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Durf te stralen, 
je dient de wereld niet door je klein te houden. 

Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, 
maar naar datgene wat ze wel kunnen. 

Kijk naar de mogelijkheden, 
dat motiveert. 

Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. 
Talent is blijvend en uniek. 

Durf kinderen te laten stralen. 
Als je mag doen waar je goed in bent, 

ga je bijzondere prestaties leveren. 
Je gaat opvallen, stralen, je wordt bijzonder. 

Hoe jonger je bent als je aan je talenten mag werken, 
des te grootser kan het vorm krijgen. 

Om het beste in jezelf naar boven te halen, 
Moet een school een omgeving zijn die inspireert en uitdagend is. 

 
Naar Nelson Mandela 
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Hoofdstuk 1 Klaver Fjouwer 
 

1.1 De basisschool……. Een stukje van je leven 
Scholen verschillen. Zij verschillen in lesgeven, in omgaan met elkaar en in resultaten. Ouders willen een 
school kiezen die het best past bij hun opvattingen over opvoeden en onderwijs. Met deze schoolgids 
willen we in de eerste plaats ouders helpen bij het maken van hun keuze. In deze gids vertellen wij kort 
hoe het onderwijs op Klaver Fjouwer is vormgegeven.  
De gids is ook voor ouders die onze school al kennen omdat zij hun kinderen bij ons op school hebben. 
Voor hen is het prettig om via deze gids informatie te krijgen over de school waarvoor zij gekozen hebben.  
Deze schoolgids vertelt u niet alles, de hele school beschrijven kan natuurlijk niet. Daarom is het vooral 
belangrijk dat u de school ook bezoekt. U kunt ons vragen stellen, wij kunnen u dan meer vertellen en u 
kunt de school bekijken. Dat zegt meer dan alles wat u in deze schoolgids kunt lezen. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om, na het lezen van deze gids, ons te komen bezoeken. U kunt dan 
een verantwoorde keuze maken voor de school die het best bij u en uw kind past. 
 
Het adres van onze school: KBS Klaver Fjouwer 
    Tsjerkemar 8  

8614 XD Oudega (SWF). 
                                         telefoon:  0515 - 469897 
                                       e-mail:   klaverFjouwer@palludara.nl  

website:  www.klaverFjouwer.frl 
 
 

1.2 Grondslag van de school 
Klaver Fjouwer is een christelijke basisschool. De school is een gemeenschap van kinderen, ouders en 

onderwijsteam. In deze gemeenschap willen wij kinderen begeleiden bij het opgroeien en wijs worden, 

vanuit de waarden van de christelijke traditie. Op school draait het om onderwijs, maar we worden hierbij 

geïnspireerd door de boodschap van liefde die Jezus voorleefde. 
 

1.3 Naam van de school  
In 2018 zijn de basisscholen Klaver Trije uit Oudega en Mids de 
Marren uit Gaastmeer gefuseerd. Sindsdien draag de school de 
naam Klaver Fjouwer. Dit verwijst in eerste instantie naar de vier 
dorpen van waaruit de leerlingen komen die op de Klaver 
Fjouwer zitten. Dit zijn de dorpen Oudega, Gaastmeer, 
Sandfirden en Idzega. Natuurlijk hopen we daarbij dat alle leerlingen het geluk zullen vinden bij ons op 
school, klavertje vier. Na de fusie zijn de leerlingen trots dat zij met elkaar op Klaver Fjouwer zitten en 
willen, door samen te werken, dat geluk vasthouden!  
 

1.4 Missie van de school 
 

"Samen, individueel, ieder met zijn/haar talent, mag op onze school zijn wie hij/zij is. In verbinding met de 

wereld om je heen."  
 

mailto:klavertrije@palludara.nl
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Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen 

zelf. Kinderen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend 

schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen.  

Verder werken we samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding 

van leerlingen. Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot zoeken we de samenwerking met 

andere professionals en de mienskip. 

 

Onze vier kernwaarden: 

• Verbinding: Verbinding met relevante partners binnen en buiten de school. Verbinding door 

gesprekken, door een geheel te vormen, verantwoordelijk te zijn voor elkaar en door samen te 

vieren. 

• Talent: Ontdekken en ontwikkelen van de mogelijkheden van elk kind. Autonomie stimuleren, 

ruimte en materiaal bieden en de "mienskip" in de school halen. 

• Vertrouwen: Aandacht voor elkaar, betrouwbaar willen zijn, een veilige omgeving bieden waarin 

iedereen kan en mag zijn wie hij/zij is. Respect voor elkaar. En door samen te werken. 

• Duurzaamheid: Zuinig omgaan met de omgeving waarin je leeft, de natuur, materialen en je zelf. 

Respect en rentmeesterschap. Duurzame investeringen in elkaar, het team, het schoolgebouw en 

de natuur. 

 

Onze Parels zijn: 
- Wij werken vanuit de christelijke waarden en normen, met ruimte en respect voor elkaar 
- De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt 

van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling) 
- De leerlingen verlaten de school met sociale competenties die passen bij de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie 
- De leraren zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat 
- De leraren werken professioneel samen in het ontwikkelen van innovatief onderwijs 
- De leraren durven de leerlingen vertrouwen te geven en hebben vertrouwen in hun 

mogelijkheden 
 

1.5 Visie van de school 
Wij willen bereiken dat onze leerlingen in een rijke leeromgeving, door het leren te personaliseren, die 
kennis en vaardigheden opdoen, die ze nodig hebben om zelfstandige, sociale, onderzoekende en 
kritisch denkende mensen te worden. 
 
Wij dragen zorg voor een goed pedagogisch klimaat. De basis voor ons onderwijs is veiligheid en 
geborgenheid. Daarin dagen we het kind uit, ondersteunen en vertrouwen het kind.  
 
Wij waarborgen de leerdoelen en het leerklimaat. Wij richten het onderwijs zo in, dat door het 
aanbieden van thematisch onderwijs het zelflerende vermogen van leerlingen wordt uitgedaagd, 
waardoor kinderen “eigenaar” worden van hun eigen leerproces.  

 

Korte toelichting:  

Kinderen komen op school om te leren en te ontwikkelen. Het team schept de voorwaarden en begeleidt 

de kinderen met als doel een optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mentaliteit van de 

kinderen.  

Voorwaarden voor ontwikkeling van kinderen zijn:  
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- Relatie voelen met en zich geaccepteerd weten door de leerkracht en de andere kinderen; 

- Zelfvertrouwen voelen bij de opdrachten die het doet;  

- Ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen "eigenaar 

worden van hun eigen leerproces" en dat zij hun eigen interesse en talenten spelend en 

ontdekkend leren ontwikkelen. Wij willen het eigen initiatief ruimte geven en stimuleren in een 

uitdagende, rijke leeromgeving.  
 
Wij werken aan personaliseren van het leren. Daarbij denken wij aan: aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften (cognitie en aanpak) van ieder kind. Wij bieden onderwijs dat prikkelt en uitdaagt, wij 
sluiten aan bij de 21ste -eeuwse vaardigheden. Daarnaast is certificering als Trijetalige skoalle een 
doelstelling voor de school.  
 
Talentontwikkeling is van belang op Klaver Fjouwer. Wij hebben hier de Mienskip, onze omgeving, bij 
nodig: Ouders of vrijwilligers die hun kennis en kunde met ons willen delen. Wij denken hier vooral ook 
aan muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, (denk)sport, techniek, wereldoriëntatie en andere vakken. 
Wij willen niet alleen tegemoet komen aan de talenten van een ieder maar ook de leerlingen kennis laten 
maken met andere onderwerpen, met hoofd, hart en handen! 
 
Wij vinden veiligheid belangrijk. Niet alleen veiligheid van de leerlingen zelf en onderling, maar ook van 
het personeel en ouders en alle betrokken op de school. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er structuur 
is binnen de school en heldere verwachtingen en afspraken. Steun (zorg) van en naar elkaar is essentieel 
hierin. Wij willen duurzaam met elkaar omgaan. Kanjertraining is hierin een leidraad. 
 

1.6 Het personeel 
Directeur: Sybolt Kuipers                                                                Elly Tiesma-Walinga  (Intern begeleider) 
Sneek  Oudega 
KlaverFjouwer@palludara.nl      ellytiesma@palludara.nl 
         
Barbara Wielinga-Hettinga     Esther Bergsma 
Sneek        Balk 
barbarahettinga@palludara.nl      estherbergsma@palludara.nl  
 
Jantina Boersma-Fokkema     Janny Koenen-Veldkamp 
Oudega (SWF)       Gaastmeer 
jantinafokkema@palludara.nl      jannykoenen@palludara.nl  
 
Hans Roskam       Tineke Pheifer 
Bolsward       Ysbrechtum  
hansroskam@palludara.nl      tinekepheifer@palludara.nl  
 
Regina Schakel       Annalies Bakker 
Oudega (SWF)       Gaastmeer 
reginaschakel@palludara.nl      annaliesbakker@palludara.nl  
 
Margriet de Vries      Thea Deinum (onderwijsassistente) 
Sintjohannesga       Sneek 
Margrietdevries@palludara.nl      theadeinum@palludara.nl  
 

mailto:KlaverFjouwer@palludara.nl
mailto:ellytiesma@palludara.nl
mailto:barbarahettinga@palludara.nl
mailto:estherbergsma@palludara.nl
mailto:jantinafokkema@palludara.nl
mailto:jannykoenen@palludara.nl
mailto:hansroskam@palludara.nl
mailto:tinekepheifer@palludara.nl
mailto:reginaschakel@palludara.nl
mailto:annaliesbakker@palludara.nl
mailto:Margrietdevries@palludara.nl
mailto:theadeinum@palludara.nl
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Jolanda Dijkstra Miranda Semplonius    

(onderwijsassistente) 
Wommels       Sneek 
jolandadijkstra@palludara.nl      mirandasemplonius@palludara.nl  
 
 
Ziekte leerkracht, vervanging en lesuitval 
Bij ziekte van de meester of de juf komt er een invalleerkracht. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, 
zoeken we naar andere oplossingen. Zie bijlage 2 voor het protocol ziektevervanging.  
 

1.7 Groepsindeling en taken van leerkrachten 
Groepsindeling 2020/2021: 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep  
1/2 

juf Jantina juf Jantina juf Jany juf Janny juf Janny 
(ochtend) 

Groep   
3/4a 

juf Jolanda juf Jolanda  juf Tineke  juf Tineke juf Tineke 
(ochtend) 

Groep 
4b/5 

Meester Hans 
Juf Esther 

Meester Hans  meester Hans meester Hans meester Hans 
(gr. 4 ochtend) 

Groep  
6 

juf Barbara 
juf Esther 

juf Barbara  Juf Barbara juf Esther juf Esther 

Groep 
7/8 

juf Margriet juf Margriet juf Regina juf Regina juf Regina 

 
Binnen het team 
Op wisselende dagen van de week is de personeelsvergadering gepland. De dagelijkse gang van zaken  
wordt besproken en de gemeenschappelijke zaken de school betreffende worden geregeld. 
De vergaderingen waarin de leerlingen centraal staan vinden plaats op een aantal vastgelegde groeps- en 
leerling besprekingen tussen ib-er en groepsleerkrachten, waarna later de verslagen teambreed worden 
besproken.  Tijdens deze bijeenkomsten informeren we elkaar en is er ruimte voor intervisie.  
We zetten samen een route uit waaraan we zo veel mogelijk recht doen aan de onderwijsbehoefte van 
onze leerlingen.  
In het kader van werkdrukverlichting heeft juf Margriet extra uren beschikbaar om leerkrachten te 
ondersteunen bij hun werkzaamheden. Ze is hiervoor in principe op de woensdag op school.  
Juf Jolanda is in het schooljaar 2020-2021 ook extra aanwezig op de woensdagen. Zij zal dan extra 
ondersteuning bieden in de middenbouwgroepen.  
 
 
 

mailto:jolandadijkstra@palludara.nl
mailto:mirandasemplonius@palludara.n


    Schoolgids 2020-2021 
 

 10 

1.8 Activiteiten voor dit schooljaar:  
1. Thematisch werken.  

In 6 perioden verdeeld over het schooljaar willen wij thematisch werken, zodat er meer 
verbinding in de school ontstaat omdat iedereen aan hetzelfde thema werkt. Wij willen wereld 
oriënterende vakken geïntegreerd aanbieden, samen het onderwijs maken voor onze leerlingen, 
samen verantwoordelijk zijn voor onze leerlingen en de talenten van onze leerlingen 
ontwikkelingen en gebruik te maken van de talenten uit de Mienskip. Aan een thema worden 
kerndoelen gekoppeld uit het domein “oriëntatie op jezelf en de wereld.” Binnen dit thema 
vallen als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, burgerschap en sociaal emotionele 
ontwikkeling.  

2. Wij willen de samenwerking met de peuteropvang en buitenschools opvang verder uitbreiden 
met als doel een doorgaande lijn op het gebeid van zorg te ontwikkelen en een verrijkend aanbod 
aan te bieden onder of na schooltijd. Met de mogelijkheid om uit te groeien tot een IKC/IKA.  

3. Taal is een speerpunt binnen de school. Begrijpend en technisch lezen blijft een aandachtspunt 
in de school. Daarnaast heeft Klaver Fjouwer bijna het certificaat “Trijtalige skoalle” behaald. Er 
is daarom extra aandacht voor taal en vooral voor de Engelse taal i.v.m. een Native Speaker die 
wekelijks aanwezig is om het Engels onderwijs te verbeteren en de nieuwe methode “Take it 
Easy” voor Engels te implementeren in groep 1 t/m 8.  

4. Naast dat leerlingen uit boeken leren of met behulp van de iPad vinden wij het belangrijk dat 
leerlingen spelenderwijs leren. Bewegend leren is daarom een ontwikkelpunt. In de lessen 
worden beweegmomenten ingebouwd om de leerstof op een andere wijze aan te leren, om de 
leerresultaten te verhogen, de concentratie te bevorderen en te werken aan de motorische 
vaardigheden en de conditie. Ons motto bij bewegend leren is: “Wanneer je iets hoort vergeet 
je dat, wanneer je iets ziet dan onthoud je dat en wanneer je iets doet dan begrijp je het.” 

5. Om het eigenaarschap te bevorderen van onze leerlingen organiseren wij doelentijd waarin 
leerlingen eigen onderwerpen verder gaan onderzoeken en zich daarin bekwamen. Daarnaast is 
de taakbrief ingevoerd van groep 3 t/m 8. Hierin zit ruimte voor de leerlingen om hun eigen taken 
te plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor de planning van hun werk.  

6. Ook dit schooljaar staat in het teken van muziek. We willen graag samenwerken met diverse 
mensen die muziek een warm hart toedragen. Het doel is dat we leerlingen graag kennis willen 
laten maken met muziek en dat leerlingen hun expressie in de muziek kunnen uiten. 

7. In zgn. “Klaverfjouwerpetears” met ouders hopen we feedback van ouders te ontvangen op ons 
onderwijs, onze plannen, onze communicatie en op de betrokkenheid op elkaar.  

 
Op de schoolwebsite www.klaverfjouwer.frl kunt u onder het kopje “informatie” en dan vervolgens 
“downloads” het schoolplan 2019-2023 vinden met de plannen voor de komende 4 jaar.  
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1.9 Schooltijden 
's Morgens van 8.30 uur  tot 14.00 uur, de groepen  1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. De pauzes 
worden gedurende de schooldag gepland. 
Bij het ingaan van de school is de vijf-minuten-bel: steeds om 8.25 uur gaat de eerste bel: ouders en 
kinderen mogen dan alvast naar binnen om even iets te laten zien, iets in school te brengen, even een 
praatje met de leerkracht te maken of iets dergelijks. Precies vijf minuten later willen we graag (op tijd) 
met de lessen beginnen! 
Tot en met groep 3 mag u dagelijks uw kind in de school brengen. Vanaf groep 4 wordt verwacht de 
leerlingen zelfstandig de school in gaan.  
 
 

1.10 Zelfstandig werken 
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig met de oefenstof bezig te zijn. Kinderen leren 
bij ons op school om bepaalde werkjes zo te maken dat ze juf/meester even niet hoeven te storen als hij/zij 
met een ander groepje bezig is. We werken hiermee met twee kleuren: rood en groen. Als de kleur rood 
is voor een klas/groepje dan mogen ze op dat moment juf of een andere leerling even niet storen 
(uitgestelde aandacht). Is de kleur groen dan mogen ze wel naar juf of een andere leerling iets 
vragen/uitleggen. 
Wanneer de juf/meester aan de instructietafel nog even iets uitlegt aan een klein 
groepje dan mogen de andere kinderen even niet storen (rood). In de midden- en 
bovenbouw is hiervoor tevens een dobbelsteen aanwezig.  
Vanaf groep 2 leren de kinderen om zelf een werkje te kiezen en te registreren 
(taakformulier). Dit taakformulier klimt op van één les, naar één morgen, naar 
enkele morgens of zelfs naar een weektaak. Kinderen leren tevens om te gaan met 
de kieskast: hierin zitten keuzewerkjes en meer uitdagende onderdelen voor 
kinderen die iets meer aankunnen. 
We willen groeien in het proces om de kinderen te betrekken bij hun leerdoelen. “Wat wil je leren, wat ga 
je leren, wat weet je al, wat weet je straks, hoe ga je dit leren/oefenen” zijn belangrijke ondersteunende 
vragen. 
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Hoofdstuk 2 Leerlingbegeleiding 
 
2.1 Leerlingbegeleiding en zorgstructuur 
Op onze school hanteren wij een leerlingvolgsysteem, waarbij door middel van toetsen, testen en 
observaties de ontwikkelingen van leerlingen worden bijgehouden.  Voor iedere leerling wordt een dossier 
bijgehouden. Ook worden de uitslagen van deze testen en toetsen naast de resultaten van voorgaande 
keren/jaren gelegd. Zo kunnen we ook zien hoe de leerling zich ontwikkelt binnen zijn eigen leerlijn en ten 
opzichte van gehanteerde normen.  
 
De leerkrachten zijn bekwaam om hun eigen groep in beeld te brengen en een analyse uit te voeren op 
groeps- en leerlingniveau. Daarna bespreken zij de toets resultaten met de intern begeleider in  de 
groepsbespreking, deze is twee keer per schooljaar. We bespreken dan o.a. leerlingen die afwijken van de 
‘gewenste norm’ of stagneren in hun eigen ontwikkelingslijn of een ontwikkelingsvoorsprong hebben.  Ook 
kijken we hoe de groep zich als geheel ontwikkeld.  
 
