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Een woord vooraf 

 

Voor u ligt de schoolgids van de Burgerschool. 

Hij is gezamenlijk opgesteld door onderwijsteam en medezeggenschapsraad. 

Met deze gids willen we u informeren over alles wat op en om de Burgerschool speelt. Behalve het 

verstrekken van informatie is ook het afleggen van verantwoording onderdeel van deze 

schoolgids. 

We hopen dat de gids plezierig leest en een goed beeld van de school in al haar facetten geeft. 

Uiteraard bent u welkom om toelichting te vragen of inhoudelijk commentaar te geven. Voor 

aanvullingen staan we open. 

 

MR en team 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

De stichting ROOBOL is een overkoepelende organisatie voor openbare basisscholen in de 

gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dantumadiel en Dongeradeel. ROOBOL betekent 

Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland. Met deze gids willen wij u graag 

informeren over de afspraken en regels die gelden voor alle basisscholen van ROOBOL. De school 

specifieke informatie afkomstig van de school van uw kind(eren), krijgt u via de schoolgids van de 

school. De meest actuele stand van zaken is ook te vinden op de website van ROOBOL via 

www.roobol.frl . We proberen de inhoud zo toegankelijk mogelijk voor u te presenteren. Dat is 

niet gemakkelijk, want wettelijke regelingen zijn vaak moeilijk leesbaar. U kunt altijd contact 

opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren). 

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

 

Namens het bestuur van stichting ROOBOL, 

 

Willem Wouda 

Bestuurder 

 

 

 

 

http://www.roobol.frl/
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1. De school 

 

OBS Burgerschool 

Olivier van Keulenlaan 16 

Postbus 311 

9100 AH Dokkum 

tel. 0519-292570 

email: burgerschool@roobol.frl   

website: www.burgerschool-dokkum.nl  

 

 

Directie a.i. 

Pieter Oosterhof 

Email: burgerschool@roobol.frl    

 

 

Bestuur 

Stichting ROOBOL 

Bestuursbureau: Kuipersweg 5 

Postbus 6 

9285 ZV Buitenpost 

tel. 0511-548390 

email: info@roobol.frl  

website: www.roobol.frl  

 

 

 

 

 

 

Gymzaal 

Gemeentelijk gymnastieklokaal       

(voor onder- en middenbouw). 

Kapellaan 1. 

Dokkum. 

Gemeentelijk gymnastieklokaal 

(voor bovenbouw). 

Van Kleffenstraat 

Dokkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            OBS 

BURGERSCHOOL 

mailto:burgerschool@roobol.frl
http://www.burgerschool-dokkum.nl/
mailto:burgerschool@roobol.frl
mailto:info@roobol.frl
mailto:info@roobol.frl
http://www.roobol.frl/
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1.1. Geschiedenis  

De Burgerschool is na een 100-jarig bestaan, in 1983 gevestigd in het huidige gebouw aan de 

Olivier van Keulenlaan 16 te Dokkum. Dat was bij de vorming van het basisonderwijs. 

De school ontstond uit een samenvoeging van de openbare lagere school (Burgerschool 

Zuiderbolwerk) en de kleuterschool (Schermesweideschool) die in de binnenstad waren gevestigd. 

Er werd begonnen in een gebouw met 4 leslokalen, maar al snel werd de school uitgebreid. 

De huidige school is verbouwd en biedt plaats aan 8 groepen regulier en 2 groepen 

hoogbegaafdheidsonderwijs (onderwijs voor hoogbegaafde kinderen). 

Het is een school die door zijn rustige ligging, de logische indeling en rustgevende aankleding 

een prettige sfeer en een goed onderling contact bevordert. 

 

1.2. Richting van de school 

De Burgerschool is een van de openbare scholen van de stichting ROOBOL. De deuren van de 

Openbare Scholen staan open voor alle kinderen. Het doet er niet toe welke godsdienst of welke 

kijk op het leven de ouders van de kinderen hebben. 

Het openbaar onderwijs probeert de leerlingen begrip voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen en wederzijds respect voor verschillende levensovertuigingen bij te brengen.  

 

 

1.3. Stichting ROOBOL 

Stichting ROOBOL biedt algemeen toegankelijk openbaar onderwijs op 13 locaties in de 

gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Binnen de koepel 

bieden we verschillende soorten onderwijs aan: drietalig onderwijs, hoogbegaafdheidsonderwijs 

en het programma van de vreedzame school. 

Bij ROOBOL is het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een fantastische basisschooltijd 

heeft. Alle scholen willen het beste halen uit elke leerling. Het bestuursbureau van ROOBOL 

ondersteunt hen hierbij. Onder andere op het gebied van management, personeelszaken en 

financiën. Voor meer informatie zie www.roobol.frl .  

 

 

1.4. Het schoolgebouw 

De Burgerschool ligt vlak buiten de historische binnenstad van Dokkum, dat met zijn bolwerken 

en vele monumenten de status van “beschermd stadsgezicht” heeft gekregen. Gelegen aan de 

zuidkant van het centrum bedient “de Burgerschool” vooral de zuid- en westkant van Dokkum, 

maar leerlingen zijn ook afkomstig uit de dorpen rond Dokkum. De school ligt in een fraaie 

omgeving, vlakbij de Bonifatiuskapel met bron en park. De school ademt, door haar ligging 

tussen veel groen en met het verkeer op afstand, een rustige atmosfeer uit. 

 

 

1.5. Schoolgrootte 

De school had op 1 oktober 2016, 200 leerlingen. Dat zijn er 5 minder dan vorig jaar.   

 

http://www.roobol-onderwijs.nl/
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2. Missie en visie 

 

2.1. Missie 

Ons motto is: ‘Burgerschool, hart voor uw kind’.  

De kernwoorden van waaruit wij willen werken zijn: geborgenheid, kwaliteit en oog voor 

eigenheid. We hebben hart voor onze kinderen en we willen ze de ondersteuning geven die ze 

nodig hebben. We willen er bij ieder kind in slagen het beste uit hem of haar te halen. 

 

2.2. Visie 

 

In onze ogen moet de school voor het kind een veilige basis vormen, waar het in een prettige en 

stimulerende omgeving kennis kan maken met al de verschillende aspecten van de maatschappij. 

