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
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.

Kinderziekten
Zie website.
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.
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.

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 zittingverhoger 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.
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.