De diverse analyses vanuit het Cito LOVS gebruiken we als hulpmiddel om ons onderwijs  op een goede 
manier in te richten. Daarna kan een individuele leerlingbespreking volgen, waarbij één leerling centraal 
staat, zijn onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de leerkracht met dit kind in de klas wordt 
besproken. De leerkracht maakt in overleg met intern begeleider een plan hoe de leerling de meest 
geschikte vorm van begeleiding kan krijgen. Daarnaast kijken we naar de vorderingen op groepsniveau, 
hieraan ten grondslag liggen diverse analyses van het Cito Leerlingvolgsysteem plus methodetoetsen én 
observaties van de leerkracht.  
De sociaal emotionele ontwikkelingen van de leerlingen worden twee keer in het jaar gescreend met het 
programma Zien en besproken in een overleg. Voor het verdere handelen denken we vanuit 
onderwijsbehoeftes, kansen en mogelijkheden. 
 
Planmatig werken, Planarrangementen 
Leerlingen die moeite met de leerstof hebben krijgen binnen de lessen extra aandacht, pre-teaching  of 
verlengde instructie. Er kan besloten worden om minder schriftelijk werk te laten maken, gebaseerd op de 
methodetoetsing en doelstelling van die periode, of de leerstof wordt op een andere manier aangeboden.  
Ook via instructie wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Mocht na toetsing 
(methode-gebonden toets of methode onafhankelijke toets, zoals de Cito, AVI) blijken dat een leerling 
teveel afwijkt van de gewenste norm, stagneert of een kleinere groei doormaakt dan we hadden verwacht  
dan bepalen we welke vorm van begeleiding wenselijk is. De leerkracht of IB-er kan een Pedagogisch 
Didactisch Onderzoek(PDO) afnemen om het niveau en evt. hiaten beter in beeld te krijgen, of er volgt een 
diagnostisch gesprek.  Zijn er lage Cito-scores (IV en V) dan wordt de analyse, extra ondersteuning, doelen 
en organisatie beschreven in een Groepsplan of Handelingsplan. 
We noteren de vorm van hulp op hiervoor bestemde formulieren en de periode wanneer de hulp 
plaatsvindt. Er wordt gewerkt met groepsplannen; hierin staan alle leerlingen beschreven en worden o.a. 
de doelen beschreven die behaald moeten worden. Uitgangspunt is om elke leerling hierin te plaatsen en 
leerlingen te clusteren naar onderwijsbehoefte en ontwikkelingsniveau. Leerlingen  worden zoveel 
mogelijk geclusterd via een groepshandelingsplan met hierin individuele accenten.  
Voor sociale en emotionele ontwikkeling is er per groep een pedagogisch groepsplan wat een half jaar 
loopt. Het Zien! programma geeft handvaten hiervoor. 
Ook in groep 1 en 2 wordt gewerkt met een groepsplan voor de rekenkundige gebieden, het groepsplan 
voor de talige gebieden wordt dit schooljaar  ontwikkeld en krijgt meer concreet vorm. Verder worden de 
leerlingen  in groep 1 en 2 ook gevolgd met observatielijsten. 



    Schoolgids 2020-2021 
 

 13 

 
Extra hulp kan op verschillende manieren geboden worden. Er wordt geprobeerd om zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de mogelijkheden binnen de groep/leerkracht en binnen de leerling zélf. De extra 
ondersteuning  wordt zoveel mogelijk ingepast in de lessen. Het kan incidenteel voorkomen dat een 
leerling buiten de schooltijden komt, dit in overleg met ouders. Ouders worden door de leerkracht bijv. op 
het leerkrachtenspreekuur, email, telefonisch of de 10 min. avonden op de hoogte gesteld en betrokken 
bij de extra ondersteuning van hun leerling.   
 
Voor díe leerlingen vanaf groep 2 die op de Cito-toetsen een V score halen, wordt een Handelingsplan (HP) 
opgesteld, of een extra hulpplan. Verder kan er een HP opgesteld worden als de methode-gebonden 
toetsen regelmatig onvoldoende zijn of als we bij een screening uitval signaleren.  
Voor leerlingen uit groep 3 die uitvallen bij de herfstsignalering wordt een HP gemaakt. Ook op het gebied 
van sociaal-emotionele ontwikkeling kan een HP opgesteld worden, mocht dit wenselijk zijn, al proberen 
we de hulp zoveel mogelijk in groepsplannen te omschrijven.  
De groepsleerkracht stelt het HP op en overlegt dit daarna zo mogelijk met de IB-er. De groepsleerkracht 
heeft vóór en na het HP een contact met de ouders, hiervoor is het zgn leerkrachtenspreekuur.  Meestal 
loopt een HP over een periode van zo’n 6-8 weken, soms volgt er een voortzetting, we volgen dan opnieuw 
de afgesproken procedure. We vragen in goed overleg met ouders (én leerling) ook steun van thuis, of 
geven een advisering. We gebruiken het format handelingsplan zoals afgesproken is in eerder  ib-overleg  
 
Zoals eerder aangegeven;  
Leerlingen uit groep 1 en 2 zijn beschreven in groepsplannen taal en rekenen. Leerlingen van groep 3 t/m 
8 hebben voor de vier hoofdgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling een 
Planarrangement. Elk hoofdgebied heeft arrangementen op drie niveaus:  
 

❖ Basisarrangement (uitgangspunt leerlingen Cito niveau II en III) 
❖ Verrijkend arrangement (uitgangspunt leerlingen Cito niveau I) 
❖ Intensief arrangement (uitgangspunt leerlingen Cito niveau IV en V) 

 
Een leerling kan tevens ook ‘losgekoppeld’ worden en kan een leerlijn krijgen. Dit kan voor één of 
meerdere vakken. We spreken van een eigen(aangepaste) leerlijn. De inspectie heeft hiervoor vastgesteld 
dat er een extern onderzoek aan vooraf gegaan dient te worden, hier wordt dan de orthopedagoog of 
ambulant begeleider van de stichting bij betrokken. Als er binnen de school gekozen wordt voor het volgen 
van deze lijn is er (vanzelfsprekend) ook oudercontact. De school zorgt voor een begeleidingsplan voor 
deze leerling. Voor deze leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP). 
We kunnen ook voor een leerling een VPI afnemen, dit staat voor Vraag Profiel Instrument. Door middel 
van een VPI wordt de leerling breed in beeld gebracht, wat als document kan dienen bij gesprekken met 
ouders en externe begeleiders.  
 
Verlengen of versnellen: 
Het kan voorkomen dat we van mening zijn dat een leerling een cursusjaar in de groep/bouw blijft. Dit 
gebeurt bij voorkeur alleen in de onderbouw (groep 1 t/m 4). Wij doen dit alleen als de leerling op 
meerdere gebieden achterblijft (V-scores op de Cito-toets met name die van rekenen, technisch lezen en 
begrijpend lezen). De sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijke  indicator bij deze overweging. Met 
name de samenhang tussen leerrendement en welbevinden. Een doublure moet winst geven wat betreft 
het leerrendement en zijn welbevinden.  
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Wat betreft versnellen; we hanteren de 1 januari grens, maar de jongste kleuters die tussen 1 oktober en 
1 januari geboren zijn worden besproken of ze voldoende aansluiting in de groep hebben en 
mogelijkheden wat betreft het leren én de voorwaarden hiervoor.   
Het zal uitzonderlijk zijn dat een leerling na groep 3 doorschuift naar een hogere groep. Ook hierbij is de 
sociaal-emotionele ontwikkeling dan een belangrijke factor. Een uitgebreidere omschrijving  m.b.t. 
verlengen en versnellen is bovenschools via stichting Palludara opgesteld. Uiteindelijk staat altijd het 
welbevinden van het betrokken kind centraal en zien we verlengen, doublures of versnellen ook als een 
gezamenlijk besluit en als ‘maatwerk’ wat niet slechts een optelsom is van Cito-scores en lijsten.  
Er is overleg met de ouders over verlengen of versnellen. Soms vragen we advies van de schoolbegeleider. 
Uiteindelijk neemt het schoolteam de eindbeslissing. 
 
Externe Hulp 
Er kan worden besloten om over te gaan tot inschakeling van Externe Hulp zoals de schoolbegeleider en 
orthopedagoge Frederique Geerligs; zij komt voor regelmatig overleg op onze school hiervoor.  Aletta 
Slagter is ambulante begeleider gedrag en is werkzaam vanuit Palludara, vanuit het SBO (speciaal 
basisonderwijs) zijn er ook ambulant begeleiders. 
Alvorens we voor een leerling externe begeleiding inschakelen wordt dit ook met de ouders besproken. 
We vragen toestemming aan de betreffende ouders als we hun kind met een externe deskundige 
bespreken. Ouders vullen hiervoor een formulier in. We werken met de formulieren zoals op de website 
van DOK-Sneek.   
 
De orthopedagoog Frederique Geerligs  of de Ambulant begeleiders kunnen o.a.: 

a. Hulp bieden wanneer er zich bij een kind bepaalde leer- of ontwikkelingsproblemen voordoen 
en het team/ib-er hierbij een hulpvraag heeft of advies wenst. 

b. Adviseren bij het opstellen van een eigen leerlijn en ontwikkelingsperspectief.  
c. (Deel)onderzoek verrichten 
d. Observaties doen 

 
Binnen Palludara is een Intern Aanmeldings Team (IAL), wanneer er sprake is van een situatie rond een 
leerling waarbij we extra ondersteuning nodig hebben of mogelijk verwijzing komt in beeld, dan melden 
we de leerling aan bij het IAL.  
 
Bij ons op school doorlopen wij dan de volgende stappen: 
1. De leerkracht(en) en ib-er voeren de groepsbespreking (n.a.v. toetsen of de screening sociaal-

emotionele ontwikkeling) – voorafgaande heeft de groepsleerkracht de gegevens verzameld en 
leerlingen gesignaleerd met specifieke onderwijsbehoefte. 

2. Groepsleerkrachten stellen de planarrangementen op voor de vier hoofdgebieden (dit zijn rekenen, 
technisch en begrijpend lezen en spelling) 

3. Indien nodig is er overleg (ELB) tussen groepsleerkrachten en ib-er  (effectieve leerling bespreking), 
hierin staat één leerling centraal.  

4. Er volgt een periode van interventie – rol van de intern begeleider is ondersteunend, coachend, 
adviseren, observerend of begeleidend richting de leerkracht. 

5. Wanneer de hulpvraag  niet voldoende is opgelost, zijn er twee mogelijkheden: 
a. Het intensieve arrangementsplan wordt aangepast aan behoefte van de leerling 
b. Ib-er heeft extern overleg met bijv. andere ib-ers, of een begeleider.  
c. We stellen een aanvraag op van de leerling, waarna de onderwijsbegeleider ingeschakeld  
wordt. Voor deze route van aanvragen gebruiken we de formulieren van DOK-Sneek en volgen zo 
de 1-zorgroute. (en/of inschakelen van een ambulant begeleider) 
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We leggen dit zorgdossier aan als er complexere hulpvraag is op meerdere terreinen en er mogelijk 
samenhang is, er waarschijnlijk langdurige ondersteuning nodig zal zijn of de oorzaak van de problematiek 
(te) onduidelijk is. Het dossier gaat naar het zorgteam IAL (intern aanmeldingsteam  leerlingenzorg), zij 
beslissen (in overleg met de school) over de vervolgstappen en hoe de hulpvraag behandeld zal worden. 
Het IAL denkt mee, adviseert (dit kan zijn toekennen van extra ondersteuningsuren, onderzoek opstarten 
specifiek advies en evt. verwijzen). 

 
Na dit gesprek zijn er twee mogelijkheden: 

1. De schoolbegeleider of AB-er adviseert of coacht. De schoolbegeleider kan ook Ambulante Hulp 
bieden door regelmatig langs te komen. 

2. De begeleider en de school komen tot de conclusie dat er nader onderzoek nodig is. Ouders geven 
hiervoor toestemming. 

 
In het tweede geval worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met leerkracht en IB-er, en evt. de 
schoolleider. Het soort onderzoek, het doel en de verwachting van het onderzoek door de psycholoog of 
de onderwijsbegeleider wordt dan met de ouders besproken. De evt. testen e.d. vinden meestal plaats ín 
de school, vaak op twee momenten, in principe uitgevoerd door onze orthopedagoog. Naderhand worden 
de resultaten van het onderzoek met de ouders doorgenomen, daarna (na toestemming) met de ib-er en 
betreffende leerkrachten van de school. De adviezen vanuit het onderzoek kunnen zijn: 
 

a) begeleiding of advisering naar de thuissituatie toe; (evt. kan er ook advisering voor sociale  
vaardigheidstraining, logopedie, speltherapie o.i.d. zijn). 

b) begeleiding of advisering naar de school-/groepssituatie toe. (bijv. Ambulante Begeleiding) 
 
Uitgangspunt is thuisnabije hulp organiseren binnen de reguliere basisschool. Hierdoor is een advisering 
naar een vorm van Speciaal Basisonderwijs pas in later stadium een optie wanneer de betrokken partijen 
hier overeenstemming in bereiken. 
 
In alle gevallen wordt met de ouders overlegd en de verdere procedure doorgenomen. 
 

2.3 Taken van de Intern Begeleider (IB-er) 
Op Klaver Fjouwer is Elly Tiesma-Walinga de IB-er. Hiervoor is zij maandag of dinsdag en één keer per twee 
weken op woensdag of donderdag aanwezig.  
De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in zijn groep en gaat ervan uit dat leerlingen verschillende 
onderwijsbehoeften hebben. De taak van de leerkracht is om zo goed mogelijk aan deze behoeften 
tegemoet te komen. 
Indien een leerkracht in dezen handelingsverlegen is kan hij/zij advies vragen aan de intern begeleider. 
Samen zoeken ze een passende oplossing. De IB-er heeft de volgende taken:  
 
- Het opstellen en bewaken van procedures en afspraken binnen de zorg, het leerlingvolgsysteem, 

zorgdossiers en leerlingdossiers.  
- De IB-er bekijkt en interpreteert op groeps- schoolniveau de diverse analyses uit het LOVS 

(leerlingvolgsysteem) en overlegt deze met de schoolleider en het team. Vanuit deze analyses kijken 
we als team naar wat er goed gaat en wat verbeterpunten zijn.  

- De IB-er stelt een toetskalender op, plant groepsbesprekingen in, de route van zorg.  
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- De IB-er heeft met de groepsleerkrachten regelmatig leerlingbesprekingen en heeft hierin ook een 
coachende rol, begeleidend bij met name bij startende leerkrachten.  Hierbij ook observaties in de 
groep. 

- De IB-er heeft indien wenselijk gesprekken met leerlingen, biedt luisterend oor en een korte 
begeleiding van leerling kan ingezet worden. Tevens gesprekken met ouders, zo mogelijk samen of 
in overleg met leerkracht.   

- De IB-er kan diagnostische toetsen afnemen of voert een diagnostisch gesprek. De groepsleerkracht 
stelt de planarrangementen op  en bespreekt dit zo mogelijk met de IB-er. De IB-er heeft dan vooral 
een coachende taak, maar adviseert ook in dit proces.  

- De IB-er heeft met externe deskundigen contact, zoals o.a. orthopedagoog Frederique Geerligs, 
ambulante begeleider Aletta Slagter, gebiedsteammedewerker Kim de Graaf. De IB-contacten heeft 
ook contact met het IAL (Intern Aanmeldings Team) van Palludara.  

- Wanneer de route naar richting Speciaal (basis)onderwijs ingezet gaat worden heeft de IB-er hier 
een centrale rol vooral wat betreft coördinatie tussen de verschillende personen en commissies (IAL 
en Cvt), meedenken, dossiervorming en het aanleveren hiervan.   

- De IB-er heeft twee maal per jaar een overleg. Wij noemen dat het  IZO-overleg (intern zorgoverleg). 
Schoolmaatschappelijk werkster, en de schoolverpleegkundige Gerda Loopstra komen in de school 
voor een overleg. Op vele  gebieden  ( mbt het welbevinden van onze leerlingen) kunnen zaken 
besproken worden. Ook kan de schoolmaatschappelijk werkster vervolggesprekken doen met 
ouders of leerlingen, mocht dit wenselijk zijn.  

- De IB-er beheert de orthotheek, ook de digitale en zorgt voor passende aanvullingen, geeft 
leerkrachten hierbij informatie, bij speciale hulpmiddelen ondersteunen.  

- De IB-er volgt de nieuwe ontwikkelingen met name op het gebied van leerlingzorg, volgt relevante 
scholing. 

- De IB-er werkt beleidsmatig actief mee gericht op leerlingzorg.   
- De IB-er participeert in het netwerk van Interne Begeleiders: er zijn zeven bijeenkomsten 

cursusmiddagen, of –ochtenden.   
 

2.4 Toetsoverzicht 2020-2021 en rapportage 
Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van de toetsen en het moment waarop ze afgenomen moeten 
worden. Het kan dus gebeuren dat onderstaande toetskalender in de loop van het jaar veranderd wordt. 
We geven de veranderingen door via de nieuwsbrief. 
 
Voor komend schooljaar gebruiken we de IEP toets als eindtoets voor groep 8. Deze vindt half april plaats. 
De IEP Eindtoets sluit aan op onze visie op toetsing. Bij de toets zetten ze het kind centraal en proberen 
iedere leerling een zo prettig mogelijke toetservaring te bieden. Een ontspannen, gemotiveerd kind laat 
immers beter zien wat hij kan. 
 
Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk 
De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. Ze selecteren vooraf niet op niveau, 
omdat we merken dat leerlingen vaak meer aankunnen dan men van tevoren verwacht. De opgaven in de 
IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven en eindigt met 
moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere leerling de eerlijke kans 
om te laten zien wat hij kan. 
 
Ook voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften 
Bij de ontwikkeling van de IEP Eindtoets is standaard al rekening gehouden met het toetsen van leerlingen 
met een speciale ondersteuningsbehoefte, zodat ook zij de toets gewoon kunnen maken. De lettertype en  
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opmaak dragen hieraan bij. Leerlingen met dyslexieverklaring krijgen de voorgelezen versie van de IEP 
aangeboden welke ze op een laptop gaan maken. 
 
Toetsoverzicht 2020-2021 

Voor de groepen 6, 7 en 8 zetten we de scores van de Cito toetsen in de  Plaatsingswijzer. Deze manier 
van volgen van de leerlingen is sterk bepalend voor de uitstroom na het basisonderwijs. Cito vernieuwt 
regelmatig zijn toetsen, we proberen hier indien wenselijk in mee te gaan en volgen het beleid van 
Palludara. 
De DMT-toets (Drie Minuten Toets) en de AVI worden vanaf groep 5 alleen nog gebruikt als extra of als 
diagnostische toets.  
 
De diverse besprekingen:  

- De groepsbespreking en schoolanalysebespreking wordt twee keer per schooljaar gehouden 
nadat de uitslagen van de Cito verwerkt zijn. We bekijken en interpreteren hierbij o.a. de 
trendanalyse, dwarsdoorsnee. Dit is een teambreed overleg voorbereid door de ib-er en 
schoolleider.   

- De individuele leerlingbespreking volgt na de groepsbespreking; dit is een overleg tussen ib-er en 
groepsleerkracht. Eén leerling staat centraal; De ontwikkeling en onderwijsbehoefte wordt nader 
in beeld gebracht en uitgewerkt.  