Een van onze belangrijkste opdrachten is het kind respect bij te brengen voor alles in de hem 

omringende wereld, voor de verschillende groepen in de maatschappij, voor de natuur, maar ook 

voor zijn groep- en schoolgenootjes en volwassenen in zijn omgeving. We stimuleren zijn/haar 

zelfvertrouwen en sociale en emotionele ontwikkeling. 

Wij vinden het belangrijk dat het kind leert dat zaken van verschillende kanten benaderd kunnen 

worden, dat het kind daarin zijn eigen mening leert formuleren, maar ook dat hij/zij bij nieuwe 

informatie zijn/haar mening kan en mag wijzigen. Niet het hebben van een mening staat voorop, 

maar het reflecteren op die mening. 

Naast respect zijn het bewust worden van de eigen positie, het aanleren of versterken van sociaal 

gedrag, assertiviteit, zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de kaders van regels en 

structuur hierbij de sleutelbegrippen. 

Tussen kinderen zijn verschillen. Wij willen kijken naar kinderen en hun onderwijsbehoeften en ze 

de leerstof waar mogelijk op eigen niveau aanbieden. We hebben hoge verwachtingen van onze 

kinderen, we zullen ze prikkelen en stimuleren, maar niet overvragen. 

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat wij veel waarde hechten aan de persoonlijke, emotionele 

en sociale ontwikkeling van het kind. Daarnaast is de basisschooltijd een periode waarin een kind 

veel kennis op moet doen, zich veel intellectuele basisvaardigheden eigen moet maken. Wij 

vinden dat het hierbij niet alleen om de kennis zelf gaat, maar ook om hoe en waar je kennis kunt 

vergaren, het leren hoe je moet leren en een kritische houding ten opzichte van de informatie te 

hebben die je krijgt of vindt. 

2.3.  Doelstellingen van de Burgerschool 

Zoals u bij de missie hebt kunnen lezen, we willen het beste uit alle leerlingen halen in een veilige 

geborgen leefomgeving. 

Om dit te realiseren hebben we de volgende doelstellingen: 

• Wij zijn een gecertificeerde Vreedzame school. Hierbij leren de kinderen 

verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag ten opzichte van zichzelf, elkaar, de 

schoolomgeving en de maatschappij. 

• We willen uitdagend onderwijs bieden! Dit doen we o.a. door middel van het werken aan 

Deep Level projecten.  

• We bieden zorg aan álle leerlingen. 

• We hebben ons gespecialiseerd in de opvang en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 
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2.4. Schoolklimaat 

Hierbij laten we ons inspireren door de richtlijnen, ideeën en tips die ons aangereikt worden door  

het programma van De Vreedzame school. Eigenlijk is de Vreedzame school meer dan een 

programma, een levenswijze die we ons eigen maken. 

 

Wij vinden dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een evenwichtig mens te 

worden. Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat. Pas dan kan een kind zich op 

sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief vlak optimaal ontwikkelen. 

 

Daarom werken wij op de Burgerschool met het programma van "De vreedzame school". Deze 

werkwijze sluit ook helemaal aan bij onze visie. 

 

De vreedzame school beschouwt de klas en de school als een oefenplek en een leefgemeenschap, 

waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat 

het betekent om een "democratisch burger" te zijn. 

 

De kinderen leren: 

• Wie ze zelf zijn en dat ze ertoe doen in onze (school)gemeenschap 

• Hoe ze een mening kunnen vormen en daarvoor op mogen en kunnen komen 

• Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 

• Op een constructieve manier conflicten op te lossen 

• Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de (school)gemeenschap 

• Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen. Deze te 

respecteren en te waarderen. 

• Wat de principes zijn van onze democratische samenleving en hoe deze is ingericht 

 

Als burgerschool streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin: 

• Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat 

• De eigen kracht van kinderen wordt benut 

• Leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig samenwerken. 

 

 

Naast de ontwikkeling van de Vreedzame school besteden we aandacht aan de realisatie van De 

gezonde school.  

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gezondeschool.nl . We doen al heel op het gebied 

van gezondheid. Zo zijn we dit jaar begonnen met de vreedzame school, is er een 

voedingsprotocol gekomen ( mede door het in te voeren continurooster in het schooljaar 2016-

2017) en wordt er meer structureel aandacht geschonken aan de kwaliteit van ons 

bewegingsonderwijs ( samenwerking buurtsportcoaches, aanpak herinrichting schoolplein, 

introductie programma "Lekker fit!") 

De Burgerschool is in beweging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/
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2.5. De kwaliteit van het onderwijs 

Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs van hoog niveau blijft? We werken 

volgens de cyclus schoolplan, schooljaarplan en schooljaarverslag. Het schoolplan is voor de 

langere termijn. Er wordt een vertaalslag gemaakt per schooljaar en dat komt in het 

schooljaarplan. Aan het eind van het schooljaar wordt het plan geëvalueerd. Zijn alle 

doelstellingen gehaald en de plannen uitgewerkt? Dit nemen we met de nieuwe acties weer mee in 

het volgende schooljaarplan. 

Daarnaast analyseren we onze opbrengsten. Deze trendanalyse zorgt weer voor verbeterpunten 

die ook meegenomen worden. 

In onze school wordt de leerstof onderwezen volgens bepaalde leerlijnen. Daarvoor gebruiken we 

voor de meeste vakken methoden. Bij het kiezen van methoden wordt gelet op kwaliteit, ziet het 

materiaal er aantrekkelijk uit, kunnen kinderen met behulp van deze methode goed leren. Voor 

meer-en hoogbegaafde kinderen bieden we extra ondersteuning in de groepen en kent onze 

school twee groepen voor voltijdshoogbegaafdheid.  

Nog belangrijker dan de methoden zijn de mensen die er mee werken. Zij zorgen ervoor dat de 

materialen zinvol gebruikt worden. Daarvoor is het nodig dat de teamleden ruim tijd besteden 

aan samenwerking en overleg. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het 

onderwijs volgen onze teamleden dan ook regelmatig nascholingscursussen. 