- De bespreking betreffende sociaal emotionele ontwikkeling vindt plaats in oktober en  in mei  
schoolbreed. Overleg naar aanleiding van de hoogbegaafdheidsscreening vindt plaats in oktober. 

 
 
 

 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei Juni 
 

Screening (hoog)begaafdheid ‘SiDi-R’  1-8         

Screening Zien  1-8 
 

      1-8  

CITO 
 

          

Rekenen-Wiskunde  
 

    3-8     3-7 

Taal  begrijpend lezen 
 

    4-8     4 

Taal Spelling 
 

    4-8 3    3-7 

Leestempo (gr4-8)     4-8     4-8 

Taal DMT (Drie Minuten Toets) 
 

    4 3    3-4 

Taal AVI Leeskaart 
 

    4 3    3-4 

IEP toets 
 

       8   
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Rapportage 
Tweemaal per jaar worden aan de leerlingen rapporten uitgereikt.  
De ouders krijgen in februari en juni de gelegenheid om met de leerkrachten van gedachten te wisselen 
over het rapport. Vanaf groep 6 wordt hierin ook de Plaatsingswijzer meegenomen om zo te zien op welke 
route de leerling zit. Voor het tweede rapport, dat in juli verschijnt, kunnen de ouders zelf beslissen of ze 
een gesprek met betreffende leerkracht wensen. Dit geldt ook voor de gesprekken in november, deze gaan 
met name over de sociale en emotionele ontwikkeling. 
 

2.5 Oudercontact 
Op verschillende wijzen worden getracht het contact met de eerste opvoeders op een juiste manier te 
onderhouden. 
We onderscheiden hierin twee richtingen:   
1. Van school naar ouders. 
2. Van ouders naar school. 
 
Van school naar ouders 
In het algemeen wordt voor de leeftijd van vier jaar door de leerkracht van groep 1 en 2 het eerste contact 
gelegd. Hierover leest u meer bij de betreffende bladzijde. In principe is dit intakegesprek het enige 
huisbezoek. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte of bij problemen, kan een regelmatig contact 
nodig zijn en is een huisbezoekje mogelijk.  
 

De meeste gesprekken over leerlingen vinden op school plaats, b.v. op de 
spreekuren en de 10-minuten-gesprekken. Wij vinden oudercontact van belang. 
Het is dan ook altijd mogelijk een gesprek aan te vragen bij de leerkracht van uw 
kind. De leerkrachten ontvangen ’s ochtends voor schooltijd hun leerlingen op. 
Dat is geen handig moment voor een gesprek. We hebben graag dat 
oudergesprekken ’s middags, na schooltijd plaatsvinden. De leerkrachten 
kunnen dan hun aandacht richten op het gesprek met u.  
De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport: in februari en een 
overgangsrapport (in juni/juli). Er zijn drie 10-minuten-avonden: nl. in 

november, februari en juni/juli. In voorkomende gevallen wordt aan leerlingen via Social Schools 
mededelingen meegegeven van actuele gebeurtenissen. De nieuwsbrief verschijnt in de laatste week van 
een maand.   
 
Social Schools 
Dit is ons oudercommunicatieportaal. Binnen dit portaal delen wij de meeste informatie met de ouders. 
Dit is een online omgeving. Binnen dit portaal delen de leerkrachten met u als ouder de nodige informatie. 
Dit kunnen gebeurtenissen zijn, mededelingen, vragen, etc. Maar ook wanneer een leerkracht afwezig is 
of de school gesloten is wordt er via Social Schools een pushbericht verstuurd. Ook de schoolagenda is 
terug te vinden op Social Schools. De planning van de 10-minuten gesprekken verlopen ook via Social 
Schools.  
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Informatieavonden  
Voor iedere leergroep wordt in september een infoavond belegd. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de 
leerkracht(en) het een en ander uit de doeken gedaan over het werken in deze leergroep. 
Tijdens deze bijeenkomst is er ook ruimte om samen van gedachten te wisselen over opvoeding en 
behoeftes van kinderen van deze leeftijd.  
Een ouderavond voor de hele schoolbevolking vindt 1x per schooljaar plaats. Ook dan kan een onderwerp 
op het opvoedingsterrein ingeleid worden door een deskundige.  

 
Van ouders naar school 
Zeer belangrijk is ook een goed contact van de ouders met de school. Het personeel wil zich zo openstellen 
voor de ouders/verzorgers, dat zij vragen, opmerkingen en/of suggesties graag met u bespreken. Onze 
wens is, dat u te allen tijde bij het personeel een klankbord vindt. 
Ons streven is op deze wijze een goede communicatie in stand te houden! 

 
2.6 Ouderbetrokkenheid 
Onze school probeert een school te zijn waarbij de ouders het gevoel krijgen dat ze voldoende betrokken 
kunnen raken bij het onderwijs van hun kinderen. 
 
Voor alle duidelijkheid zetten we hier de mogelijkheden op een rijtje: 

• De leerkrachten staan open voor een gesprek na schooltijd over de voortgang van uw kind. 
Voor zo’n gesprek willen we wel graag dat u van tevoren een afspraak met de juf of 
meester maakt.  

• Ondersteunen van ons onderwijs in de thuissituatie wanneer uw kind huiswerk mee krijgt 
of een andere thuisopdracht.  

• Klusjes opknappen in en om school. Opgave aan het begin van elk schooljaar. 

• Bezoeken van de 10 minuten gesprekken. 

• Even in de klas kijken: soms tijdens de 5-minuten-bel! 

• Helpen bij de sportdag. 

• Chauffeur voor eventuele uitjes van de kinderen. 

• Zitting nemen in ouderraad of MR.  

• Bezoeken jaarlijkse klassenavond.  

• Bezoeken jaarlijkse ouderavond. 

• Bezoeken open morgen. 

• Activiteitencommissie: hierin zitting nemen 
of deze groep helpen bij de praktische 
uitvoering van diverse activiteiten op school. 

• Schoolschoonmaak: tweemaal per jaar. U 
wordt ingedeeld! 

 
 

2.7 Passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel 
Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit zichzelf te kunnen halen, ze 
hebben recht op het best passende onderwijs! Het contact met ouders wordt op onze scholen als zeer 
waardevol ervaren. U kent uw kind immers het best en weet wat hij of zij nodig heeft. De deuren van 
onze scholen staan open voor uw ideeën en feedback. Sámen realiseren we het best passende 
onderwijs. 
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In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school voor ten minste vier jaar vast welke 
ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is 
opgesteld door de ouders (medezeggenschap), intern begeleiders, schoolleiding en het bestuur van 
Palludara. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning onze scholen kunnen bieden en welke 
ambities de scholen hebben voor de komende periode. Op basis van het profiel inventariseren onze 
scholen welke expertise kan worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.  
 
Samenvatting Palludara 
Binnen stichting Palludara is de basisondersteuning voor alle leerlingen op orde. Hiervoor is een hoge 
beoordeling gegeven. Dit betekent dat de domeinen ‘onderwijs’, ‘ondersteuning’, ‘beleid’ en 
‘organisatie’ allemaal goed op orde zijn. Er is bijvoorbeeld kwalitatief expertise op het gebied van 
dyslexie, sociale vaardigheden, ADHD en autisme. Voor hoogbegaafde leerlingen biedt Palludara zelfs 
een speciale  klas aan: ‘de Plusbus’. Leerlingen krijgen hier les passend bij hun ontwikkelingsniveau en -
mogelijkheden.  
 
Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen begeleiden. Soms winnen we 
hiervoor advies in bij externe deskundigen. De intern begeleider is de spil wanneer er 
ondersteuningsvragen rond uw kind zijn en kan –altijd in overleg met u- externe hulp voorstellen om met 
onze scholen mee te denken. De samenwerking met externe deskundigen is binnen Palludara 
gestructureerd uitgezet. Zo werken we nauw samen met orthopedagogen en psychologen van het 
Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede samenwerking met 
schoolmaatschappelijk werk, andere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor 
speciaal basisonderwijs. Samenvattend is over de samenwerking met ketenpartners te zeggen dat deze 
intensief  en regelmatig plaats vindt waar het moet en incidenteel waar het kan. 
 
Stichting Palludara is zich na het analyseren van het SOP 2013-2016 verder gaan ontwikkelen, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs aan het jonge kind (de kleuters). Opgedane kennis wordt 
gedeeld binnen onze interne ‘academie’.  Dit is een leerplaats verzorgd door en voor deskundige 
collega’s. Als professionals binnen het onderwijs willen we ook ´een leven lang leren´ om alle leerlingen 
met hun persoonlijke talenten en ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.  
 
In 2015-2016 is in het kader van passend onderwijs een protocol medisch handelen opgesteld zodat voor 
alle partijen duidelijk is welke mogelijkheden er op medisch vlak zijn. Ouders van kinderen die zich voor 
onze school aanmelden worden hier expliciet op gewezen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Met de 
ouders van reeds aangemelde leerlingen met een medische ondersteuningsbehoefte is dit nieuwe 
protocol inmiddels besproken. Het protocol is altijd in te zien bij de directeur en-of intern begeleider van 
uw school.  
 
Tot slot hebben we hiaten ervaren in het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen. Hier hebben we  
een eigen aanbod voor gerealiseerd in de vorm van algemene sociale vaardigheidstrainingen, op maat 
gemaakte trainingen en Rots en Water – trainingen.  
Als u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt zijn of hier eens over van gedachten wilt wisselen: u 
bent (altijd) van harte welkom op school!  
 
Samenvatting school 
Onze school scoort gemiddeld vergeleken met andere scholen binnen de Stichting. Als reguliere 
basisschool zijn er veel mogelijkheden te bieden voor onze (huidige en toekomstige) (zorg) leerlingen. Dit 
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kunnen we veelal  intern oplossen. Maar daar waar het nodig is, kunnen we extra hulp via samenwerkende 
ketenpartners inroepen. Het motto is: “basis als het kan, speciaal als het moet!” 
Het aantal zorgleerlingen in het basisonderwijs is de afgelopen 20 jaar enorm gestegen. We willen door 
middel van Handelingsgericht Werken  en Opbrengstgericht werken hier effectiever  en beter mee 
omgaan. Deze weg is een aantal jaren geleden ingezet.  
Elke groep wordt in 3 subgroepen  verdeeld:  Plus, Basis en Extra. Voor alle  leerlingen in deze subgroepen 
willen we beter gaan kijken wat de kinderen nodig hebben (onderwijsbehoefte) in een arrangement op 
maat om zich optimaal te kunnen  ontwikkelen. Hier hoort per leerling een goede analyse bij.  
Door de nieuwe werkwijze van Planarrangementen groep 3 t/m 8, groepsplannen groep 1 en 2 en het 
nieuwe registratiesysteem BOSOS voor groep 1 en 2 werken we nog meer aansluitend op behoefte en 
ontwikkeling van de leerling.        
Link naar ondersteuningsprofiel is https://klaverfjouwer.frl/schoolondersteuningsprofiel/  in 2020 wordt 
het SOP aangepast en op de website geplaatst.  
 
 

2.8 leerlingenpanel 
Driemaal per schooljaar komt het leerlingenpanel bijeen. Elke jaargroep vanaf groep 3 levert een 
groepsvertegenwoordiger. Deze groepsvertegenwoordiger heeft driemaal per schooljaar een 
vergadering met de schooldirectie. De schooldirectie stelt van te voren een agenda op. Tijdens de 
vergadering worden allerhande zaken besproken die te maken hebben met de school bijvoorbeeld over 
pauze, lunchen op school, activiteiten die gedaan worden, schoolschoonmaak, etc. Hiervan wordt een 
verslag gemaakt dat met alle ouders wordt gedeeld via het ouderportaal Social Schools.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

https://klaverfjouwer.frl/schoolondersteuningsprofiel/
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Hoofdstuk 3 Onderwijsinhoud 
 

3.1 Lesuren 
Binnen de Wet op Primair onderwijs is vastgesteld dat leerlingen van basisscholen minimaal 7.520 uur les 
moeten krijgen verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) 
ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die 
overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren 
onderwijs per dag. 
 

3.2 Globale urentabel 
Godsdienst     ± 10 % 
Rekenen / Wiskunde  ± 20 % 
Taal/Lees ontwikkeling  ± 35 % 
Overige vakken   ± 35 % 
 

3.3 Godsdienstige vorming 
Voor godsdienstige vorming wordt de methode “Trefwoord” ingezet. Een methode met een geheel eigen 
geluid en opzet. We krijgen de beschikking over lied CD’s en kalenders. We plannen ook dit jaar weer 
enkele vieringen waar u als ouder welkom bent. 
 

3.4 Lees- en taalonderwijs 
Vooraf: Onze school houdt zich aan de wettelijke doelen die door de overheid zijn vastgelegd in 
zogenaamde Kerndoelen. Al deze kerndoelen staan in ons schoolplan. In dat schoolplan staat ook op welke 
manier we bij ons op school deze doelen willen bereiken. Dit alles is natuurlijk bekeken en goedgekeurd 
door het bevoegd gezag (schoolbestuur). 
 
Leesonderwijs 
Groep 1/2  
In de kleutergroepen wordt heel veel aan taal- en leesbevordering gedaan. In de kring 
en tijdens het werken en spelen wordt er over verschillende onderwerpen gepraat en 
leren de kinderen naar elkaar te luisteren. Zo wordt de woordenschat steeds meer 
uitgebreid. Voor extra uitbreiding van woordenschat gebruiken we praatplaten van de 
methode; Bas ga je mee.  Voorlezen en prentenboeken aanbieden komen elke dag aan 
de orde in de groep. In een speciaal ingerichte lees-hoek kunnen kinderen boeken 
bekijken en naar verhaaltjes luisteren. Ook zijn er letterstempels aanwezig en woorden 
die de kinderen kunnen na-stempelen of neerleggen met magneetletters. Eenvoudige 
leesboekjes kunnen door de kleuters zelf gelezen worden als ze er aan toe zijn.   
Taal-, rijm-, en auditieve spelletjes worden in het thema van de week verwekt.  
Daarnaast gebruiken we materiaal uit “leessleutel”, “Wat zeg je” en Taal op maat.  
 
Groep 3   
We maken gebruik van de methode: "Veilig leren lezen, Kimversie". Ons schrijfonderwijs sluit hier 
naadloos op aan, d.m.v de methode "Pennenstreken". De leesmethode gaat in het kort als volgt te werk: 
Er worden eerst woorden aangeleerd. Vanuit deze woorden worden de diverse letters geleerd. Met die 
letters worden weer nieuwe woorden gemaakt en gelezen. De verwerking maken de kinderen in 
werkboekjes. Hier zijn twee verschillende niveaus van:  de maanboekjes: voor kinderen die leren lezen en 
de  zonboekjes: voor kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 beginnen of snel ontwikkelen. Tijdens 
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het schooljaar wordt telkens gekeken, welk niveau het beste bij het kind past. Hulpmiddelen hierbij: 
leesboekjes, computerprogramma's, klikklakboekjes, woordkaarten, de speel-lees set (dit is een enorme 
hoeveelheid lees/taal spelletjes waarbij je zelf  je eigen werk kunt nakijken) en nog veel meer.  Ook is er 
een speciaal programma voor het digibord!  In de tweede helft van het schooljaar doet groep 3 mee met 
het maatjeslezen. 
 
Groep 4  
In groep 4 wordt gewerkt met de Begrijpend Lezen methode: "Nieuwsbegrip XL".  Na de herfstvakantie 
wordt er elke week een les behandeld. Ook voor zwakkere lezers moeten de opdrachten, met enige hulp, 
redelijk zelfstandig te maken zijn. 
Het Estafette-lezen als onderdeel van technisch lezen is een belangrijk onderdeel in deze groep. Dit zijn 
leesboekjes met een opklimmend niveau en een bijpassend werkboekje.  
 
Groep 5/6  
Begrijpend lezen: Er wordt gewerkt met de methode: "Nieuwsbegrip XL". ( zie groep 4) 
Stillezen: Het stillezen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Kinderen mogen de gehele week, wanneer ze 
klaar zijn met andere opdrachten, o.a. een stilleesboek pakken. Er is tevens één uur structureel stillezen 
per week. Voor zwakke lezers is er een voortzetting van de methode Estafette of de leesbladen uit de map 
‘Speciale Leesbegeleiding’ worden ingezet.  
 
Groep 7/8  
Begrijpend lezen: Per week wordt er uit de methode "Nieuwsbegrip XL" één les behandeld. Ook zwakke 
lezers kunnen positieve leerervaringen opdoen en de vragen behoorlijk zelfstandig verwerken. 
Stillezen: Structureel wordt er iedere week gemiddeld 30 minuten besteed aan stillezen uit boeken uit de 
klassenbibliotheek. Verder mogen  de kinderen als ze klaar zijn met hun opdrachten o.a. stillezen. Bij het 
maken van studies mogen de leerlingen op gezette tijden de bijbehorende informatieboeken uit ons 
documentatiecentrum bestuderen, of via de Schoolbibliotheek  bestellen. Structureel: 45 minuten per 
week. 
Het spreekt voor zich dat er op elk moment dat er sprake is van een leesachterstand er extra aandacht  
wordt besteed aan dat leesprobleem. Dit gebeurt zowel in de klas als  buiten de klas en ook zorgen we  
voor eventuele begeleiding bij thuis lezen. 
 
Taalonderwijs 
groep 1/2  
Voorbereidende taal oefeningen. Lezen en Taal zijn in deze groepen moeilijk van elkaar los te koppelen, 
dus: Zie Leesonderwijs. 
 
Groep 3   
Ook hier zijn Lees- en Taalonderwijsonderwijs eigenlijk niet van elkaar los te koppelen, dus ook nu geldt : 
Zie Leesonderwijs. Methode: Veilig leren lezen.  
Groep 4  
We beginnen we in groep 4 te werken met de Taalmethode: Taal Op Maat. In deze taal methode worden 
allerlei oefeningen gedaan bij een bepaald thema. Dit zijn oefeningen op het gebied van: spreken, 
luisteren, stellen, woordenschat, lezen, creatief taal etc. 
Het spellen krijgt vanaf groep 4 aandacht d.m.v. de methode: "Taal op maat, spelling”. Werkwijze: Elke 
week staat een spellingprobleem centraal, de kinderen oefenen in een spelling werkschrift. Om te 
controleren of de kinderen alles goed hebben gedaan worden er regelmatig dictees afgenomen. Blijkt dan 
dat het spellingprobleem nog niet beheerst wordt, dan zijn er extra werkbladen. Ook worden de woorden 
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geoefend via de lessen van Snappet, zie kopje Snappet.  
 
Groep 5/6  
Taalmethode: Taal Op Maat (Werkwijze: zie groep 4 en vooral 7/8) 
Spellen: Taal op maat (Ook hier: zie groep 4 en 7/8.) 
 
Groep 7/8  
Taalmethode: Taal op maat. Uit deze methode wordt het aanbod van spelling gebruikt. Dagelijks wordt er 
gedurende een half uur een nieuw spellingprobleem behandeld en verwerkt. De stof wordt zowel op 
papier als digitaal (Snappet) verwerkt. 
Daarnaast wordt het onderdeel Taalspel gebruikt. Hierin komen per thema steeds allerlei taalaspecten aan 
de orde; luisteren, spreken, lezen, stellen en taalbeschouwing. Er wordt veel belang gehecht aan een 
goede afwisseling in dit aanbod voor de leerlingen. 
 
Engels 
Klaver Fjouwer is op weg om zich te ontwikkelen als een drietalige school. Engels is daarbinnen een 
belangrijk speerpunt. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen positief tegen over de Engelse taal komen 
te staan en een basis Engels ontwikkelen zodat zij zich kunnen uitdrukken in het Engels wanneer zij dit 
willen. Vanaf januari tot juni 2020 heeft een native speaker wekelijks met de leerkrachten meegelopen 
om het Engelse onderwijs te verbeteren en leerkrachten ideeën aan te reiken. Dit traject krijgt een vervolg 
vanaf januari 2021. In schooljaar 2020-2021 wordt de Engelse methode Take it Easy ingevoerd voor groep 
1 t/m 8. In groep 1 t/m 4 zal de nadruk liggen op spelenderwijs Engels leren door liedjes of dagelijkse 
woorden in het Engels te gebruiken. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen minimaal één keer per twee weken 
een Engelse lessen waarin spreek- en luistervaardigheid centraal staan. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen 
wekelijks Engels aangeboden. Dan wordt ook de schrijfvaardigheid geoefend en spreekt de leerkracht 
tijdens de les Engels.  
 

3.5 Rekenonderwijs 
Groep 1/2  
De kinderen komen spelenderwijs met veel rekenbegrippen in aanraking.  D.m.v. hun 
spel ontdekken en experimenteren kleuters veel en worden de begrippen eigen 
gemaakt. Door telspelletjes, liedjes, opzegversjes, verhaaltjes en opdrachtjes tijdens 
de werkles leren de kinderen hoeveelheden, meten en wegen, tellen, getallen en 
begrippen. Deze lessen passen bij het thema waar de hele week aan gewerkt wordt 
in de groep. In groep 2 worden meer gerichte opdrachten gegeven met materiaal 
voor het voorbereidende rekenen.  
 
Groep 3 t/m 8  
We gaan aan de slag met “Alles telt “ onze rekenmethode. Deze methode verdeelt het schooljaar in 6 
blokken van 6 weken. Elke lesweek bestaat uit twee interactieve  leerkracht gebonden lessen en drie 
zelfstandig werken lessen. Tijdens de zelfstandig werken lessen is er tijd voor instructie op maat. De 
lestypen wisselen elkaar systematisch af. De vijfde les wordt besteed aan oefenen en herhalen. Deze 
methode is heel goed te gebruiken in combinatie groepen. Aan het eind van elk blok is er een toetsweek 
en herhaling/remediëring week.   
Vanzelfsprekend is er bij deze methode ook prachtige software. Nieuw voor ons is de mogelijkheid om 
digitaal te toetsen. Ook daar gaan we dit jaar ervaring mee op doen. Tijdens de info avonden in september 
wordt er in ieder geval ook aandacht aan deze nieuwe methode besteed. 
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Bij rekenproblemen kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden die Snappet ons biedt en het 
programma Rekentuin.  
Voor de snelle rekenaars staan er bij elke zelfstandig werken les  extra sommen onder het kopje: "Ga maar 
door " en hebben we de methode ‘Rekentijgers’ voor de groepen 3 t/m 8.  Op de computer volgen we het 
hoofdrekenprogramma: Rekentuin. Daarnaast is er nog het automatiseringsprogramma Hoofdwerk wat 
ingezet kan worden als extra ondersteuning. 
  

3.6 Wereldoriëntatie 
Deze verzamelnaam omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De vakken kunnen zowel 
afzonderlijk, als geïntegreerd worden aangeboden. Bij de jongste leergroepen vindt het onderwijs meestal 
geïntegreerd plaats, waarbij de onderwerpen dicht bij de kinderen staan en dicht bij huis blijven. In de 
middenklassen en de bovenbouw wordt dieper gegraven en gebruik gemaakt van voorkennis: uit krant, 
van TV of anderszins opgebouwd. 
In middenbouw en bovenbouw  krijgen de leerlingen ook instructie in het hanteren van zoeksystemen in  
een documentatie centrum. Dit zoeksysteem is geautomatiseerd. Bij dit vakkencollectief  wordt gebruik 
gemaakt van methodisch leermateriaal, maar ook van radiolessen of televisie programma's. 
Vanzelfsprekend kunnen beide rijkstalen bij deze lessen afwisselend worden ingezet. Methodes: 
Groep 3 t/m 8 Geschiedenis: “Speurtocht”. 
Groep 4 t/m 8 Aardrijkskunde: “De Blauwe Planeet”. 
Groep 3 t/m 8 Natuur & Techniek: “Natuniek”. 
Onderbouw: Schatkist, Huisje Boompje Beestje. 

 
3.7 EHBO 
Eén keer in de twee jaar krijgen de kinderen in groep 7 en 8 jeugd-EHBO. Na ongeveer 10 lessen, die 
bestaan uit zowel theorie als praktijk, zijn de kinderen klaar voor het examen. Het examen wordt 
afgenomen door een erkende EHBO-examinator.  
 

3.8 Verkeersonderwijs  
In de onderbouw (groep 1 t/m 3) wordt als voorbereiding op de echte 
verkeerslessen gewerkt met de voorloper “Rondje Verkeer”.  
In de groepen 4 t/m 8 wordt verkeersonderwijs gegeven. In de middenbouw 
gebruiken we de methode “Op voeten en fietsen” en in de bovenbouw de 
“Jeugdverkeerskrant”, beide van 3VO. 
Eén keer in de twee jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het  
theoretisch verkeersexamen. Het gehele jaar staan de verkeerslessen in het teken van de voorbereiding 
op dat examen. Onze school wijkt soms, om praktische redenen, af van de landelijke datum voor het 
verkeersexamen. Iedereen is de afgelopen jaren geslaagd voor dit examen. 
 

3.9 Creativiteitslessen 
Door de hele school worden de leerlingen begeleid in het ontwikkelen van creatieve vaardigheden. Het 
begin ligt al bij de vierjarigen die leren omgaan met lijmpot en schaar en begeleid worden in het 
ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden. Tot de creatieve sector rekenen we: tekenen, schilderen, 
handenarbeid, handwerken, maar ook dramatiseren, voordragen, voorlezen, dichten.  
 

3.10 Muziekonderwijs 
Voor muziekonderwijs gebruiken wij sinds dit schooljaar de methode “1,2, 3, Zing.” Dit is een digitale 
methode voor groep 1 t/m 8. Daarnaast bieden de leerkrachten eigen liederen aan en worden er liederen 
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van de methode Trefwoord aangeleerd. Als school hebben wij in 2017 de subsidiegelden aangevraagd om 
het muziekonderwijs een stimulans te geven. Samen met het korps uit Oudega huren wij vanuit deze 
gelden een muziekdocent in die voor een bepaalde periode de muzieklessen verzorgt met als doel om de 
leerlingen enthousiast te maken voor muziek met een positief neveneffect op het korps van het dorp. 
Daarnaast krijgt vanaf schooljaar 2020-2021 groep 4 AMV lessen aangeboden en groep 5 introductielessen 
blaasinstrumenten.  
 

3.11 Gymnastieklessen 
Groep 1 en 2:   op school 
Groep 3/4a:   dinsdag 13.30-14.00 in het speellokaal 

donderdag 12.30-14.00 uur 
Groep 4b/5:   donderdag van 10.30 – 12.00 uur 
Groep 6:   maandag van 12.30 -14.00 uur 
Groep 7/8:   woensdag van 12.30 – 14.00 uur 
 
De gymlessen vinden plaats in sporthal ’t Joo.  
Verder hebben wij ervoor gekozen om per groep extra beweegmomenten in te lassen in de week. Tijdens 
deze momenten doen de kinderen met hun groep een spel op het plein of in het speellokaal. 
 
Voorgeschreven kleding: 
Korte broek met een t-shirt, schoenen met lichtgekleurde zolen, die niet buiten worden gedragen (géén 
zwarte zolen) De kleding graag meenemen in een tas en niet op of bij school achter laten tot de volgende 
gymles. Het verdient aanbeveling geen horloges, kettinkjes of andere sieraden te dragen tijdens de 
bewegingslessen. 
 
Bij buitengym: wel gymkleding; zelf te bepalen welk schoeisel. Elk jaar wordt er een sportdag 
georganiseerd tijdens de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 8. Op het sportveld en in It Joo worden dan 
de verschillende sportonderdelen verricht. Publieke belangstelling is welkom.  
 

3.12 Digitale geletterdheid 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met digitale hulpmiddelen en mediawijs worden. 
Leerlingen maken kennis met de mogelijkheden die de digitale wereld hen biedt, zoals tekstverwerken, 
informatie opzoeken, e-mailen etc. Verder biedt de software die bij de verschillende methodes behoort 
extra ondersteuning in de vorm van inoefenen, automatiseren en ontdekken.  
Daarnaast worden er speciaal ontworpen lessen gegeven om de leerlingen mediawijs te maken. Groep 7 
& 8 doet jaarlijks mee aan de week van de mediawijsheid.  
Al vanaf groep 1 worden computers en iPad devices ingezet voor het aanleren, verwerken, automatiseren 
van lesstof en als hulpmiddel in de ontwikkeling. Vanaf groep 3 heeft elke leerling een eigen iPad. Op de 
iPad worden de lessen van Snappet verwerkt en andere programma’s als Rekentuin en Taalzee. Ook staan 
er persoonlijke applicaties op om leerlingen extra ondersteuning te bieden voor leerinhoud waar zij moeite 
mee hebben. Daarnaast wordt de iPad ingezet in communicatie met het digitale schoolbord bij een quiz 
of het vullen van een woordveld bijvoorbeeld, zodat de betrokkenheid optimaal is.  
In elke groep is een digitaal schoolbord aanwezig. Bij de meeste methodes die wij gebruiken hoort 
bijpassende digibord software om de lessen te ondersteunen. Hierdoor zijn de lessen actueel en beeldend. 
 
Binnen het adaptief onderwijs wat wij bieden zijn we altijd op zoek naar digitale ontwikkelingen die onze 
visie ondersteunen. Het programma Snappet voorziet in deze behoefte. Snappet wordt ingezet vanaf 
groep 4. De leerlingen maken hun rekenwerk, spellingwoorden oefenen, taallessen voor een deel en de 
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begrijpend lezen lessen via dit programma. Daarnaast biedt het programma extra mogelijkheden voor 
automatiseren, woordenschat en studievaardigheden. Leerkrachten kijken goed wat nodig is voor hun 
groep om extra in te zetten. Programma’s als Rekentuin en Taalzee voorzien ook in de behoefte van het 
automatiseren van de leerstof.  
Snappet werkt als volgt. Via dit programma verwerken de leerlingen de reguliere rekenles. Vervolgens 
kunnen de leerlingen verder werken met sommen die aansluiten bij hun functioneringsniveau. Hierdoor 
wordt elke leerling op niveau bedient. Daarnaast geeft het programma inzicht in het beheersingsniveau 
van elke leerling. Hierdoor kunnen leerkrachten specifieke leerdoelen extra inplannen voor leerlingen om 
in te oefenen. Zodat elke leerling een compleet aanbod krijgt en er geen hiaten in de rekenontwikkeling 
hoeven te ontstaan. Dit geldt ook voor het vak Spelling.  
Daarnaast krijgen leerlingen direct feedback. Ook de leerkracht krijgt meteen de resultaten te zien en kan 
vroegtijdig bijsturen.  
 
Van groep 1 t/m 8 wordt er aandacht besteed aan programmeren. Spelenderwijs leren kinderen omgaan 
met verschillende apparaten. Op school zijn zogenaamde programmeerkisten aanwezig met uitdagend 
materiaal voor groep 1 t/m 8. Het doel van programmeren is om spelenderwijs vertrouwd te raken met 
apparaten die zijn geprogrammeerd of in te programmeren zijn. En om inzicht te krijgen in hoe een 
computer denkt.  
 
20-20-2 regel. 
Op Klaver Fjouwer gebruiken wij de 20-20-2 regel. Dit betekent dat wanneer de leerlingen 20 minuten 
intensief met een beeldscherm hebben gewerkt, bijvoorbeeld de iPad, dan wordt er een activiteit gedaan 
waarbij de ogen en de hersenen even rust krijgen. Dit kan een beweegmoment zijn bijvoorbeeld. Hier is 
volgens de regel 20 seconden tijd voor maar in de praktijk duurt zo een activiteit langer, zodat de leerlingen 
echt even hun ogen tot rust kunnen laten komen. De 2 staat voor 2 uren bewegen of buiten spelen. Dit is 
niet realiseerbaar tijdens een lesdag. Wel helpen de pauzes en de gymlessen hieraan mee.  
 

3.12 Sociaal emotionele ontwikkeling 
Onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is de kanjertraining. 
 
Het doel van de training 
Het doel van de training is dat de kinderen positief over zichzelf en over een ander leren denken. Ze krijgen 
handvatten aangereikt voor gedrag in allerlei sociale situaties. Ook krijgen ze informatie over hun eigen 
gedrag, zowel door klasgenoten als door de leerkracht.  
De typetjes 
Het principe van de training bestaat uit bewustwording. Met behulp van vier typetjes worden de kinderen 
bewust gemaakt van vier manieren van reageren.  
Deze typetjes zijn: 

 
Het konijn (gele pet) -   
 Is bangig, faalangstig, stil.  

Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander. 
 
Tijger(witte pet) –   
Is gewoon zichzelf,      doet normaal, is te vertrouwen, is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. 
De tijger denkt goed over zichzelf, en ook goed over een ander. 
  



    Schoolgids 2020-2021 
 

 28 

 
 
 Aap (rode pet) - Dit is de grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.  De aap denkt niet 
goed over zichzelf, maar ook niet over een ander. 

 
 
De pestvogel (zwarte pet) - Een uitdager, is bazig, horkerig, pester. De pestvogel denkt 
(meestal)goed over zichzelf, maar niet goed over een ander. 
 
De basis  
De volgende afspraken vormen de basis voor de kanjertraining. Ze worden als poster in elke klas 
opgehangen:  

- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- Niemand speelt de baas 
- Niemand lacht uit 
- Niemand doet zielig 

 
Wat leren de kinderen? 

- Zichzelf voorstellen 
- Luisteren en samenwerken 
- Iets aardigs zeggen 
- Vriendschap  
- Gevoelens herkennen en benoemen   
- Je mening geven, wanneer wel en wanneer niet 
- Vertellen en vragen stellen 
- Nee zeggen, nu wel of niet? 

 
Wat is je bedoeling? 
In de training wordt vaak aan de kinderen gevraagd: ‘Welke bedoeling heb je met dit gedrag? Is het de 
bedoeling een ander verdrietig te maken? Nee? Doe dan anders. 
Is het wel je bedoeling? Dan is dat dus gelukt. Maar je hebt wel een probleem, want je gedrag wordt niet 
(meer) geaccepteerd. Kinderen willen niet meer met je spelen als je je zo gedraagt.” Vervolgens worden er 
tips aangereikt door de andere kinderen en de leerkracht.  
 
Hoe zien de lessen er uit? 
In elke groep krijgen de kinderen een kanjerles van ongeveer een half uur per week of een les van één uur 
per twee weken.    
Elke groep heeft een eigen kanjerboek, wat past bij het niveau van de kinderen. 
Aan de hand van een leuk vervolgverhaal wordt een situatie aangereikt, besproken, uitgespeeld, geoefend, 
enz. Hierbij spelen de typetjes met behulp van de petjes een centrale rol. 
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Hoofdstuk 4 Voor het eerst naar de basisschool 
 

4.1 Procedure 
Identiteit:  
Bij de aanname wordt aan de ouders / verzorgers helder geformuleerd wat de missie is van de stichting. 
Naast de protestants christelijke waarden en normen wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van 
iedereen.  
Wederzijds respect voor elkaars geloofsbeleving is belangrijk, maar op de scholen zal respect opgebracht 
dienen te worden voor wat wij als christelijke basisscholen uitdragen. De leerlingen doen mee met alle 
door de school georganiseerde christelijke activiteiten, die onder schooltijd vanuit de school worden 
georganiseerd, zoals activiteiten in het kader van de kerkelijke hoogtijdagen.  
Bij specifieke activiteiten, die buiten de reguliere schooltijden vallen, wordt nadrukkelijk gewezen op het 
belang van aanwezigheid van de leerlingen. Voorbeeld hiervan zijn de KSG-diensten(kerk-school-
gezinsdienst) 
 
Plaatsing:  
Op basis van het aanmeldformulier (zie kopje “informatie” op de schoolwebsite) wordt bepaald of een 
kind toegelaten wordt of niet. Wordt het kind niet toegelaten, dan heeft de school de zorgplicht om er 
samen met de ouders zorg voor te dragen, dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. 
In het aanmeldformulier worden de volgende gegevens beschreven: 

- Persoonlijke gegevens van leerling en ouders/verzorgers 
- Gegevens over de ontwikkeling en gezondheid van de leerling 
- Een verklaring die aangeeft dat we als school zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens 

van de leerling 
 
Als documenten moet toegevoegd worden: een kopie van een geldig document waar het BSN – nummer 
van het kind is vermeld.  

 
Bij een leerling die, met een beschikking voor Speciaal Onderwijs vanuit een ander bevoegd gezag, wordt 
aangemeld, wordt nauwkeurig afgewogen of deze leerling wel verantwoord geplaatst kan worden, zodat 
de leerling het onderwijs krijgt dat goed past bij zijn/haar mogelijkheden. 
 

4.2 Aanmelding 
In eerste instantie nemen de ouders via de mail of de telefonisch contact op met de school om hun 
interesse kenbaar te maken. 
Vervolgstappen: 

• Met de ouders/verzorgers wordt een afspraak gemaakt voor een aanmeldgesprek op school met de 
directie.  
In dit gesprek worden de ouders geïnformeerd over de onderwijskundige uitgangspunten van de 
school, over de zorgstructuur in de school en over de identiteit van de school. Tevens krijgen de ouders 
een rondleiding door de school. De ouders ontvangen een klein informatiepakket, waarin o.a. 
verwezen wordt naar de informatie die ouders via de website van de school kunnen inzien. 

• Als de ouders/verzorgers besluiten hun kind te willen plaatsen op onze school, dan vullen ze het 
aanmeldformulier in. 

• De officiële aanname van een kind vindt plaats nadat: 
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- uit informatie van de peuterspeelzaal blijkt, dat het kind in staat is om aan regulier basisonderwijs 
deel te nemen (het kind moet zindelijk en sociaal-emotioneel schoolrijp zijn) of als tijdens de 
inloopdagen blijkt, dat het kind aangenomen kan worden. 

- uit het onderwijskundig rapport van de school waarop het kind voorheen zat blijkt, dat het kind 
geplaatst kan worden. 