De directie bezoekt minimaal één keer per jaar alle groepen en bespreekt dan het functioneren 

met de leerkracht. De school neemt samen met de andere openbare scholen binnen Roobol een 

kwaliteitsonderzoek af. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen hierin aangeven hoe het in 

hun ogen kwalitatief met de school gaat. De inspectie inspecteert het basisonderwijs middels een 

kort of lang onderzoek. De rapporten worden gepubliceerd op de internetsite van de inspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

 

2.6. Toetsen 

Om de resultaten van de leerlingen goed te kunnen volgen, werken we met een 

leerlingvolgsysteem en met toetsen. Voor de kleuters gebruiken we  het DORR registratiesysteem, 

waarmee we de ontwikkeling van kleuters goed in beeld hebben. Vanaf groep 3 worden de 

vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen twee maal per jaar getoetst met landelijk 

genormeerde toetsen en opgenomen in het LVS (Leerling Volg Systeem). We vergelijken de 

ontwikkelingen van uw kind zo met het landelijk gemiddelde. 

We volgen ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met het SCOL (sociale 

competenties) leerlingvolgsysteem middels het twee keer per jaar invullen van een observatielijst. 

De resultaten van alle toetsen en observaties worden door het team van leerkrachten besproken. 

Via rapporten, op contactavonden en eventueel individuele gesprekken worden de ouders 

geïnformeerd. 

In de groepen 1 en 2 worden de kleine en grote motoriek systematisch in kaart gebracht door het 

leerling observatiesysteem van Stroes) 
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2.7. Huiswerk 

Vanaf groep 4 krijgt uw kind huiswerk mee. In het begin gaat het dan vooral om het oefenen van 

de tafels en de spellingregels. Kinderen die extra hulp krijgen, geven we soms ook wat extra werk 

mee. 

U zult begrijpen dat het effect van de bijlessen het grootst is als het huiswerk goed gedaan wordt. 

Vanaf groep 5/6 krijgen de leerlingen vaker huiswerk mee, bijvoorbeeld voor: topografie, 

werkwoordspelling of het voorbereiden van een spreekbeurt.  

 

Het gaat ons er vooral om dat kinderen gewend raken 

aan het maken of leren van huiswerk.  

Kinderen die regelmatig huiswerk moeten doen, vinden 

gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. 

Het is fijn als u het maken van huiswerk begeleidt. 

 

 

 

 

 

2.8 Onderwijskundige ondersteuning 

 

Om de veranderingen te kunnen realiseren vraagt de school regelmatig ondersteuning aan bij de 

schoolbegeleidingsdiensten, de opleidingsscholen, Keunstwurk of het expertisecentrum van 

Samenwerkingsverband Friesland. 

 

 

2.9 Studenten 

 

Wij zijn van mening dat het onderwijs goed opgeleide mensen 

nodig heeft om uitvoering te geven aan de pedagogische en 

didactische opdracht. 

Wij stellen op onze school dan ook stageplaatsen beschikbaar 

aan studenten van de opleidingsinstituten. Door de instituten 

worden deze studenten toegewezen aan de vragende school. 

Ze worden in de school begeleid door stagedocenten en de 

betreffende groepsleerkracht. 
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3. De organisatie van het onderwijs 

3.1. De groepen 

In onze school wordt gewerkt via een jaarklassensysteem. De leerlingen zijn verdeeld over tien 

klaslokalen. Er staan meerdere leerkrachten (bij voorkeur 2) voor een groep. Ze houden op vaste 

tijden goed overleg over vorderingen en leeractiviteiten. 

De groepsverdeling ziet er voor dit schooljaar als volgt uit: 

 groep 1: juf Avelien 

 groep 2: juf  Carla en juf Bettina 

 groep 3: juf Vronie en juf Gerda 

 groep 4: juf Jolanda en juf Syta  

 groep 5: juf Aukje en juf Rixt 

 groep 6: juf Joke en juf Nikki 

 groep 7: Meester Gerben en juf Anna 

groep 8: juf Eva en juf Nikki 

LEO 1: juf Petra en juf Roos 

LEO 2: juf Roos en juf Froukje 

 

Daarnaast zijn er nog andere taken die gedaan worden: 

onderwijsassistente : juf Joke Visser 

interne begeleiding : juf Gerda  

directie a.i.: Pieter Oosterhof 

ondersteunende directietaken: juf Aukje 

 

3.2. Teamvergaderingen 

Een keer per week heeft het team een vergadering. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 

lopende zaken besproken en komt de schoolontwikkeling aan de orde.  

 

3.3. Aanmelden nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld, 4-of bijna 4-jarigen bij 

voorkeur aan het begin van het schooljaar, maar minimaal 10 weken voor ze de leeftijd van 4 jaar 

bereiken. We kunnen dan rekening houden met hun komst én wij kunnen bekijken of we aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. Voor de aanmelding kan een informatief 

gesprek gekoppeld aan een rondleiding door onze school plaatsvinden. Ouders kunnen daarvoor 

een afspraak maken. Voor bijna 4-jarigen geldt dat ze vier keer mee mogen draaien om alvast te 

wennen. De leerkrachten van groep 1 hebben een intake gesprek met de ouders van de 

aangemelde leerlingen.          

 

3.4. Regeling van toelating 

In principe wordt ieder kind dat wordt aangemeld ingeschreven. De school neemt altijd contact op 

met de vorige school. (dit kan ook de Peuterspeelzaal zijn). Bij jonge leerlingen (4 jaar) volgt er 

een intake gesprek. Bij nieuwe leerlingen die van een andere (basis)school komen volgt er een 

bestudering van het onderwijskundig rapport en indien nodig bestudering van het zorgdossier. 
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Blijkt dat het gaat om een leerling met ondersteuningsbehoefte en met specifieke hulpvraag dan 

volgt de volgende procedure: 

- Er wordt nagegaan in welke mate de leerling hulp nodig heeft. 

- Bij een leerling die veel ondersteuning nodig heeft, wordt nagegaan of de school en op welke 

wijze de school deze hulp kan bieden. De mogelijkheden staan in het ondersteuningsdocument 

(SOP) nader beschreven.  

- Is de school niet in staat aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen dan wordt gezocht naar een 

oplossing voor het betreffende kind bij een andere school. 

Bij de overname van een leerling van een andere school vindt de uitwisseling van de wettelijke in- 

en uitschrijfformulieren plaats. De in- en uitschrijving van leerlingen verloopt via BRON. 