- Uit het aanmeldformulier blijkt, dat er geen problemen zijn om het kind aan te nemen. 
 

• Problemen met aanname van kinderen kunnen ontstaan doordat: 
- is vastgesteld, dat de groepsgrootte problemen geeft met aanname van het kind. 
- het te plaatsen kind een zorgleerling is en de veelheid van zorgleerlingen in de groep waarin het 

kind geplaatst moet worden zo groot is, dat de leerkracht / school niet in staat is het kind 
voldoende begeleiding te geven. 

• Ongeveer vier weken voor de datum waarop het kind 4 jaar wordt, wordt het kind met de ouders 
uitgenodigd om op school te komen. Daar vindt een kennismakingsgesprek plaats met de leerkracht 
van de groep waarin het kind geplaatst wordt. Ook worden er data afgesproken waarop het kind alvast 
kan kennismaken met de groep door dagdelen aanwezig te zijn in de groep.  

• Mocht uit de aanwas van nieuwe leerlingen in groep 1 blijken, dat deze groep aan het eind van het 
schooljaar te groot wordt, dan zal met de ouders de mogelijkheid besproken worden om hun kind pas 
na de zomervakantie op school te laten komen (dit geldt alleen voor kinderen die in mei of juni 4 jaar 
worden). Wel zal er ter kennismaking een speciaal dagdeel georganiseerd worden waarop deze ouders 
en hun kinderen kennis kunnen maken met de leerkrachten van de groep en alvast een dagdeel  
proefdraaien 

 
De wetgeving geeft de volgende mogelijkheden om een kind niet te plaatsen: 

- weigering grondslag te respecteren 
- verstoring van rust en veiligheid 
- gebrek aan opnamecapaciteit 

 

4.3 De gang van zaken in groep 1 en 2 
We beginnen 's morgens altijd in de kring. De kinderen mogen dan iets vertellen over hun belevenissen. 
Na de bijbelse geschiedenis gaan we dan aan het "werk": Iets maken of met ontwikkelingsmateriaal uit de 
kasten of spelen  in de hoeken. Ook maken de kleuters  al gebruik van de computer. Het fruitkwartiertje is 
van 10.15-10.30 uur. De kinderen mogen dan hun meegebrachte fruit of drinken opeten of drinken.  
Na het fruiteten gaan we iets aan taalontwikkeling of muzikale vorming doen. Daarna gaan we buiten of 
in speellokaal spelen. De middag ziet er ongeveer als volgt uit: Taalontwikkeling of muzikale vorming. 
Spelen in de hoeken en met materiaal uit de kasten en soms nog wat werkjes afmaken. Daarna weer buiten 
of in het speellokaal al naar gelang het weer toelaat. 
Meestal werken we rondom één thema (zo komen alle vakgebieden aan de orde). Verhalen, liedjes, 
werkjes, reken- en taalspelletjes passen we aan bij het thema. Heeft u thuis een voorwerp of een boek dat 
hierbij past dan mag uw kind dat meenemen naar school. Het blijft dan een weekje op de thema-tafel 
staan. 
 
Gymschoenen 
Zou u uw kind aan het begin van het schooljaar een paar gymschoenen (voorzien van naam) mee naar 
school willen geven. Die dragen ze dan in het speellokaal bij de gymnastiek (géén  zwarte zolen a.u.b.!!). 
Schoenen  met elastiek of klittenband sluiting zijn het gemakkelijkst zolang de kinderen zelf nog niet veters 
kunnen strikken. 
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4.4 Overgang naar groep 3 
Om alvast aan groep 3 te wennen gaan de kinderen van groep 2 (dat zijn de kinderen die na de  
eerstvolgende zomervakantie naar groep 3 gaan) aan het eind van het cursusjaar een paar keer naar groep 
3. We gebruiken daarbij een voorlopertje op Veilig Leren Lezen. Deze sluit weer helemaal aan op de 
methode in groep 3. Ook worden met deze kinderen al voorbereidende oefeningen gedaan voor groep 3. 
We gebruiken hiervoor o.a. de Idee-map taal-lezen, Idee-map rekenen-wiskunde, Schatkist, schrijftaal 
(kleuterschrift) werkbladen uit Doremi of stambladen.  
 
Protocol doorstroom gr.1-2 en groep 2-3 
 
A. Doorstroom-protocol groep 1: 
- Groep 1-leerlingen , die voor 1 oktober van het lopende cursusjaar jarig zijn, worden met de 

zomervakantie verplaatst naar groep 2.  
- Groep 1-leerlingen  geboren na 1 januari blijven het volgende cursusjaar in groep 1.  
- Groep 1-leerlingen geboren tussen 1 oktober en 1 januari waar twijfel over bestaat wordt gekeken 

naar de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling of zij rijp zijn om te versnellen. School heeft 
hierin het laatste woord.  

- Verder spelen de observaties en screeningslijsten van de leerkracht een belangrijke rol. 
 
B. Doorstroom-protocol groep 2: 
Leerlingen van groep 2 gaan niet vanzelfsprekend over naar groep 3. Ook voor deze leerlingen geldt, dat 
er een beredeneerde overgangsbeslissing wordt genomen. De beslissing wordt genomen op basis van de 
volgende criteria: 
 
- Het advies van de leerkracht, de diverse observaties spelen een belangrijke rol bij de eindbeslissing. 

Ouders worden hier bij betrokken maar school neemt uiteindelijk de beslissing.  
 
Voor de meeste leerlingen, die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari,  zal dit betekenen, dat ze twee 
jaar in groep 1 of 2 zullen blijven. Het aanbod van de leerstof is hier echter op aangepast. Er zal een breed 
en gedifferentieerd aanbod van speel- en leermaterialen zijn. Zowel voor de jongsten in groep 1/2 als voor 
de oudsten. Op meerdere niveaus wordt leerstof aangeboden. In principe veroorzaakt de nieuwe regel in 
de praktijk weinig verandering.  
 
Tot slot 
Het uitdelen van uitnodigingskaarten voor verjaardagspartijtjes in de klas, waarbij enkele kinderen worden 
overgeslagen, willen we graag vermijden. Advies: zelf de kinderen benaderen, of nog liever: de 
uitnodigingen zelf thuis bezorgen. Maar liever niet meer via school! 
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Hoofdstuk 5 De overgang van primair naar voortgezet onderwijs 
 

5.1 Toetsing 
Tweemaal vindt aan het eind van de basisschool een toetsing plaats. 
a. vanaf groep 3 t/m 7 wordt het reguliere Cito M en E  programma gevolgd en half groep 8 worden de M-
toetsen afgenomen  
b. In april vindt de eindtoets van groep 8 (de IEP toets) plaats. De onderdelen rekenen, taal, lezen en 
informatieverwerking worden hierbij getoetst. De individuele uitslag wordt vergeleken met het landelijk 
schoolgemiddelde.  
In het volgende overzicht kunt u de resultaten van onze school van de 4 afgelopen jaren met elkaar 
vergelijken.  
 
Eindtoets Basisonderwijs 2015: 536,4 (landelijk gemiddelde: 534,8) 
Eindtoets Basisonderwijs 2016: 534,6 (landelijk gemiddelde: 534,5) 
De IEP toets 2017: 81 (landelijk gemiddelde: 80,6) 
De IEP toets 2018: 76,7 (landelijk gemiddelde: 81,0) 
De IEP toets 2019: 87,5 (landelijk gemiddelde: 81,0) 
De IEP-toets 2020: deze is niet afgenomen i.v.m. de Coronacrisis   
 
De toetsuitslagen, het leerlingvolgsysteem, de invoering hiervan in de Friese Plaatsingswijzer  én daarnaast 
werkhouding, taakstelling, de observaties, het maken van het huiswerk en de laatste rapporten, geven 
allen samen een indicatie voor welke school het kind in het vervolgonderwijs geschikt is. 
In individuele gevallen kan worden besloten om een aangepaste eindtoets te doen,  met name in die 
gevallen waar een leerling een eigen leerlijn heeft. Mogelijk is ook de niveautoets van Cito. Dit alles in 
overleg met Ambulant Begeleider en CLB-er. 
 
Voor leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor LWOO (Leerweg ondersteunend onderwijs) is er 
in oktober/november een NIO toets (NIO = Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze 
toets is alleen voor die leerlingen waar wij van vinden dat we de mogelijkheid tot LWOO open moeten 
houden. Zonder deze toets is plaatsing in het LWOO heel erg moeilijk. De NIO toets is géén individuele 
toets, wordt in Sneek afgenomen en duurt ongeveer 2 uur.  
 
Tijdens de infoavond in september geeft school veel informatie over het Voortgezet Onderwijs en we 
vertellen wat er in groep 8 allemaal op het programma staat. Vooral voor ouders die nog niet vaker een 
kind in groep 8 hebben gehad is dit een avond om niet te missen. 
 
Voor en na de eindtoets geeft de groepsleerkracht aan groep 8 voorlichting over de keuzes naar het 
voortgezet onderwijs. Hij bespreekt met hen welke keuzemogelijkheden er zijn. Bovendien legt hij uit wat 
de basisvorming voor de leerlingen inhoudt. Eventueel bespreekt hij met leerlingen individueel wat 
zijn/haar mogelijkheden zijn.  
 
Via individuele gesprekken met de ouders en het kind zelf wordt tenslotte de definitieve schoolkeuze 
gemaakt, meestal een gesprek op school in maart. 
 
Na de schoolkeuze is het niet zo dat we lekker uitrustend naar het einde van het schooljaar toe gaan. Ook 
in de maanden tot aan de zomervakantie is het van belang dat we gewoon doorwerken om de kinderen 
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zo goed mogelijk op het Voortgezet Onderwijs voor te bereiden. 
 

5.2 Doedagen groep 8 
Jaarlijks worden de leerlingen van groep 8 door verschillende scholen van voortgezet onderwijs 
uitgenodigd voor een zogenaamde doedag. De kinderen kunnen dan een beetje kennis maken met die 
scholen. Omdat onze school in de bovenbouw een combinatiegroep heeft kunnen wij echter niet voor 
begeleiding zorgen op deze doedagen. U moet eerst wel vrij vragen voor deze dag. U kunt zelf bepalen óf 
en op welke wijze uw kind de doedag bezoekt. Te zijner tijd ontvangt u over het bezoeken van de doedagen 
nader bericht. 
 

5.3 Beleid Overgang V.O. 
In onze Schoolgids staat vermeld dat onze leerlingen gemiddeld zo ‘n 8 jaar op de basisschool verblijven. 
Ons beleid omtrent de overgang naar het V.O. is als volgt: 
 

1. Leerlingen die onderweg zijn gedoubleerd krijgen de mogelijkheid om toch na 8 jaar basisschool 
in groep 7 al naar het Voortgezet Onderwijs uit te stromen. De school geeft advies op grond van 
sociaal emotionele aansluiting en ontwikkeling van de leerling en op grond van uitstroom naar 
V.O. Dit blijft maatwerk en wordt steeds per leerling bekeken. Na advisering door de school 
nemen de ouders de eindbeslissing: of V.O. of groep 8. 

2. Voor de  leerlingen van groep 8 geldt dat na maximaal 8 jaar basisschool uitstroom naar het V.O. 
betekent. We laten in principe geen kinderen meer doubleren in groep 7 of 8. Na de ouders 
gehoord te hebben neemt de school de  eindbeslissing. 

 
Onderwijskundig rapport 
Voor elk kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat wordt een onderwijskundig rapport opgesteld en 
naar de betreffende school gestuurd. Ook bij tussentijdse verhuizingen en bij verwijzingen naar het 
speciaal onderwijs wordt er een onderwijskundig rapport meegegeven. In al deze rapporten wordt 
omschreven hoe de leerling er voor staat, welke methodes de leerling gevolgd heeft en wat de resultaten 
zijn van de toetsingen. 
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Hoofdstuk 6 Organisatie 
  

6.1 Medezeggenschapsraad 
Zoals op elke basisschool worden ook op Klaver Fjouwer belangrijke beslissingen 
genomen. De schoolleiding van Klaver Fjouwer neemt belangrijke besluiten niet 
alleen, maar doet dat in een aantal gevallen in overleg met de 
Medezeggenschapsraad (de MR). Voor bepaalde beslissingen moet de MR eerst 
instemming geven, voor andere beslissingen moet de schoolleiding in ieder geval 
eerst advies van de MR vragen. Beslissingen die direct te maken hebben met de 
school zelf of met het onderwijs dat er wordt gegeven. Daarbij kan worden gedacht aan keuzes voor 
onderwijsmethoden, de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, de manier waarop het geld wordt 
besteed, verbouw van de school, regels om pesten en discriminatie te voorkomen, regels op het gebied 
van veiligheid, de inhoud van de schoolgids, de personeelsbezetting, enzovoorts.  
 
Onze MR bestaat uit 4 personen. De MR heeft een eigen jaarplan met bespreekpunten en jaarlijks 
terugkerende onderwerpen. De MR schrijft zelfstandig bijeenkomsten uit, ongeveer 6 keer per cursusjaar. 
Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt die zijn op te vragen bij de directie.  Voor een groter 
draagvlak en het meedenken over een aantal belangrijke zaken worden MR leden betrokken bij een deel 
van de OR vergaderingen. Tweemaal per school organiseert de MR het “Klaver Fjouwer petaer” dit zijn 
gesprekken met ouders van de school. De MR wil graag open en toegankelijk zijn en vindt het belangrijk 
te weten wat er leeft op school en bij de ouders. Een MR-lid heeft een zittingsduur van 3 jaar met de 
mogelijkheid op 6 jaar.  
Onze MR kent twee geledingen: 

• het deel van de ouders, gekozen door en uit de ouders van leerlingen van onze school; 

• het deel van de personeelsleden, gekozen door en uit de personeelsleden die aan onze 
school zijn verbonden  

 
Samenstelling van de MR   
Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 
Dieuwke Schotanus    Hans Roskam  
Nynke van den Berg    Esther Bergsma  
      

6.2 Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit minimaal 4 leden. Dit zijn ouders van schoolgaande kinderen die door de ouders 
gekozen zijn. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In 
principe vergadert de ouderraad één keer in de 6-8 weken. De zittingsduur van de leden is drie jaar, maar 
men kan zich eenmaal herkiesbaar stellen voor nog een periode van drie jaar.  
De taken van de ouderraad zijn: 

- adviseren aan de MR, met name over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan. 
- mede - verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van het schoolplein 
- het verlenen van medewerking bij (kleine) klussen 
- het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten  
- fungeren als klankbord voor de schooldirecteur 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:  
Elmer Roukema    (voorzitter) 
Anna Sunderland-Wildschut       (penningmeester)  
Debohra Pothuma 
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Lutsen Renema  
Imka van der Meer  
Jenneke van den Bogert 
 
Naast de OR is er ook versiercommissie op school. Zij zorgen ervoor dat de school enkele malen sfeervol 
en bij de tijd van het jaar passend, versierd wordt. Namens de ouders zitten de volgende personen in de 
activiteitengroep: Jeanette Valkema, Nienke de Haas en Meiny Altenburg.  
 

6.3 Ouderbijdrage 
Natuurlijk betaalt het Ministerie van Onderwijs de kosten van het onderwijs aan onze school. Jaarlijks 
worden er volgens de geldende normen bedragen uitgekeerd om het onderwijs te bekostigen. Voor die 
zaken die niet (voldoende) door het ministerie worden bekostigd vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage 
van u. De ouderbijdrage is voor 2020-2021 vastgesteld op € 35,-  per leerling. U ontvangt t.z.t. een nota. 
Deze ouderbijdrage wordt door de ouderraad beheerd. Uit deze bijdrage worden o.a. de volgende zaken 
betaald: Sinterklaasfeest; kerstfeest (incl. een kerstboek); sportdag; vieringen e.d.; reiskosten excursies; 
schoolbijbel groep 8, enz. 
 
Hierna volgt een indicatie van enkele andere vrijwillige bijdragen : 
Schoolreisjes:  ongeveer € 25,- per leerling,  voor het kleuterreisje ongeveer € 8,- 
Kamp:   ongeveer € 60,- per leerling (één keer per twee jaar voor gr. 7/8). 
 
Ouders die voor school rijden i.v.m. excursies e.d. krijgen een vergoeding van ± € 0,10 per afgelegde km. 
 
Schoolsponsoring 
De school doet niet aan schoolsponsoring. Er is dus geen bedrijf dat onze school geld geeft voor geleverde 
diensten. 
 

6.4 Luizencontrole 
Elke eerste week na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen 
en/of neten. Mochten er inderdaad luizen aanwezig zijn dan wordt u z.s.m. benaderd met de vraag of u 
hieraan thuis iets kunt doen. 
De luizen-controle-ouders zijn Anna Heins en Jeanette Valkema. Dit zijn vrij weinig die controleren dus 
wanneer u hiervoor belangstelling heeft: graag! 
Voor vragen of aanmelding kunt u altijd bij de schoolleiding terecht 
 

6.5 Buitenschoolse activiteiten 
In de loop van het jaar wordt er door de school aan diverse buitenschoolse activiteiten deelgenomen. We 
noemen hierbij: Schoolvoetbaltoernooi, volleybalspektakel,  voorleeskampioenschappen, bezoek 
Schoolbieb  onder schooltijd, 4-mei-herdenking, excursies, dorpsfeest, avondvierdaagse,  Himmeldei  en 
wat er in zo'n jaar nog meer naar voren komt. 

 
6.6 Schoolorthotheek  
Onze school bezit een eigen orthotheek en digitale orthotheek, waarin we diverse materialen, methoden 
en handleidingen hebben ondergebracht, zodat we de zorg voor onze leerlingen kunnen verbreden. Voor 
zowel leerlingen die het moeilijk hebben alsmede voor leerlingen die het makkelijk aankunnen, hebben 
we remediërende-, verdiepings- en uitbreidingsstof. Daarnaast kunnen we via de Plusbus of andere 
scholen ook aanvullend materiaal lenen, mocht dit wenselijk zijn.  
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In ons documentatiecentrum hebben we een selectieve selectie aan lees- en studieboeken, waar de 
leerlingen gebruik van kunnen maken. Samen met de schoolbieb  kunnen de leerlingen voor diverse 
onderwerpen boeken opzoeken. Bijvoorbeeld voor het maken van een studie, groepswerk, spreekbeurt 
of individuele verdieping. 
 

6.7 Lytse Bieb/Schoolbibliotheek. 
Elke woensdagmorgen van 10.30 – 12.00 uur kunnen kinderen boeken lenen in de Schoolbibliotheek op 
zolder. Nu de bibliotheek in de school zelf is ondergebracht geeft het ons de kans om vaker met kinderen 
naar de Bieb toe te gaan om boeken te lenen, ook voor peuters. Onder leiding van twee ouders is het 
mogelijk om deze schoolbibliotheek open te houden! 
 

6.8 BSO  
Vanaf 1 juli 2013 verzorgt kindercentrum Thuis-bij-Thea de Buitenschoolse opvang voor CBS Klaver 
Fjouwer. Na schooltijd en in vakanties vangen zij de kinderen op. Thuis-bij-Thea vindt dat deze tijd de vrije 
tijd voor de kinderen is, mogen de kinderen zelf bepalen wat ze willen doen. Het plezier en geluk van ieder 
kind staat daarbij voorop. Uiteraard zien wij er op toe dat iedereen veilig en vertrouwd kan spelen. Dit 
doen we door samen met de kinderen te spelen en/of ze te helpen bij het kiezen van een spel of activiteit.  
 
De kosten en openingstijden van de BSO kunt u terugvinden op de website https://tbtgroep.nl/ 
 
Een vast gezicht en korte lijntjes  
Thuis-bij-Thea vindt het belangrijk dat er een goede (vertrouwens)band wordt opgebouwd met zowel de 
kinderen als de ouder(s)/verzorger(s). Thuis-bij-Thea werkt daarom met een vast gezicht per locatie. Met 
haar kunt u alle zaken over de opvang van uw kind bespreken en afspreken. Heeft uw kind bijvoorbeeld 
even extra aandacht nodig, dan kunt u dat direct bespreken.  
 
Voor meer informatie en de dagen dat de opvang geopend is kunt u terecht bij de BSO, ook kunt u een 
kijkje nemen op de website: https://tbtgroep.nl/  daar kunt u ook uw vragen stellen en uw kind aanmelden 
via het aanmeldformulier. 
 
Postadres:  Kindercentrum Thuis-bij-Thea  

      Walperterwei 41g  
       8731 CD Wommels 

E: info@thuis-bij-thea.nl  
T: (0515) 856 926 

 
 

6.9 BHV 
De BHV-ers (bedrijfshulpverleners) bij ons op school zijn: Tineke Pheifer, Regina Schakel, Janny Koenen, 
Jantina Fokkema, Jolanda Dijkstra en Sybolt Kuipers. Ook dit jaar gaan ze de verplichte bijscholing volgen 
 
 
 
 
 
 

https://tbtgroep.nl/
https://tbtgroep.nl/
mailto:info@thuis-bij-thea.nl
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Hoofdstuk 7 Regelingen 
 

7.1 Op de speelplaats 
Bij het fietsenhok staan twee grijze containers voor alle soorten afval.  
We nemen geen gevaarlijke voorwerpen zoals messen e.d. mee naar school. 
 
Enkele bekende regels op ons plein: de pleinwelletjes!  

1. Je mag de school binnen als de 5-minuten bel gaat (8.25 uur). 
2. Voordat het pauze is eet en drink je in de klas, je mag in de 

pauze naar binnen om naar de wc te gaan. 
3. Ben je op de fiets:  Zet deze dan (recht) in het fietsenrek. 
4. De zandbak is bedoeld voor de kleuters, er door heen lopen is 

dus niet netjes. 
5. De pleinwacht wil je wel helpen als je problemen hebt. 
6. We houden het plein netjes, dus doen we het afval in de 

afvalbakken. 
7. De deurbellen bij de ingangen zijn voor bezoekers. 
8. Voor de veiligheid loop je op het schoolplein. 
9. Het plein is voor ons allemaal, het fietsenrek is alleen voor de fietsen. 

 

7.2 Absentie 
De wet op het Basisonderwijs legt elke school de verplichting op om  een presentielijst voor de leerlingen 
bij te houden. De overheid kan inzage vragen in de genoemde lijst. 
Onze school houdt per groep dagelijks en per school wekelijks een lijst bij van de afwezigheid van 
leerlingen, via het leerlingenadministratiesysteem.  Afwezigheid van leerlingen wordt verdeeld in de 
volgende categorieën: 
 
Ziekte: te melden door de ouders voor het begin van de les. 
Dit kan schriftelijk (via broer / zus) of telefonisch (tel. 469897). 
Geoorloofd afwezig: kan alleen het geval zijn indien vooraf overleg is gepleegd en positief is gereageerd 
door de leerkracht/ directie.  
Zie ook richtlijnen verlof / ziekte. 
Ongeoorloofd afwezig: is iedere leerling van wie omtrent de reden van afwezigheid niets bekend is of 
waarvoor geen toestemming is verleend. 
De school zoekt in deze gevallen contact met de ouders. 
 

7.3 Verlof / ziekte  
In de leerplichtwet is vastgelegd dat elk kind naar school moet. Onderwijs is namelijk van groot belang 
voor de toekomst van de kinderen en vergroot hun kansen op een plaats in de maatschappij. De 
afwezigheid van leerlingen wordt dagelijks bijgehouden door de leerkrachten. 
Ook zijn er afspraken gemaakt om onnodig schoolverzuim te voorkomen. Leerlingen mogen buiten de 
normale schoolvakanties geen extra vakantie. Met betrekking tot extra verlof buiten de schoolvakanties 
wordt verderop in dit stuk aandacht besteed.  
Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Nu kan een schoolweek voor een 4- of 
5-jarige kleuter nog wel eens vermoeiend zijn en die kleuter mag dan ook thuisblijven voor ten hoogste 5 
uur per week.  
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De gemeente Súdwest-Fryslân heeft er bij de scholen op aangedrongen een actief leerplichtbeleid te gaan 
voeren. Daarbij moeten we er vanuit gaan dat u slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan kan worden 
uw leerplichtige kinderen niet naar school te laten gaan. Enkele van de “gewichtige omstandigheden” zijn 
in de wet als volgt omschreven: Als de school gesloten is, als bezoek aan de school verboden is en als de 
leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.  
Daarnaast wordt in de wet gesproken over “andere gewichtige omstandigheden”. Ouders kunnen een 
schriftelijk verzoek voor een extra dag verlof indienen wanneer een van de volgende omstandigheden zich 
voordoet: voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
plaatsvinden): 

❖ bij verhuizing van het gezin,  
❖ het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten,  
❖ bij overlijden van bloed- of aanverwanten,  
❖ bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes,  
❖ bij 12½, 25, 40, 50, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten en  
❖ bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.  

 
Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar.  
 
Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in overleg met de directie, 
maximaal één dag per schooljaar vrij gegeven worden. Aanvraag van een verlofdag is schriftelijk bij 
voorkeur minimaal acht weken van te voren. (zie verlofformulier bijlage 3)  
De leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest-Fryslân behandelt verlofaanvragen wegens “andere 
gewichtige omstandigheden” voor meer dan 10 dagen (over het hele schooljaar).  
 
Na de zomervakantie mag er gedurende twee weken geen extra verlof worden gegeven. De directie is 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.  
 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind 
tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) 
de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een 
gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Aanvraag 
minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school indienen. De verlofperiode mag maximaal 
10 dagen beslaan. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  
Voor huwelijk en jubileum e.a. geldt één dag vrij. Als er ver gereisd moet worden kan er nog een dag bij 
komen. Wilt u, voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels 
goed lezen. Dit voorkomt problemen.  
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
De leerplichtambtenaar besluit of er een proces verbaal wordt opgemaakt. 

 

7.4 Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen 
Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende scholen te kiezen en zij maken die 
keuze vaak welbewust. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij de school de keuze van de ouders 
niet honoreert en een aangemelde leerling niet toelaat of, in het geval van het speciaal onderwijs, niet kan 
toelaten. Dat kan aanleiding zijn tot heftige conflicten die soms zelfs voor de rechter worden uitgevochten. 
Soms ook ziet het bestuur zich genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. 
Schorsing is aan de orde wanneer het bestuur of de schoolleider bij ernstig wangedrag van een leerling 
direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
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Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of het herhaald negeren van schoolregels. 
Verwijdering is een maatregel die genomen wordt als het bestuur concludeert dat het wangedrag dusdanig 
ernstig is dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. 
Een beslissing tot niet toelaten, schorsing of verwijdering wordt met de uiterste zorgvuldigheid  genomen. 
Voor de aanname van leerlingen is een procedure vastgesteld, die op de school aanwezig is. Datzelfde 
geldt ook voor de procedures voor schorsing en verwijdering. Al deze procedures zijn vastgesteld op basis 
van de wettelijke vereisten hiervoor. (zie bijlage 1)  
 

7.5 Verkeer rond de school 
Voor de kort parkeerders is er een tút en der út zone. Deze is  in het najaar van 2013 geopend. Annika van 
Weert heeft het bord ontworpen.  De zone bevindt zich aan de noordzijde van de school. 

  
 
Auto’s mogen hier kort stoppen. De schoolkinderen krijgen een “tút” en gaan er 
gelijk “út” waarna de auto weer  doorrijdt.  Aan de zuidzijde (aan de kant van het 
dorp), mogen de auto’s langer geparkeerd worden. Ook excursies komen en 
vertrekken vanaf deze zijde. 
 

 
De fietsers komen en verlaten het schoolplein via het fietsenhok. Voetgangers komen en verlaten het 
schoolplein via de andere uitgangen rond het schoolplein.  
 
Wanneer de leerlingen lopend naar school kunnen komen dan heeft dat onze voorkeur. De plekken in de 
fietsenhokken zijn niet toereikend. Natuurlijk kunnen er op bepaalde dagen andere afspraken worden 
gemaakt (bijvoorbeeld bij een excursie of gym, oid) Wanneer de leerlingen op de fiets naar school komen 
worden de fietsen in het fietsenhok geplaatst. Het stallen van de fietsen is op eigen risico. Het zicht vanuit 
de school is niet op het fietsenhok.  
 
Andere veiligheidsmaatregelen zijn: 
Geen steps, rollerskates, skateboard of dergelijke op het schoolplein. 
We gaan lopend met de fiets over het plein.  
 

7.6 Noodplan en afspraken 
Noodplan/ontruiming m.b.t. calamiteiten: 
Elk jaar heeft de school éénmaal een ontruimingsoefening. Met het team wordt elk jaar eerst een 
communicatieoefening gedaan en daarna volgt de ontruimingsoefening (nu met de kinderen). 
Goede  communicatie is van essentieel belang. De snelheid en de effectiviteit van handelen zijn direct 
afhankelijk van een goede communicatie. 
In deze oefening leren de kinderen wat ze moeten doen in geval van brand, bommelding of ontploffing. 
We hebben afgesproken als team dat de kinderen met hun leerkracht zich eerst verzamelen op het plein, 
bij de fietsenstalling of het weggetje naar de Blomfinne. 
 
Afspraken m.b.t. een extern afhaalpunt: 
Mocht het zo hevig zijn dat de leerlingen daar niet kunnen blijven dan gaan de leerkrachten met hun 
leerlingen naar It Beaken. Dit gebouw staat naast de kerk. Daarvandaan kunt u dan ook uw kind weer 
ophalen! We hopen natuurlijk dat dit nooit aan de orde zal zijn.  
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7.7 Sociale Veiligheid 
Palludara heeft een  nieuw zorgplan met hierin het beleidsplan “Sociale Veiligheid” met de doelstelling 
alle vormen van pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie op school tegen te gaan. 
Het beleidsplan bestaat uit drie delen: 

- preventief beleid, ter voorkoming van incidenten; 
- curatief beleid, ter voorkoming van verdere escalatie in geval van incidenten; 
- registratie en evaluatie. 

Binnen de school worden pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie niet geaccepteerd. Agressie, 
geweld en seksuele intimidatie verpesten de schoolsfeer en ze zijn slecht voor het werk- en leefklimaat. 
Een slechte sfeer heeft een negatieve invloed op de werkprestaties van de leraren en de resultaten van de 
leerlingen.  
U kunt als ouder inzake Sociale Veiligheid te allen tijde bij de contactpersoon, Elly Tiesma, van de school 
terecht.  Het gehele beleidsplan ligt overigens ter inzage op school. 
De school heeft ook een pestprotocol, kort samengevat is dit de leidraad hoe om te gaan met ongewenst 
gedrag in de school. Hierbij werken wij vanuit de principes van de Kanjertraining. 
     

7.8 Klachtenprocedure 
Klachten  
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, 
racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen 
onderling en tussen leerling en personeel. In de meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen over 
contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De klachtenregeling van stichting 
Palludara is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde 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 met de 
leerkracht in gesprek te gaan. Zijn de problemen op dit niveau niet op te lossen, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school. Het is niet de bedoeling dat de MR of de OR hier een rol in 
spelen. Mocht u er niet uitkomen met school kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van 
school.  
 
Vertrouwenspersonen 
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De externe 
vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt 
vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of 
ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. 
 
Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren 
en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.  Vertrouwenspersoon voor onze school is: Reintsje 
Miedema. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail 
r.miedema@ggdfryslan.nl 
 
 
 
 
 

http://www.ggdfryslan.nl/
mailto:r.miedema@ggdfryslan.nl
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Hoofdstuk 8 Palludara 
 
8.1 Stichting Palludara 
Klaver Fjouwer maakt deel uit van Stichting Palludara. Palludara is een organisatie voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân. De stichting is op 1 januari 2011 ontstaan uit 
een fusie tussen PCBO Wymbritseradiel en Spectrium. Stichting Palludara beheert 14 basisscholen in 
Sneek, Bolsward, Oppenhuizen/ Uitwellingerga, IJlst, Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, 
Scharnegoutum en Woudsend. 
De naam Palludara is opgebouwd uit twee Bijbelse termen: "Onderscheiden" (Pallu) en "Parel van 
wijsheid" (dara). Deze laatste verwijst naar het voorrecht om jonge mensen naar een bepaald niveau te 
brengen, zowel wat betreft kennis als op andere ontwikkelingsgebieden. De parel staat tevens symbool 
voor kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van onschatbare waarde dat continu streng bewaakt dient 
te worden. 
 
De missie en visie van stichting Palludara luidt: 

De Raad van Toezicht  
De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:  
De heer S. Tuinier 
Mevrouw V. Starygina 
Mevrouw S. de Boer  
De heer J. Wierstra 
 
Het College van Bestuur  
De directeur/bestuurder van onze stichting Palludara is de heer J.J. Fortuin. Hij treedt op als bevoegd 
gezag.   
 
Ondersteuning van bestuur en de scholen vindt plaats vanuit het bestuursbureau, dat  
gevestigd is in IJlst, aan de Roodhemsterweg 7.  
Onder kantoortijden is het bureau bereikbaar op telefoonnummer:  
0515-531826.  
                 

   

De missie 
▪ Palludara is een onderwijsinstelling die wil werken vanuit de christelijke waarden met een 

open blik naar een dynamische wereld. 
▪ Palludara wil een doorgaande ontwikkeling bieden die passend is voor haar leerlingen, zodat 

ze breed toegerust kunnen deelnemen aan de samenleving. 
 
De visie: 

▪ Wij bieden een veilige en rijke leeromgeving.  
▪ Wij sluiten aan bij de leerbehoefte van leerlingen. 
▪ Wij bieden iedereen gelijke onderwijskansen 
▪ Wij leren leerlingen vaardigheden om een positieve houding ten aanzien van “een leven lang 

leren” te ontwikkelen. 
▪ Wij werken vanuit verbinding samen.  
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8.2 Palludara en passend onderwijs (IAL) 
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen zorgplicht gekregen. 
Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te 
bieden.  
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een 
geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze en heeft de school 
de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden.  
 
De school kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, deze staan beschreven in haar 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de mogelijkheden van uw kind. Kan de school zelf geen 
passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een: 

- Een andere basisschool (binnen de eigen stichting Palludara); 
- Een andere basisschool in de regio; 
- Een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

 
Passend onderwijs is geen inclusief onderwijs. Het speciaal onderwijs (SO en SBO) blijft gewoon bestaan 
voor leerlingen die dat echt nodig hebben. Binnen Palludara kijken we naar de ondersteuningsbehoefte 
van onze leerlingen (naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in het regulier onderwijs.  
 
In de visie van het IAL (Intern Advies Team leerlingenzorg van Palludara) is dan bijvoorbeeld ook te lezen: 
´Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en 
dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon waar het kan, speciaal 
waar het moet.´ 
 
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. Voor aanmelding zal aan u als ouders altijd expliciet 
toestemming gevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe 
gaat, de directeur, intern begeleider en leerkrachten staan u graag te woord. Voor vragen die de school 
overstijgen kunt u het IAL bereiken op: ial@palludara.nl  
 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland 
Fonteinland 11 
8913 CZ Leeuwarden 
T.: 058-2948937 
Mail: s.bomas@swvfriesland.nl 
 

8.3 GMR Palludara 
Binnen Palludara functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). De GMR 
behandelt zaken die te maken hebben met alle basisscholen die deel uitmaken van onze stichting 
Palludara.  
De regels zoals die gelden voor de MR, de GMR en de samenwerking met de schoolleiding en het bestuur 
zijn in de wet en in een reglement vastgelegd. Sinds begin 2007 is er een nieuwe wet waarin de 
medezeggenschap op basisscholen wordt geregeld. Dit is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS).  
 
De GMR wil strategisch meedenken over het beleid van de stichting Palludara. Dat doen ze door ons pro-
actief op te stellen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast wil de GMR open en duidelijk 
communiceren met de betrokken partners, directeur-bestuurder, raad van toezicht en de 
medezeggenschapsraden. Dit doen ze door te overleggen, door standpunten in te nemen en deze kenbaar 
te maken. Het is een GMR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel 

mailto:ial@palludara.nl
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van heldere afspraken, duidelijke structuur en een open communicatie.Hoe willen ze dit bereiken: 

• Pro-actief opstellen: 

• De GMR is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de beleidsstukken                          

• Communicatie: 
- De GMR is door de Medezeggenschapsraden benaderbaar om zich te laten informeren.  
- De GMR neemt hierin zelf ook initiatief. De GMR communiceert met de directeur-bestuurder. 
- Voor het goed functioneren van de GMR is het noodzakelijk dat de  directeur-bestuurder de 
GMR tijdig en volledig informeert. 
 

8.4 Verzekeringen 
De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur zijn verzekerd op basis van een basispakket.  
De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kijkt u op:   
https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447


    Schoolgids 2020-2021 
 

 44 

Hoofdstuk 9 Zorg 
    

9.1 Gebiedsteam    
Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind! 
Wat doe je als je kind regelmatig wordt gepest? Als je zoon niet helemaal lekker 
in z’n vel zit. Of je dochter last heeft van de scheiding?  Elke ouder heeft wel eens 
een vraag over de opvoeding en het gedrag van een kind. Veel zaken bespreek je 
met familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. 
 
U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern begeleider, de 
schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en de schoolmaatschappelijk werker nauw samen. 
U kunt één van hen rechtstreeks benaderen wanneer u een vraag heeft.  
 
De intern begeleider, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker hebben een paar 
keer per jaar overleg om eventuele zorgen over een kind te bespreken. Ouders en ook leerkrachten kunnen 
advies vragen aan dit zogenoemde intern zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan over de lichamelijke 
ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin 
thuis, op school of in de vrije tijd mee te maken kan krijgen. Als u wilt kunt u hierbij aanwezig zijn, u kent 
uw kind immers het beste. Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kinderen zich goed kunnen 
ontwikkelen. 
 