 

3.5. Leerlingengegevens 

De school houdt de persoonsgegevens omtrent de ontwikkeling van elk kind bij via het 

leerlingvolgsysteem. Iedere ouder heeft het recht om de gegevens van zijn of haar kind in te zien, 

maar heeft geen recht om de gegevens te wijzigen. 

 

 

3.6. Doorgeven gegevens aan andere scholen 

De school is verplicht de gegevens over de ontwikkeling van uw kind door te geven aan de nieuwe 

school. De school doet dit door een onderwijskundig rapport op te stellen. Ouders hebben recht 

op inzage in dit onderwijskundig rapport. 

 

 

3.7. Afspraken en schoolregels 

Kinderen moeten met plezier naar school gaan.  

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen (bv. 

pleinregels, pleinwacht, gedrag in de school). De regels worden duidelijk aangegeven. We volgen 

het programma van de Vreedzame school, waarbij de leerlingen leren op een positieve manier 

met elkaar om te gaan. Hiermee proberen we pestgedrag te voorkomen. Mochten we toch 

signalen krijgen dan wordt het pestprotocol (OPA = oplossingsgerichte Pest Aanpak) ingezet.  

 

Van bepaalde activiteiten worden foto en film opnames gemaakt. Ouders/verzorgers kunnen bij 

inschrijving aangeven of dit wel of niet voor hun kind wordt toegestaan. 

 

3.8. Continurooster 

Het thema “andere tijden in het onderwijs” heeft op de agenda gestaan van het team en de 

medezeggenschapsraad. Steeds met als uitgangspunt een rustige overzichtelijke dagindeling voor 

de leerlingen. In samenspraak met de ouders hebben wij gekozen voor het vijf gelijke dagen 

model. Alle leerlingen gaan vijf dagen van 08.30 tot 14.00 uur naar school. Alleen groep 1 gaat 

van maandag t/m donderdag naar school. Alle leerlingen blijven op school eten, tussen 12.00 en 

12.30 uur.  

De leerlingen nemen een lunchpakket mee naar school. We adviseren de ouders een gezonde 

lunch mee te geven.  
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3.9. Voor- en naschoolse opvang 

Kinderopvangorganisatie Kids First COP  biedt kinderopvang voor kinderen vanaf 0 jaar tot en met 

het einde van de basisschoolleeftijd. De dienstverlening heeft betrekking op opvang na schooltijd, 

opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel. 

Ouders/verzorgers melden hun kind zelf aan bij Kids First.  

De kosten verbonden aan de opvang zijn een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. We 

hebben op obs Burgerschool op dit moment gelegenheid tot Voorschoolse opvang. Kinderen 

kunnen dan in bepaalde gevallen en mits van te voren aangegeven om 7.30 uur worden gebracht 

en worden dan opgevangen door geschoolde oppas ouders. Kosten €2,50 per keer. 

Vragen en informatie naschoolse opvang: Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het 

centraal bureau van Kids First Kinderopvang, Oedsmawei 24d,  9001 ZJ Grou, 0880 – 350400 

 

 

 

4. Passend Onderwijs 

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

waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het 

gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan het 

onderwijs, die bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen 

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

 

4.1. Hoe werkt Passend Onderwijs? 

Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om goed onderwijs te 

regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband 

ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van ondersteuning en geld voor scholen. De 

bedoeling is dat scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze 

ondersteuning op maat kunnen organiseren. ROOBOL maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland én heeft zich regionaal georganiseerd door 

samen te werken in het netwerk “de Wâlden”. Op deze manier kunnen we voldoende gebruik 

maken van expertise en hebben we een dekkend onderwijsaanbod georganiseerd samen met 

andere onderwijspartners.  

 

 

4.2. Voor welke leerlingen is Passend Onderwijs? 

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

ondersteuning nodig hebben, voor deze leerlingen is zorgplicht. 

 

Wat is zorgplicht? 

Schoolbesturen hebben per 1 augustus 2014 een nieuwe zorgplicht gekregen.  

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

heeft en bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school 

moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst zelf proberen te realiseren. Er 

moet nagegaan worden welke ondersteuningsmogelijkheden de school zelf heeft, dit eventueel 

met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 
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Als de school dit niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 

gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er een school gevonden wordt die wel een 

passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. 

 

 

4.3. Welke ondersteuning biedt de school? 

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel 

beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd.  

De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website van het 

samenwerkingsverband Friesland. (http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/) 

In het ondersteuningsprofiel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald type 

ondersteuning.  

Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de school. 

Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en het 

daarom niet opgenomen is in het school ondersteuningsprofiel.  

Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken of 

zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat. 

Als de leerkrachten zorgen hebben over uw kind, schakelen ze de deskundigen van het 

gebiedsteam in. 

 

 

4.4. Het schoolondersteuningsprofiel 

 

4.4.1. Structuur 

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van alle leerlingen in zijn 

groep. Hij streeft er naar om, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling, een zo 

groot mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerling (op cognitief, creatief, 

sociaal-emotioneel en (senso-)motorisch gebied). 

Per leerling worden gegevens verzameld, toetsen geëvalueerd en signalen vastgelegd. Daarbij 

maken we gebruik van methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De leerkrachten van groep 1 en 

2 houden de ontwikkeling van de leerlingen bij via het observatiesysteem DORR. Daarnaast 

worden er één of tweemaal per jaar Cito-toetsen afgenomen (Rekenen voor Kleuters en Taal voor 

Kleuters).  

In de groepen 3 tot en met 8 worden tweemaal per jaar de vakken rekenen, spelling, technisch 

lezen en woordenschat getoetst en begrijpend lezen één keer per jaar. Vanaf groep 7 komt daar 

werkwoordspelling bij. Verder volgen wij deze leerlingen met betrekking tot de sociaal emotionele 

ontwikkeling met het instrument SCOL.  

  

 

4.4.2. Groepsplannen 

Om de begeleiding van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen werken we met 

groepsplannen. Op basis van de scores van de methode-onafhankelijke toetsen en 

http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/
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onderwijsbehoeften worden de leerlingen verdeeld in 3 groepen. Deze 3 groepen vormen de basis 

voor de begeleiding binnen het groepsplan.  

 

4.4.3. Pedagogisch klimaat 

Voor het pedagogisch klimaat staan de uitgangspunten van de Vreedzame school centraal. Dit 

staat omschreven in hoofdstuk 2; Schoolklimaat.  

De leerkracht houdt 10-minuten-gesprekken met alle leerlingen (vanaf groep 5) over het 

welbevinden van het kind, zowel thuis als op school. Onze school heeft een pestprotocol (OPA) 

Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van het observatiesysteem SCOL om de sociaal 

emotionele ontwikkeling in beeld te brengen en te volgen. Vanaf groep 6 beoordelen de kinderen 

zichzelf m.b.v. de SCOL.  

 

 

4.5. Kinderen met een zorgarrangement 

 

Dyslexie 

 

Regelmatig worden alle leerlingen getoetst op gebied van lezen en spelling, waarna er 

eventuele interventies plaatsvinden. Aan de ouders kan geadviseerd worden om te laten 

onderzoeken of er sprake is van een leesprobleem, dan wel van dyslexie. Dit onderzoek en 

de bijbehorende begeleiding wordt mogelijk door de zorgverzekeraar vergoed. Om in 

aanmerking te komen voor ‘vergoed’ onderzoek zijn er speciale richtlijnen waaraan uw kind 

dient te voldoen. De leerkracht, of de interne begeleider kan u hierover meer vertellen. 

Kinderen met dyslexie komen in de zorggroep bij het lezen en krijgen ondersteuning van de 

leerkracht. Ook zal er thuis regelmatig gelezen moeten worden. 

Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van het materiaal van Dedicom, thuis 

kunnen dan bepaalde lessen worden voorbereid. 

Grens:  

Of er een kind met dyslexie kan worden toegelaten in de groep, hangt af van de 

samenstelling van de groep en het aantal taalzwakke leerlingen. 

Deskundigheid:  

Onze school werkt volgens het dyslexieprotocol. Eén leerkracht is een dyslexiespecialist. 

Verder volgen we de aanwijzingen van de externe bureaus als OCRN en Cedin. 

Ambitie: 

Het team is bezig het spellingsonderwijs te optimaliseren.  
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Meer- en hoogbegaafdheid 

 

Bij de intake van een kleuter wordt in een gesprek met de ouders gevraagd naar kenmerken 

van een ontwikkelingsvoorsprong. Ieder jaar wordt elke jaargroep gescreend op meer- of 

hoogbegaafdheid door middel van de SIDI3 groepsscreening. Kinderen die opvallen worden 

besproken in het zorgteam en zo nodig vult de leerkracht een SIDI3 diagnoselijst in.  

Als ouders er voor kiezen om hun kind door te laten stromen naar de voltijds 

hoogbegaafdheidsklas, dan is een IQ-bepaling vereist. Daarnaast zijn er nog een aantal 

voorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen: leerpotentie - leerbaarheid in 

overeenstemming met IQ, sociaal emotioneel in te passen in de groep) 

Aanbod: 

In de reguliere klas wordt gewerkt met drie niveaus: de basisgroep, de ondersteuningsgroep 

en de verrijkingsgroep. De kinderen in de verrijkingsgroep krijgen een aanbod van 

verdieping en verrijking. 

In de groepen 5 t/m 8 én de voltijds hoogbegaafdheidsgroepen wordt gewerkt aan Deep 

Level Projecten, waarin alle wereld oriënterende vakken zoveel mogelijk in samenhang aan 

bod komen. Naast de weetvragen (b.v. hoe oud wordt een walvis) komen ook de meer 

filosofische vragen aan bod. 

Er is aandacht voor ‘leren leren’, studievaardigheden en sociaal-emotionele vorming. 

Daarnaast is er wekelijks een les vreemde talen, bv Chinees of Spaans 

Deskundigheid:  

De leerkrachten van het voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs hebben diverse cursussen en/of 

opleidingen gevolgd op dit gebied. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben een cursus 

gevolgd; ’passend onderwijs voor slimme kleuters/leerlingen’. 

Grens: 

Het aantal kinderen en de problematiek binnen de groep bepaalt de grens. 

Ambitie: 

We hebben de ambitie om het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs in Dokkum voort te 

zetten. In de komende tijd gaan we het aanbod aan (hoog)begaafde kinderen in alle 

groepen optimaliseren. 
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Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen 

 

In de klas wordt a.d.h.v. een groepsplan gewerkt met drie niveaus: de basisgroep, de 

verrijkingsgroep en de ondersteuningsgroep.  

Als niet te verwachten is dat het kind de einddoelen van groep 8 zal gaan halen, dan wordt 

een ontwikkelingsperspectief (eigen leerlijn) uitgezet voor één of meer vakken. In dit 

ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden een 

leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. 

Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de 

leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. In gevallen waarbij 

afgeweken gaat worden van het reguliere onderwijsprogramma wordt aan ouders gevraagd 

een handtekening te plaatsen voor gezien. 

Deskundigheid: 

De interne begeleider stelt samen met de leerkracht het ontwikkelingsperspectief op 

Grens:  

Als het kind het gevoel heeft dat hij niet meer deel uit maakt van de groep, omdat hij/zij op 

cognitief gebied aan de meeste vakken niet mee kan doen en het kind zich daardoor 

ongelukkig voelt, wordt het tijd om na te denken over een andere vorm van onderwijs. We 

denken aan een leerachterstand van maximaal een jaar tot groep 4 en vanaf groep 5 

maximaal twee jaar. Of een kind met een eigen leerlijn, een ontwikkelingsperspectief, 

geplaatst kan worden, hangt af van de samenstelling van de groep. 

 

Ambitie: 

Het werken in drie niveaus optimaliseren door middel van een gedifferentieerde weektaak. 

Op dit moment voeren we de methode Snappet in. Snappet heeft een gedifferentieerde 

aanpak: als de basisstof gemaakt is, schakelt Snappet naar makkelijker of moeilijker doelen. 

Binnen Snappet kunnen kinderen op hun eigen niveau werken. 
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Kinderen met een diagnose 

 

Soms maken ouders zich zorgen over het gedrag van hun kind, soms maken leerkrachten 

zich zorgen. Als leerkrachten zich zorgen maken, zoeken ze contact met de ouders en 

proberen ze gezamenlijk te ontdekken wat de beste aanpak voor een kind is, welke 

onderwijsbehoeften het kind heeft. Soms is het nodig om deskundigen in te schakelen die 

een diagnose stellen. Met behulp van deze diagnose zijn de onderwijsbehoeften nog beter 

te formuleren. De school gaat bekijken of ze tegemoet kan komen aan deze behoeften van 

het kind. Dit hangt ook van de groep af waarin het kind zit.  