Betere samenwerking tussen professionals 
Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van 
elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als 
instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Daarom is de Verwijsindex 
ingevoerd. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te 
brengen. Professionals kunnen hierin zien wie allemaal betrokken is bij uw kind. In de Verwijsindex staat 
geen inhoudelijke informatie, alleen de naam van de professional(s) en van het kind. 
 
Gebiedsteammedewerker op school 
Mijn naam is Kim de Graaf. Ik ben een medewerker van het gebiedsteam Buitengebied Súdwest-Fryslân 
en verbonden aan de school van uw kind(eren). Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, 
dan kunt u contact met mij opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kan ik samen met u kijken wat we 
kunnen doen om de vraag of zorg, in ieder geval voor een deel, weg te nemen. 
Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind: 

- pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft 
- erg druk of juist erg stil is 
- moeite heeft met uw scheiding 
- verdrietig is omdat iemand in de omgeving is overleden 

 
Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of zorgen dat er 
passende hulp komt voor u en/ of uw kind. Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op verschillende  

manieren bereiken. U kunt mij bellen via mijn mobiele nummer: 06-29063821. Als ik niet in de gelegenheid 
ben om de telefoon op te nemen, dan kunt u een bericht achterlaten zodat ik terug kan bellen. U kunt mij 
ook mailen via  k.degraaf@sudwestfryslan.nl. Ten slotte kunt u natuurlijk ook op school bespreken dat u 
contact met mij wilt. Nog even ter info: er zijn geen kosten aan verbonden   
 

mailto:k.degraaf@sudwestfryslan.nl
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9.2 GGD Fryslân 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is 
partner binnen het Centrum voor Jeugd en gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 
7 een uitnodiging voor en gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, schoolarts of verpleegkundige. 
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 
 
5-jarige kinderen 
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en 
gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 
 
Groep 7 
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 
ontwikkeling. 
Ouders, kinderen of de school (in overleg met de ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 
jeugdarts of –verpleegkundige, Gerda Loopstra van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088-2299444 
 

9.3 Verwijsindex 
Er zijn in Friesland veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze 
van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. 
Stel het consultatiebureauteam, de school of de schoolmaatschappelijk werkster maakt zich zorgen over 
uw kind. Hij/zij gaat in overleg met u. Dit kan leiden tot een het afgeven van een signaal in de verwijsindex. 
Dit houdt in dat de beroepskracht van de instelling zijn naam koppelt aan die van uw kind en dat het kind 
bekend is bij de beroepskracht van de verwijsindex. Geeft een beroepskracht van een andere instelling 
ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. 
Zij bespreken dan welke hulp er kan worden geboden. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu 
sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor 
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze 
zich zorgen maken.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Schoolgids 2020-2021 
 

 46 

 

Hoofdstuk 10 Algemene informatie in alfabetische volgorde (ABC) 
   
 
Activiteiten. 
Gedurende het schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals sportdag, 
schaatswedstrijden, dorpsfeesten e.d., 
Indien nodig vragen we hierbij de hulp van ouders. 
 
AVG 
De algemene wet voor bescherming van de persoonsgegevens verplicht school om voorzichtig om te gaan met alle 
persoonsgegevens die wij beheren. Alle gegevens worden opgeslagen en gedeeld binnen een beveiligde omgeving. 
Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen wordt aan ouders expliciet toestemming gevraagd in het 
aanmeldingsformulier. Deze toestemming mogen ouders te allen tijde intrekken of wijzigen. Daarnaast mogen 
ouders vragen om inzage of opvragen van de persoonsgegevens die de school heeft.  
 
Bereikbaarheid directie. 
De schooldirecteur is op maandag, donderdag en af en toe op woensdag (onder voorbehoud) telefonisch 
bereikbaar. Ook kan er een afspraak gemaakt worden op die dagen. 
Via de mail (klaverjouwer@palludara.nl) is hij dagelijks te bereiken. 
 
Bewegingsonderwijs 
Dit vindt plaats in de gymzaal van It Joo (groep 3 t/m 8) of in het speellokaal (groep 1 t/m 2). Het dragen 
van gymkleding, korte broek, shirt en gymschoenen, is verplicht! 
(In groep 1/2 volstaat een hemdje en (onder)broekje) 
 
Bibliotheek 
In de school is een kleine bibliotheek gevestigd, de zogenaamde ‘lytse bieb’,  in school gevestigd. 
De kinderen kunnen op woensdagochtend boeken terugbrengen en lenen. De uitleen van de boeken voor 
kinderen is gratis. 
 
Calamiteiten 
Mochten er zich calamiteiten (noodsituaties) voordoen op school, dan hanteren wij ons noodplan. Bij een 
ontruiming volgen wij ons ontruimingsplan. Het kan ook voorkomen dat wij door een onveilige 
buitensituatie verplicht binnen moeten blijven. In beide gevallen nemen wij als school contact op met de 
ouders. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gehouden.  
 
Cultuurnetwerk. 
Onze school participeert in het Cultuurnetwerk van de gemeente Súdwest Fryslân voor bezoeken aan 
musea, tentoonstellingen, kunst en cultuur. De coördinatie hiervan is in handen van het Centrum voor de 
Kunsten in Sneek.  
Elk jaar is het aanbod gerelateerd aan een bepaald thema. Uit dit aanbod zullen we een keuze maken voor 
de leerlingen. 
 
Diefstal 
Het kan voorkomen dat kinderen spullen van andere kinderen of van school bewust mee naar huis 
nemen. Als u merkt, dat uw kind iets thuis heeft wat niet van hem of haar is, wilt u dit dan direct 
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doorgeven aan de groepsleerkracht? Als de groepsleerkracht merkt dat een kind iets bewust heeft 
meegenomen, dan neemt hij/ zij altijd even contact op met de ouders. 
 
Eten in de pauze en trakteren 
In de ochtend hebben de leerlingen een fruitpauze rond 10.15 en een lunchpauze rond 12.00. De 
leerlingen krijgen voldoende tijd om hun eten en drinken op te krijgen.  
We pleiten op school voor gezond voedsel. Daarom adviseren wij om geen snoep mee te geven! 
Het komt soms voor dat de kinderen teveel eten of drinken meekrijgen. In dat geval krijgen de kinderen 
dat mee terug naar huis. 
Als een leerling zijn/haar verjaardag viert mag hij/zij trakteren op school. Deze traktatie is alleen bedoeld 
voor leerlingen uit de eigen groep. De leerling ontvangt een verjaardagskaart en krijgt daarop een 
felicitatie van de leerkrachten. De leerling kan voor de leerkrachten een traktatie meenemen. 
We verbieden niet dat er op snoep wordt getrakteerd. We pleiten echter wel voor een gezonde traktatie. 
Er bestaan verschillende websites met leuke gezonde ideeën, zoals www.gezondtrakteren.nl  
 
Fietsen 
Onze fietsenstallingen op school hebben een beperkt aantal plaatsen. Daarom vragen wij u, kinderen die 
op loopafstand wonen liefst niet met de fiets naar school te laten gaan. Fietsen dienen op slot te staan in 
de fietsenstalling, het stallen is ook voor eigen risico. Tevens vragen wij u om kinderen zo weinig mogelijk 
met de auto naar school te brengen. 
   
Jeugdbladen. 
Aan het begin of aan het eind van een schooljaar krijgen de kinderen informatie mee naar huis over 
verschillende jeugdbladen. Abonnementen gaan rechtstreeks naar het thuisadres. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is 
partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in 
groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of 
verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 
5-jarige kinderen 
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag 
en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 
 
Groep 7 
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 
ontwikkeling. 
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 
jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444. 
 
Kerk-school-gezinsdienst 
Eén keer per jaar wordt er een kerk-school-gezinsdienst georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met 
de plaatselijke PKN-gemeente. De kinderen hebben een actieve rol in deze dienst. In de klas worden de 
liedjes al geoefend en er wordt aandacht geschonken aan het thema. U bent van harte welkom bij deze 
dienst. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Kinderziekten 
In BIJLAGE 4 kunt u ons beleid ten aanzien van kinderziekten vinden.  
 
Nieuwsbrief 
Om u van het laatste nieuws op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen door te geven, hebben wij 
een maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via Social Schools met de ouders gedeeld.  
 
 
Ontruimingsplan. 
Bij een eventuele calamiteit wordt door het personeel gehandeld volgens het draaiboek ‘ontruimingsplan’. 
De kinderen worden zo snel mogelijk onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten geleid waarna de 
ouders zo spoedig mogelijk worden opgebeld om hun kind(eren) op te halen. Bij de deuren hangen de 
snelste vluchtroutes. Wat moet voorkomen worden: “neem nooit zonder dit te melden aan de 
groepsleerkracht uw kind(eren) mee naar huis”. Er zou onnodige paniek om een vermist kind kunnen 
ontstaan. 
 
Ouderbijdrage 
Er wordt een ouderbijdrage van 35 euro per kind gevraagd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. 
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten als Sinterklaas, Kerst en andere bijzondere dagen en 
bijzondere activiteiten.  
Daarnaast wordt er jaarlijks een bijdrage gevraagd voor het schoolreis/kamp.  
Deze bijdragen worden per keer aan de ouders gevraagd. Mochten ouders problemen hebben met 
betaling van de ouderbijdragen of het schoolreisje/kamp, dan kunnen ze zich wenden tot de directeur van 
de school of de penningmeester van de ouderraad. 
 
Ouderwerkgroep hoofdluis. 
Na elke weekvakantie controleert een groep ouders in alle groepen op hoofdluis. Wordt er hoofdluis 
gevonden in een bepaalde groep, dan worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. De ouders van 
de kinderen bij wie de hoofdluis geconstateerd is worden door de directie op de hoogte gebracht. Na een 
week wordt de betreffende groep weer gecontroleerd.  
Op onze schoolsite kunt u het schoolbeleid voor de hoofdluiscontrole vinden. 
Bij vragen over dit onderwerp kunt u bij hen terecht of de jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân, tel. 
058-2334334. 
 
Pleinwacht 
Voor schooltijd is er vanaf 8.20 pleinwacht aanwezig op het schoolplein. Tijdens de reguliere pauzes in de 
ochtend en rond de lunchpauze in de middag is de eigen leerkracht aanwezig op het plein.  Bij regen mogen 
de kinderen 5 minuten eerder naar binnen (8.20 uur). Stuur uw kind(eren) bij slecht weer dan ook niet te 
vroeg naar school! 
 
Rookvrije school 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 2019 een rookvrij 
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere 
activiteiten buiten schooltijd. 
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Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij 
schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of in het zicht 
van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor 
onze kinderen. 
 
Schoolmateriaal  
Als kinderen schoolspullen opzettelijk vernielen of kwijtraken, worden de kosten voor vervanging in 
rekening gebracht bij de ouders. 
 
Schooltijden 
De school begint om 8.30 uur en duurt tot 14.00 uur.  
Om 12.00 uur of 12.15 uur eten de kinderen met elkaar in hun eigen lokaal. De leerlingen die om 12.00 
uur eten gaan om 12.15 uur naar buiten de groep die om 12.15 uur eet gaat om 12.00 uur naar buiten. 
Deze pauzetijden variëren per groep gedurende het schooljaar.  
De lessen starten weer om 12.30 uur 
Op vrijdagmiddag 12.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. 
Vijf minuten voor aanvangstijd gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen. De lessen starten 
daadwerkelijk om 8.30 uur en 12.30 uur. 
 
Social Schools 
Dit is ons oudercommunicatieportaal. Dit is een online omgeving. Binnen dit portaal delen de leerkrachten 
met u als ouder de nodige informatie. Dit kunnen gebeurtenissen zijn, mededelingen, vragen, etc. Ook de 
schoolagenda is terug te vinden op Social Schools. De planning van de 10-minuten gesprekken verlopen 
ook via Social Schools.   
 
(Tand)artsbezoek. 
Bezoek aan een arts of tandarts dient zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats te vinden! Is dit niet in 
te passen dan graag op de middag plannen. 
 
Veiligheid 
De veiligheid van de kinderen en de medewerkers krijgt bij ons veel aandacht.  
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor een veilig schoolgebouw en laat periodiek verplichte controles 
uitvoeren.  Eens per vier jaar wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) uitgevoerd. 
 
Verjaardagen. 
Bij een verjaardag hoort een traktatie. Een gezonde traktatie kan ook erg lekker zijn en dit willen we graag 
stimuleren! 
Kinderen uit groep 1 en 2 vinden het vaak leuk om voor een jarige wat te kleuren. Dit willen we beperken 
tot jarige vaders, moeders, pake’s en beppe’s en opa’s en oma’s. 
 
Verkeersdiploma. 
Groep 7 doet een theoretisch verkeersexamen. Ook wordt er een praktische proef in Sneek afgenomen, 
georganiseerd door de Gemeente. 
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Vervoersbeleid. 
Wij hanteren hierin de volgende afspraken:  
     -    Bij een uitstapje, waarvoor vervoer nodig is, wordt normaliter voor autovervoer gekozen, mits  
          de veiligheid van de kinderen gewaarborgd kan worden. 

- Voor de jaarlijkse schoolreisjes worden bussen gehuurd, als de bestemming een afstand van 
meer dan 30 km betreft.  

- Uitstapjes / culturele activiteiten het liefst binnen school of anders binnen gemeentegrenzen 
laten plaatsvinden. 

- Kosten voor entree worden uit de cultuurpot bekostigd, de kosten van vervoer komen voor 
rekening ouders. 

In het geval dat kinderen per auto vervoerd worden gelden de afspraken, die door de MR zijn vastgesteld: 
Checklist autovervoer 

▪ De bestuurder heeft een inzittendenverzekering. 
▪ De gordel moet om. Geen gordels aanwezig, geen kinderen  vervoeren. Het aantal gordels 

bepaalt het aantal kinderen. 
▪ Kinderen van 12 jaar en ouder mogen op de voorstoel plaatsnemen. Dit geldt ook voor kinderen 

die 1,50 meter of groter zijn.  
▪ Voor zowel de voorstoel als de achterbank geldt dat kinderen kleiner dan 135 cm een zitting- 

verhoger nodig hebben. 
▪ Ouders hebben indien nodig een routebeschrijving. 
▪ Kinderen stappen uit aan de kant van het trottoir. 

 
Verzekeringen. 
Het schoolbestuur, personeel en kinderen zijn collectief verzekerd voor gevallen van schade. 
De collectieve verzekering geldt ook voor op school meehelpende ouders. 
Ouders zijn in principe aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind(eren). 
Meer informatie kunt u vinden op www.besturenraad-verzekeringen.nl  
 
Verzuimpreventie 
Om onrechtmatig schoolverzuim te voorkomen worden de leerplicht- en verlofregels, opgesteld door de 
leer-plichtambtenaar, afgedrukt in BIJLAGE 3. 
Buiten deze regels is extra vakantie of verlof niet toegestaan. 
Om hier controle op uit te oefenen wordt in alle groepen een afwezigheidsregistratie gehanteerd. 
Wanneer kinderen zonder bericht van verhindering afwezig zijn, wordt er dezelfde morgen contact 
opgenomen met eventueel broertje of zusje of met de ouders/verzorgers(thuis). 
 
Werken met een iPad en eventuele onkosten 
We werken momenteel met alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 met een iPad.   
Mocht een leerling een iPad opzettelijk kapot maken of schade toebrengen dan worden conform ons 
beleid hiervoor in eerste instantie de ouders / verzorgers benaderd, met het verzoek om dit uit de WA – 
verzekering te laten vergoeden. Mocht dit voor (grote) problemen zorgen, dan proberen we in overleg een 
andere oplossing te zoeken. 
 
Ziekmelden. 
Voor schooltijd van 8.15 uur tot 8.30 uur. 
U kunt ook een broertje of zusje een briefje meegeven. 

http://www.besturenraad-verzekeringen.nl/
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Hoofdstuk 11 bijlagen  
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Bijlage 1.  
 
 
Beleid bevorderen gewenst gedrag  

(zie ook beleidsstuk sociale veiligheid Palludara en  

Zorgplan  4.12 Procedure (on)gewenst gedrag.) 

 

Stichting Palludara wil vanuit haar christelijke visie haar leerlingen, ouders en collega’s een 

veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich  harmonieus en op een prettige en 

positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten  bevorderen deze ontwikkeling door het 

scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer door het aanbieden van school- en 

klassenregels en deze te onderhouden. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen 

respectvol met elkaar omgaan, passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.  

 

Maatregelen om gewenst gedrag te bevorderen: 

 

Het bevorderen en vasthouden van een veilige situatie geven we vorm door: 

• Er is een duidelijk protocol waarin de stappen rond (on)gewenst gedrag worden 

beschreven 

• Leerlingen krijgen inzicht in hun gevoelens en leren daarmee om te gaan door 

middel van de lessen rond de sociaal- emotionele ontwikkeling. Alle scholen 

hebben hiervoor een adequaat aanbod of een passende aanpak die voldoet aan 

de criteria die de minister van onderwijs stelt; 

• Wanneer een leerkracht aangeeft handelingsverlegen te zijn en er zijn regelmatig 

problemen met het gedrag van kinderen in zijn/haar groep: 

o intervisies met teamleden, gericht op zowel kind- als leerkrachtgedrag. 

• Wanneer er in een groep onderling regelmatig sprake is van ongewenst gedrag 

naar elkaar: 

o Gesprek met groep om gewenste situatie te bewerkstelligen. 

o Scholing  

• Wanneer een kind in de groep ongewenst gedrag vertoont: 

o ELB, externe hulp zoals CLB. 

• Contact met ouders als zij en/of leerkrachten problemen ervaren met het gedrag 

van het kind van deze ouders, op verzoek van de ouders of personeel;   

• Opstellen van adequate handelings- en groepsplannen; 

• Als de aard van de problemen hier aanleiding toe geven: passende inzet van CJG, 

GGD en/of het DOK;  

• het beschikken op iedere school van een adequaat rappportagemodel waarin 

gedrag van kinderen beschreven wordt en naar aanleiding waarvan actie kan 

worden ondernomen (bijv. SCOL)  

• Indien er sprake is van probleemgedrag in de breedste zin van het woord, dan 

verwijzen we naar het beleid sociale veiligheid. Indien er sprake is van het 

schenden van gedragsregels en/of onwerkbare situatie, nemen we stappen zoals 

beschreven in het protocol “onwerkbaar gedrag”: 
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Protocol onwerkbaar gedrag 

 

Wij verstaan onder onwerkbaar gedrag dat een leerling; 

1. Al dan niet met aanleiding (extreem) fysiek geweld gebruikt naar anderen en / of 

2. Verbaal agressief is en / of  

3. Vernielzuchtig naar goederen en voorwerpen en / of 

4. Zichzelf schade toebrengt.  

5. In redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar meerdere op school. 

De volgende stappen worden genomen na één of meer van onderstaande incidenten. 

Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat er sprake is van onwerkbaar gedrag. 