Deskundigheid:  

Leerkrachten op onze school hebben en cursus 'oplossingsgericht aanpakken' gevolgd. 

Leerkrachten begeleiden kinderen in het ontwikkelen van vaardigheden. Leerkrachten 

hebben een cursus 'executieve vaardigheden' gevolgd. Deze vaardigheden hebben 

leerlingen nodig om te kunnen leren. 

Grens:  

Als de school niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Er mag 

geen sprake zijn van ernstige verstoring van rust en veiligheid in de groep. Het leerproces 

van andere kinderen mag niet worden verstoord. 

Ambitie: 

Enkele leerkrachten gaan zich verder verdiepen in de oplossingsgerichte aanpak.  

Een leerkracht die de opleiding 'gedragsdeskundige' volgt. 

Een vervolg op het oefenen van de executieve functies in de klas. 

 

 

Allochtone kinderen minder dan een jaar in Nederland 

 

Drie leerkrachten en de directeur hebben ervaring met het onderwijs aan kinderen minder 

dan een jaar in Nederland.  

Grens: 

In groep 1, 2 en 3 kunnen allochtone kinderen korter dan een jaar in Nederland meedraaien 

in de groep met extra ondersteuning van de leerkracht en/of de school assistent. 

Vanaf groep 4 wordt bekeken of de AZC-school in Burgum een betere optie is. Hier leren de 

kinderen eerst de beginselen van de Nederlandse taal, zodat ze na een (half) jaar mee 

kunnen draaien in een groep. Ook is een regeling mogelijk dat het kind in Burgum naar de 

AZC-school gaat en één dagdeel, bijv. op woensdag, meedraait in de groep waar hij/zij 

geplaatst gaat worden. Als kinderen (terug)geplaatst worden, is dit vaak in een groep een 

jaar onder hun leeftijdsniveau. Ook dan zal het kind nog extra ondersteuning en een 

aangepast programma nodig hebben. Materiaal en kennis van NT2 is aanwezig. Hoeveel tijd 

hiervoor beschikbaar is hangt af van de samenstelling van de groep en de beschikbare tijd 

van de school assistent. 
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Kinderen met een lichamelijke beperking/ziekte 

 

Wij staan als school open voor kinderen met een lichamelijke beperking of ziekte. Wel 

wegen we bij de intake af of wij de gewenste, c.q. noodzakelijke zorg kunnen bieden op 

korte of langere termijn.  

 

Deskundigheid:  

Leerkrachten laten zich zo nodig voorlichten door externe deskundigen. 

 

Grens: 

Het gebouw is niet geschikt voor kinderen met een lichamelijke beperking die in een 

rolstoel zitten. Of een kind met een (lichte) beperking of ziekte toegelaten kan worden 

hangt af van de beperking/ziekte en hoeveel tijdsinvestering en/of aanpassingen dit van de 

leerkracht vraagt. 

 

Kinderen met gedragsproblemen 

 

 

Door duidelijke regels en een positieve benadering proberen we gedragsproblemen te 

voorkomen. 

Op dit moment hebben we geen vast aanbod aan kinderen met gedragsproblemen. De 

aanpak is afhankelijk van de leerkracht.  

 

Deskundigheid:  

Leerkrachten op onze school hebben en cursus 'oplossingsgericht aanpakken' gevolgd. 

Leerkrachten begeleiden kinderen in het ontwikkelen van vaardigheden. Leerkrachten 

hebben een cursus 'executieve vaardigheden' gevolgd. Deze vaardigheden hebben 

leerlingen nodig om te kunnen leren. 

Bij problemen schakelen we externe hulp in, bijv. schoolmaatschappelijk werk of andere 

deskundigen van het gebiedsteam. 

 

Grens: 

Of een kind met gedragsproblemen geplaats kan worden hangt van de samenstelling van de 

groep af. Er mag geen sprake zijn van ernstige verstoring van rust en veiligheid in de groep. 

Het leerproces van andere kinderen mag niet worden verstoord. De opname capaciteit van 

de school moet toelating mogelijk maken, bijvoorbeeld: toelating in een rustige klas met 18 

kinderen kan eerder dan bij een drukke klas met 26 leerlingen. De 

ondersteuningsbehoeften van de andere kinderen mogen niet in gevaar komen. 

Mocht het tot plaatsing van een leerling komen dan moet in overleg met de ouders een 

proefperiode worden ingesteld om te kijken of het kind kwalitatief goed onderwijs kan 

worden geboden. 

 

Ambitie: 

Enkele leerkrachten gaan zich verder verdiepen in de oplossingsgerichte aanpak.  

Een leerkracht die de opleiding 'gedragsdeskundige' volgt. 

Een vervolg op het oefenen van de executieve functies in de klas. 
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5. Welke vakken geven we op school? 

Taal- en denkontwikkeling 

De kleuters oefenen zich in het uitdrukken van hun gedachten in voor anderen verstaanbare  en 

goede zinnen en leren anderen te begrijpen. Door vragen en antwoorden leert het kind om na te 

denken. 

Deze activiteiten vinden bewust plaats  in de grote kring, kleine kring, tijdens het werken in 

hoeken en indien nodig individueel door middel van o.a: 

klassengesprek, opzegversjes, vertellen, voorlezen, beeldschrift, raadsels, dramatiseren,  en 

voorbereidend lesactiviteiten. 

Ook vinden deze activiteiten bewust en onbewust plaats tijdens spel, arbeid met 

ontwikkelingsmateriaal en muzikale vorming en sluiten aan bij de (SLO) leerlijnen van de DORR 

 

Nederlandse taal 

In groep 3 leren de kinderen met behulp van de methode “Veilig leren lezen”, woorden en zinnen 

te lezen en te schrijven. Het spreken en luisteren worden geoefend door middel van 

klassengesprekken, kringgesprekken en taalspelletjes. 

Met behulp van de methode “Taal in Beeld” wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. 

De taaldomeinen schrijven, spreken/luisteren, 

taalbeschouwing en woordenschatontwikkeling 

komen aan de orde.  

In groep 7 wordt begonnen met het ontleden van 

zinnen en ook worden verschillende woordsoorten 

aangeleerd. 

Met spelling werken wij volgens het 'directe 

instructiemodel'. We gebruiken hiervoor geen 

methode. De inhoud van de lessen sluit wel aan op de 

leerlijn van de Cito-toetsen. 

Leerlingen die iets meer moeite hebben met de 

taalverwerving kunnen, indien nodig, een individueel 

programma volgen.  

 

 

 

Lezen  

 

Voorbereidend lezen 

Op verschillende manieren en bij allerlei activiteiten komen de kinderen 

van de groepen 1 en 2 in aanraking met taal en lezen. Vaak 

spelenderwijs (poppenhoek, poppenkast), maar ook heel gericht 

(lotto’s, kwartetten, mini-loco, woordjes bij voorwerpen) en tijdens de 

kringactiviteiten. 

 

Aanvankelijk lezen 

In groep 3 gaan de kinderen in principe leren lezen. Dat gebeurt aan de 

hand van de methode “Veilig leren lezen”, de Kim versie. 

Er wordt gewerkt op drie niveaus. (maan, ster, zon) 
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De letterdoos en de stempeldoos zijn belangrijke hulpmiddelen, maar ook de speel-lees set en 

het computerprogramma. 

Voor kinderen die het lezen al onder de knie hebben is uitdagend leesmateriaal aanwezig. 

 

 

 

Voortgezet lezen 

Deze vorm kan worden uitgesplitst in verschillende onderdelen: 

• BAVI lezen: dit is belangstellend lezen. Minimaal 3 keer per week wordt er vanaf groep 5 

gedurende 15/20 minuten stil gelezen. De bedoeling is dat kinderen op deze manier veel 

leeskilometers maken, waardoor het technisch leesniveau wordt verhoogd. 

• Technisch lezen: hierbij wordt er gelet op verstaanbaarheid, intonatie, tempo en 

uitspraak.  

• Voortgezet technisch lezen: kinderen die het technisch lezen nog niet helemaal goed 

onder de knie hebben worden vanaf groep 4 aan de hand van de methode Estafette verder 

begeleid om het technisch leesniveau te verbeteren. 

• Begrijpend lezen: de doelstelling van begrijpend lezen is het verkrijgen van een duidelijke 

voorstelling van de leestekst en het kunnen begrijpen van de bedoeling van de schrijver. 

Hiertoe dient de leerling de volgende vaardigheden te ontwikkelen: 

begrijpen van betekenissen van woorden en woordgroepen 

trekken van conclusies aan de hand van de tekst 

onderscheiden van hoofd- en bijzaken 

het herkennen van de bedoeling van de schrijver.  

We gebruiken de methode “Nieuwsbegrip”.  

• We besteden extra aandacht aan het leren hanteren van informatiebronnen. Hiervoor 

gebruiken we de methode 'Blits', dat zich op studievaardigheden richt: grafieken en 

kaarten leren lezen, leren werken met een register, etc.  

 

Schrijven 

In de huidige tijd wordt er veel minder geschreven en meer gewerkt met computers en tablets. 

Toch vinden we het leren schrijven belangrijk, niet in de laatste plaats voor de (klein)motorische 

ontwikkeling. In de groepen 1 en 2 wordt de kleine motoriek spelenderwijs ontwikkelt door 

bewust klein motorische activiteiten aan te bieden tijdens het werken in hoeken ( DORR leerlijnen 

kleine motoriek, tekenontwikkeling, vouwen en oog-handcoördinatie). Bij het schrijfonderwijs 

gebruiken we vanaf groep 3 de methode “Schrijven in de basisschool”. We hebben de  keus 

gemaakt voor het losse schrift in plaats van het verbonden schrift. In het verleden werd veel 

energie gestoken in het leren om aan elkaar te schrijven. De ervaring leert dat veel kinderen na 

groep 6, als ze hun eigen handschrift gaan ontwikkelen, kiezen voor losse letters. Daarom leren 

we nu alle kinderen het losse schrift aan. 

 

Rekenen 

Bij het rekenonderwijs maken wij vanaf groep 3 gebruik van de methode “Alles Telt”.  De groepen 

1 en 2 bieden lesactiviteiten aan die aansluiten bij de leerdoelen van de rekenleerlijnen van de 

DORR. Deze sluiten aan bij de landelijke SLO leerdoelen. Zij gebruiken hierbij het boek "Met 

sprongen vooruit". Naast het gewone rekenen wordt er veel aandacht besteed aan 

begripsvorming, redeneren en samenwerken. Ook meetkundige onderwerpen komen aan de orde. 

Het gaat niet alleen om de beheersing van een aantal vaardigheden, maar ook om het verwerven 

van inzichtelijke aanpak en manier van denken (oplossen). Hierbij wordt uitgegaan van 

“problemen” uit het dagelijks leven. Doordat de leerlingen deze problemen herkennen, zullen ze 
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gemotiveerder naar oplossingen zoeken. In deze methode vinden we ook volop gelegenheid tot 

differentiatie wat betreft tempo en niveau.  

 

 

Wereldoriëntatie ( aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) 

Onder “wereldoriëntatie” of “wereldverkenning” worden de speel- en leersituaties, die aansluiten 

bij de belevingswereld van de kinderen, verstaan. Er wordt geleerd over wat het kind in zijn 

omgeving ervaart. Eerst is dat de heel nabije omgeving van het kind, later maakt het ook kennis 

met de zaken die wat verder van hier plaatsvinden. 

In de kleutergroepen (groep 1 en 2) en in de groepen 3 en 4 

wordt in kleine projecten, thema’s en gesprekken vooral de 

nabije belevingswereld van het kind verkend. Hierbij spelen 

o.a. ook de seizoenen, de gebeurtenissen die zich in de stad 

afspelen en de kalender, een belangrijke rol.  

Er wordt gewerkt met een kringgesprek, een werkstukje, een 

verhaal, opdrachtjes. Er wordt gewerkt volgens de leerlijnen 

van de DORR en er vinden uitstapjes in de natuur plaats . 