 

 

Stappen Acties  Wie 

is  betrokke

n 

Dossier Wie 

informeren 

en hoe 

 

Stap 1: 

Time-out (bij 

een ernstig, 

tweede of 

derde 

incident) 

 

 

1. De leraar verwijdert de 

leerling uit het leslokaal dan 

wel plaatst de leerling alleen 

op de gang of andere ruimte 

in de school. Het kind staat 

onder toezicht van een 

volwassene.  

2. De leraar neemt telefonisch 

contact op met de ouders/ 

verzorgers en verzoekt hen na 

schooltijd op school te komen 

om het onwerkbare gedrag 

van de leerling te bespreken.  

3. De leraar maakt preventieve 

afspraken met de leerling en 

ouders/verzorgers om het 

onwerkbare gedrag voor de 

toekomst te voorkomen.  

4. De leraar maakt in het 

leerlingendossier een korte 

notitie van het onwerkbare 

gedrag en de gemaakte 

afspraken.  

 

Leerkracht, 

leerling en 

ouders. 

 

Er wordt 

formulier 

in een 

logboek 

bijgehou

den. 

(bijlage 

1) 

 

 

Betrokken 

collega’s 

worden 

ingelicht. 

Het is van 

belang om 

de situatie 

vooraf te 

bespreken 

binnen het 

team zodat 

een leerling 

bij 

verwijderin

g onder 

toezicht 

van een 

volwassene 

gesteld kan 

worden.  

Stap 2: 

Schorsing 

(herhaling 

van 

incidenten 

en/of grote 

ernst van 

het incident; 

schorsing is 

aan de orde 

wanneer de 

schoolleider 

en het 

bevoegd 

Wanneer een leerling bij herhaling 

onwerkbaar gedrag vertoont:  

De leerling wordt doorverwezen 

naar de schoolleider. 

1. De leraar meldt dit telefonisch 

aan de ouders met het 

verzoek per direct hun kind in 

overleg met de schoolleider 

van school op te halen.  

2. De schoolleider beslist in 

overleg met de algemeen 

directeur over een schorsing 

van één of meerdere dagen.  

Ouders, 

leerkracht, 

leerling, 

intern 

begeleider, 

directeur, 

bestuurder 

en 

leerplicht-

ambtenaar. 

Verslag 

in 

persoonli

jk 

dossier 

(bijlage 

1) 

Notities 

naar 

aanleidin

g van de 

leerling- 

of 

groeps-

Ouders, 

directie, 

intern 

begeleider, 

bestuurder, 

leerplichta

mbtenaar  

(en/of de 

betreffende 

bouw) 

wordt 

ingelicht. 

De ouders 

ontvangen, 
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gezag bij 

ernstig 

wangedrag 

van leerling 

en/of ouders 

onmiddellijk 

moeten 

optreden en 

er tijd nodig 

is voor het 

zoeken naar  

een 

oplossing. 

3. De schoolleider bevestigt het 

incident, het onwerkbare 

gedrag en de 

schorsingsmaatregel aan de 

ouders/verzorgers en stelt de 

leerplichtambtenaar op de 

hoogte.  

4. Deze bevestigingsbrief wordt 

toegevoegd aan het 

leerlingendossier.  

Het formulier wordt zowel door de 

leerkracht als door de 

ouders/verzorgers ondertekend. 

5. Voor het overige wordt 

verwezen naar de toelichting 

bij de maatregel van time-out 

zoals beschreven in dit 

protocol. 

 

bespre-

king. 

na eerst op 

de hoogte 

te zijn 

gebracht, 

een 

bevestiging

sbrief het 

verslag en 

de 

gemaakte 

afspraken. 

Stap 3:  

Verwijdering 

(Tot 

verwijdering 

wordt 

besloten na 

3 maal een 

schorsing en 

is een 

maatregel bij 

zodanig 

ernstig 

wangedrag 

dat het 

bevoegd 

gezag 

concludeert 

dat de relatie 

tussen 

school en 

leerling 

(ouders) 

onherstelbaa

r is 

verstoord.) 

Structureel onwerkbaar gedrag. 

(na 3 x een schorsing) 

Bij structureel onwerkbaar gedrag 

wordt dezelfde werkwijze gevolgd 

zoals beschreven bij stap 2. De 

schoolleider overlegt met de 

algemeen directeur over een 

volgende schorsing voor de 

leerling.  

1. Wanneer de leerling na een 3e 

schorsing weer onwerkbaar 

gedrag vertoont kan de 

algemeen directeur de leerling 

van school verwijderen. (zie 

beleid ”toelaten en 

verwijderen van school”) 

2. Voor het overige wordt 

verwezen naar de toelichting 

bij de maatregel van schorsing 

zoals beschreven in dit 

protocol. 

Ouders, 

leerling, 

leerkracht, 

intern 

begeleider, 

ouders, 

directeur 

en 

bestuurder. 

Versla-

gen in 

persoon-

lijk 

dossier. 

Team, 

directeur, 

bestuurder 

leerplichta

mbtenaar 

en 

inspecteur 

worden 

geïnformee

rd. 

Ouders 

krijgen een 

bevestiging

sbrief en 

het verslag 

met de 

gemaakte 

afspraken. 

Verslag en 

brief  

worden aan 

de ouders 

meegegeve

n. 

 

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-

out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan 

wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de 

klas en opvang elders een oplossing.  

 

Noot 2:  De time-out is geen officieel instrument, maar is bruikbaar bij onveilige 

situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen 

strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school. 
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Noot 3:  verwijdering en schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk 

aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. 

het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar 

stellen van  (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. 

 

Noot 4:  Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag 

geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de 

school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op 

zorgvuldige wijze voor te bereiden. 

 

De school  maakt altijd een handelingsplan voor leerlingen die op ernstige wijze 

gedragsregels overtreden. 

 

Samenvatting 

Proactief •Pedagogisch Basisklimaat 

Preventief •Leer- en gedragsbegeleiding en 

ondersteuning 

•Specifieke communicatie met ouders en 

leerling 

•Interne/ externe hulpverlening 

•Individueel handelingsplan 

Repressief •Time-out 

Curatief •Schorsing 

•Na drie schorsingen volgt een 

schoolverwijdering 
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Bijlage 2. Protocol ziektevervanging.  
 
 

 
Protocol ziektevervanging.  
 
Bij (kortdurende) ziekte van één van de leerkrachten hanteren wij op Klaver Fjouwer het volgende 
protocol: 

1. De duo partner wordt benaderd voor vervanging. Duo partners zijn de eerste dagen van 

vervanging beschikbaar, mits er geen zwaarwegende persoonlijke redenen zijn.  

2. We benaderen Palludara voor de invalpoule.  

3. We benaderen ouders met een onderwijsbevoegdheid om in te vallen. Als er een invaller-ouder  

is die niet in een bepaalde groep geplaatst kan worden, dan neemt een groepsleerkracht van een 

andere de desbetreffende groep gedurende een dag over. De invaller neemt de groep van de 

betrokken leerkracht over 

4. Als er geen vervangers te vinden zijn, verdelen we de groep over alle andere groepen. Dit doen 

we maximaal voor één dag. 

5. Als de tweede dag ook geen vervanger te vinden is, sturen we de groep naar huis. 

6. Vervolgens wordt per dag wordt een andere groep verzocht om thuis te blijven. Op die manier 

verdelen we het verzuim en voorkomen dat één groep meerdere dagen afwezig is.  

7. Er wordt zo snel als mogelijk, aan de ouders meegedeeld, dat een groep een dag geen les krijgt. 

Leerlingen krijgen de informatie schriftelijk mee naar huis. (Later in het schooljaar hopen we dat 

dit via het Ouderportaal mogelijk is)   

8. Indien pas ná schooltijd bekend is dat er de volgende dag geen inval mogelijk is, dan wordt 

ouders via een telefoonketen gemeld dat het kind één dag niet na school kan. 

9. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis 

gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen. 

10. In noodgevallen wordt tijdelijk, na overleg met de onderwijsinspectie, schoolbestuur en 

medezeggenschapsraad, besloten tot een vierdaagse werkweek.  

In alle gevallen beslist uiteindelijk de directeur welk scenario er wordt gedraaid.  
Hij is ook de aanspreekpersoon voor de zieke leerkrachten i.v.m. overdracht van informatie over 
kinderen, programma en andere wetenswaardigheden.  
Bij kortdurend verzuim heeft de directeur dagelijks contact met de zieke leerkracht. 
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Bijlage 3.  Verlofformulier  

KBS Klaver Fjouwer, Tsjerkemar 8, 8614 XD Oudega  

 

Aanvraagformulier verlof en/of vakantie 

Lees vooraf ook de toelichting op de volgende pagina. 

 

Gegevens van de aanvrager: ouders(s) / verzorger(s) 

Naam aanvrager : _____________________________________________________ 

Adres   : ______________________________   telefoon: ______________ 

Postcode  : _______________ Woonplaats: ___________________________ 

 

Gegevens van de leerplichtige leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd: 

Naam : __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______ 

Naam : __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______ 

Naam : __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______ 

Naam : __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______ 

 

Het verlof geldt voor de periode van …………………… t/m ………………………… 20… 

 

Het betreft verlof wegens: 

O vakantieverlof zoals bedoeld in art. 13a van de Leerplichtwet  

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de 

gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op 

vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring 

zelfstandigen bijvoegen. 

O extra verlof, zoals bedoeld in art. 14 van de Leerplichtwet, reden: 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Ondertekening 

 

 

datum: ___________________  handtekening: _________________________ 

 

 

 

In te vullen door de directie van de school: 

De aanvraag betreft: 

O geoorloofd verlof 

O ongeoorloofd verlof 

 

Toelichting: 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Handtekening directeur:           _________________________  Datum: ____________________ 
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TOELICHTING 

1  Vakantieverlof  

Vrijstelling van het schoolbezoek kan niet worden toegestaan voor verlenging van de schoolvakanties. Een 

vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ou-

ders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens de 

vastgestelde schoolvakantie met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dat moet blijken uit een ge-

waarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever (zie volgende pagina) of, als die 

ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring. Vrijstelling wordt niet toegestaan als de 

betrokken ouder in de aangegeven periode geen vakantie opneemt en de vrijstelling wordt evenmin 

toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste twee weken van het schooljaar valt. De periode van 

vrijstelling bedraagt maximaal twee schoolweken. Er kan slechts 1x per schooljaar een beroep op deze 

vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de 

verzoeken afgewezen. Vakanties waarvoor geen toestemming is verleend, worden aan de 

leerplichtambtenaar gemeld 

 

 

2 Extra verlof, gewichtige omstandigheden 

Voorwaarden: 

- Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen. 

- Voor verhuizing. 

- Voor het bijwonen van huwelijk, begrafenis, huwelijks- of ambtsjubileum van naaste familie. 

- Bij ernstige ziekte van ouders / gezinsleden. 

- Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 

 

 

3 Extra verlof, gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per cursusjaar: 

Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per cursusjaar wordt door de directie van de 

school voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

Voorwaarde: 

De ouders/verzorgers kunnen een verklaring van een arts of maatschappelijk werker overleggen, waaruit 

blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van de medische of sociale indicatie betreffende een van de 

gezinsleden. 

 

 

Belangrijk 

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd verzuim 

te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal 

worden opgemaakt. 

 

Bezwaar 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief. 

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien en vermelden: 

- uw naam en adres; 

- omschrijving van het bestreden besluit; 

- gronden van bezwaar; 

 

Speciale regelingen 

In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de arrondisse-

mentsrechtbank om een voorlopige voorziening worden gevraagd. U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen 

rechtstreeks beroep te mogen instellen. 

In beide gevallen is griffierecht verschuldigd. 
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KBS Klaver Fjouwer, Tsjerkemar 8, 8614 XD Oudega 

 

betreft:  Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige  

   (behoort bij een verzoek vakantie buiten schoolvakantie) 

 

1. Ondergetekende verklaart dat 

 _____________________________________ (voornaam en achternaam 

werknemer) 

 _____________________________________ (adres werknemer) 

 _____________________________________ (postcode en woonplaats 

werknemer) 

   

  bij hem/haar in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen 

vakantieverlof kan nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties. 

Om deze reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de hieronder bij punt 2 te 

noemen periode. 

   

  hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar niet 

mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende 

schoolvakanties. 

Hij/zij is om die reden er op aangewezen vakantie op te nemen in de hieronder bij punt 2 te noemen 

periode. 

  

(aankruisen wat van toepassing is) 

   

2. Gegevens van het verlof: 

 Periode van ____________________ tot ___________________________ 

  

3. Aanduiding van de specifieke aard van het uitgeoefende beroep en van de reden waarom daarmee 

samenhangende werkzaamheden verhinderen vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties op te 

nemen. 

  

  

  

  

4. Ondertekening 

 naam bedrijf / zelfstandige:  

 adres, postcode en woonplaats:  

 telefoon (privé of werk):  

 datum:  

 

 

 

handtekening:   __________________________ 

 

 

 

Toelichting 

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige leerlingen van de schoolbezoekplicht worden 

vrijgesteld om buiten de voor de school vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op 

vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van een van die ouders/verzorgers 

verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie opneemt. Volgens artikel 
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225 van het Wetboek van Strafrecht kan degene die valselijk een verklaring opmaakt of een 

verklaring vervalst die als bewijs van enig feit moet dienen, worden gestraft met 6 jaar 

gevangenisstraf of een boete van de vijfde categorie. 
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Bijlage 4. Kinderziekten  

Wat te doen bij zieke kinderen? 
 
Wanneer kunnen zieke kinderen naar school en wanneer moeten zij thuisblijven? 
Dit is een vraag waar wij regelmatig mee te maken krijgen. Soms ontstaat er verzuim als 
ouders/verzorgers snel geneigd zijn hun kind thuis te houden. Anderzijds gebeurt het ook dat een kind 
naar school komt en ziek blijkt te zijn. 
Bij verzuim door ziekte spelen de volgende argumenten een rol: 

• de gezondheid en het welbevinden van het kind (1) 

• de schoolprestaties van het kind (2) 

• de gezondheid van de andere kinderen (3) 
 
1. De gezondheid en het welbevinden van het kind 
De gezondheid van het (in lichte mate) zieke kind is minder snel in het geding dan velen denken. Voor 
kinderen met verhoging (tot 38º C.) is het bijvoorbeeld niet schadelijk buiten te spelen. De meeste licht 
zieke kinderen kunnen best meedoen met de activiteiten. Het ongemak dat ze daarbij ervaren 
bijvoorbeeld als zij een snotneus hebben of licht pijn, hoeft helemaal niet groter te zijn dan wanneer ze 
thuis waren gebleven. 
Regelmatig maken de ouders/verzorgers zich zorgen over de lichamelijke kwetsbaarheid van hun kind. Zij 
hebben dan soms de neiging voorzichtig aan te doen. 
Verzuim is zinnig als aan te geven is dat thuisblijven voordeel biedt boven naar school gaan. 
Als het kind op school duidelijk merkbaar ziek wordt en de leerkracht meent dat het kind medische hulp 
nodig heeft, dient deze de ouders/verzorgers uiteraard direct te waarschuwen. Van elk kind moeten 
telefoonnummers op school bekend zijn. Bij de inschatting van de noodzaak ouders/verzorgers te 
waarschuwen, zullen wij terecht vaak aan de veilige kant blijven. Voorop staat geen risico te nemen. 
 
2. De schoolprestaties van het kind 
Bij alle kinderen, maar vooral bij een kind met leermoeilijkheden, is veelvuldig of langdurig 
schoolverzuim uiteraard nadelig. Als de oorzaak van het verzuim niet duidelijk is of als de medische 
mogelijkheden om het verzuim te verminderen niet duidelijk zijn, is het onze taak dit tijdig met de 
opvoeders te bespreken. Eventueel kan hierbij de hulp ingeroepen worden van de jeugdarts van de GGD. 
 
3. De gezondheid van de andere kinderen 
Bij besmettelijke ziekten kan, in bepaalde gevallen, de gezondheid van de andere kinderen in het 
gedrang komen wanneer het zieke kind de school bezoekt. Veel besmettelijke ziekten worden al 
overgedragen in de incubatietijd, zodat wering van een kind dat al ziek is vaak niet zinvol is. Bij veel 
ziekten, zoals onder meer verkoudheid, is het in het algemeen niet mogelijk en ook niet noodzakelijk om 
besmetting te voorkomen. In uitzonderingsgevallen kan een kind door een aandoening of medische 
behandeling extra kwetsbaar zijn voor een bepaalde ziekte. Het is dan soms zinvoller het kwetsbare kind 
tijdelijk thuis te houden dan het zieke kind te weren (overleg met huisarts). Overigens is het de 
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van een dergelijk kwetsbaar kind ons hiervan op de 
hoogte te brengen. Het gaat hierbij niet om kinderen die ‘snel kou vatten’, maar om bijzondere, 
specialistische ziektebeelden! 
 
 
 
 



    Schoolgids 2020-2021 
 

 63 

Weren van kinderen  
Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen kinderen geweerd moeten worden van de school, bijvoorbeeld 
wanneer de risico’s voor andere kinderen te groot zijn. Als school zijn wij genoodzaakt de kinderen bij de 
volgende gevallen te weren: 

• Bij diarree met bloed en slijm 

• Bij difterie zolang de kweek positief is 

• Kinderen met krentenbaard wanneer de wondjes nog open zijn en de blaasjes nog niet zijn 
ingedroogd 

• Kinderen met open TBC 

• Kinderen met waterpokken bij wie de wondjes nog open zijn 

• Kinderen met ringworm waarbij de ringworm op een plek zit die niet bedekt wordt door kleding. 

• Bij een constatering van hoofdluis wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers 
en wordt hen verzocht het kind op te halen en gelijk te behandelen. 

 
Melden van kinderziekten 
De volgende gevallen zijn wij verplicht te melden aan de GGD indien er 3 of meer meldingen zijn. Ook de 
ouders brengen wij hiervan op de hoogte: 

• krentenbaard 

• mazelen 

• kinkhoest 

• hersenvliesontsteking 

• diarree: als het bij meer dan 2 kinderen per groep ernstig is 

• rode hond 

• bof  

• koortslip: bij meer dan 2 kinderen op school 

• legionella 

• papegaaienziekte 

• geelzucht 

• polio 

• ringworm (huidinfectie): bij meerdere gevallen 

• roodvonk: bij meerdere gevallen 

• schurft 

• tetanus 

• TBC 

• Zwemmerseczeem: bij meerdere gevallen 

• tinea capilus (schimmelinfectie): bij meerdere gevallen 
 

 Overige opmerkingen 
In geval van Kinkhoest zullen wij hoogzwangere vrouwen adviseren om buiten de school te blijven. 
We zullen dan tevens ouders van ongevaccineerde baby’s adviseren hun baby buiten de school te 
houden. 
In geval van Rode Hond op school zullen wij zwangere vrouwen waarschuwen en adviseren om 
buiten de school te blijven. 
We raden ouders van pasgeborenen onder de vier weken aan hun baby niet in contact te laten 
komen met iemand die een koortslip heeft. 
Voor ons beleid t.a.v. hoofdluis verwijzen wij naar de bestaande tekst in H10 van deze schoolgids. 

 