In de kleutergroepen is er elke dag aandacht voor het 

tijdsbesef ( dagritme – gerelateerd aan de klok in de klas, 

dagen van de week, de jaargetijden, de maanden in het jaar, 

en leren kinderen het verschil tussen vroeger ( toen ik klein 

was), heel vroeger ( dinosaurussen, oma's tijd) en wat nog 

komen gaat ( de toekomst).  

 

 

We gaan bij het vak Wereldoriëntatie de verbinding maken tussen het voltijd 

hoogbegaafdheidonderwijs en het regulier onderwijs. Dit doen we door middel van het uitwerken 

van de Deep Level projecten. 

 

Wat is deep level leren? 

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke motivatie 

ontwikkelen. Het staat tegenover puur reproductief leren wat veel minder inzicht en voldoening 

oplevert, (stampen zonder na te hoeven denken). Met een deep level houding tot het leren ontdek 

je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Gaandeweg krijg je meer 

verdieping en tegelijkertijd overzicht. Met een deep level onderwijsaanpak ontwikkel je een deep 

level houding. Dan ben je gemotiveerd om meer verbanden te zoeken en verworven inzichten en 

kennis beter te integreren. Dit is de basis voor elk dieper begrip en ook voor creativiteit in het 

denken. Bron: http://nl.deeplevellearning.com/  

Jaarlijks worden vier projecten uitgewerkt. We zorgen dat we aan de kerndoelen voldoen van de 

afzonderlijke vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Vanaf groep 5 wordt 

structureel aan de projecten gewerkt, de onderbouwgroepen sluiten waar mogelijk aan. 

De projecten : 
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• Water en voedsel 

• Beeldende Kunst 

• Macht, recht en samenleving 

• Onderzoeken en ontwerpen 

• Werk, geld en handel 

• Verhalen in alle vormen 

• Kringlopen in de natuur 

• Architectuur 

• Reizen 

• Universum 

• Vieringen de wereld rond 

• Een wereld vol leven 
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Verkeer 

Naast het aanleren van verkeersregels en borden is het aankweken van een goed verkeersgedrag 

een belangrijk doel. Er wordt gewerkt vanuit de methode “Klaar ..... over”. In groep 8 wordt aan 

het schriftelijk en praktisch verkeersexamen deelgenomen. 

 

 

Actief burgerschap 

Wij vinden op onze school actief burgerschap belangrijk. Wij maken als school deel uit van een 

gemeenschap en we leveren daar een actieve bijdrage aan. Binnen de Deep Level projecten komen 

talrijke onderwerpen aan de orde. We betrekken kinderen actief bij maatschappelijke 

ontwikkelingen door bijv. het kijken naar afleveringen van het jeugdjournaal. We doen mee aan 

acties t.b.v. mensen die het minder goed hebben dan wij. Ook de lessen die horen bij de 

vreedzame school dragen bij aan actief Burgerschap. 

 

Expressievakken 

Op onze school vallen daaronder: tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, 

bewegingsonderwijs, drama en muzikale vorming. 

 

Tekenen en handenarbeid  

Door middel van tekenen en handenarbeid leert het kind zich op verschillende manieren uit te 

drukken. In de loop van het schooljaar komen zo veel mogelijk technieken en materialen aan de 

orde. Wij hopen met deze activiteiten bij te dragen aan de creatieve ontwikkeling van de 

leerlingen. 

 

Op vrijdagmiddag hebben we een creatief circuit. Er zijn een tiental workshops gegeven door 

leerkrachten, docenten van de muziekschool, externe docenten op het gebied van kunst en sport 

en ouders met een hobby. 

Kinderen kunnen kiezen en gedurende 6 weken een workshop volgen.  

 

Gezond gedrag: Bewegingsonderwijs en voeding 

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam!  Kinderen presteren beter op een goed gevulde 

maag en als ze lekker fit zijn. Door het aanbieden van programma's als lekker fit, het stimuleren 

van het maken van juiste voedingskeuzes ( o.a. middels actieve voorlichting, meedoen aan het 

nationale schoolontbijt, de koningsspelen en het ontbijt, participeren in schoolfruit en het 

hanteren van ons voedingsprotocol) hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de algehele 

gezondheid van uw kind en een optimale fysieke ontwikkeling te bewerkstelligen. 

 

In de kleutergroepen wordt één tot twee uur per dag aan bewegen besteed:  

buitenspel, spellessen, gymnastiek met klein materiaal, gymnastiek met groot klim- en 

klautermateriaal, fantasie spellessen. De kleine en grote motoriek worden bijgehouden middels 

de DORR en het observatie en registratiesysteem van Stroes. 

Alle groepen vanaf groep 3 hebben 2 keer per week gymnastiek. In de bovenbouw wordt dus om 

organisatorische redenen soms één maal per week een blokuur gym gegeven. 

 

 

Alle vormen van bewegen komen aan bod. Verder wordt er veel aandacht besteed aan 

spelvormen. Vooral voor de kleuters is bewegingsonderwijs een belangrijk onderdeel. Wat we 
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hopen te bereiken is, dat het kind zo goed mogelijk kan en durft te bewegen. Kinderen leren dat 

sporten ook een sociale bezigheid is en dat bewegen leuk is! Wij hebben de beschikking over een 

speellokaal, gymlokalen, het schoolplein en een sportveld. We draaien mee in het project met 

buurtsportcoaches. De meeste gymlessen worden verzorgd door ALO studenten. De kinderen van 

groep 5 krijgen in de winterperiode schaatslessen. Ook doen we mee met regionale sportclubs die 

sportieve activiteiten organiseren ( voetbaltoernooi, basketbaltoernooi, korfbaltoernooi, 

zwemwedstrijden, avondvierdaagse, enz.) 

 

Drama 

De dramalessen vinden in kleine groepjes (soms grotere) plaats op de creatieve middag. De 

lessen leveren een bijdrage aan het willen en kunnen uitdragen van emoties en gevoelens. 

 

Muzikale vorming 

Naast het zingen van liedjes wordt aandacht besteed aan melodie en ritme. Daarbij wordt soms 

gebruik gemaakt van instrumenten (klankstaven, trom, e.d.). De leerkracht van groep 1 geeft zelf 

muziekles. In de groepen 2 t/m 4 worden de lessen gegeven door een vakleerkracht van de 

muziekschool. In de groepen 5 t/m 8 zijn de lessen opgenomen in het creatief circuit op de 

vrijdagmiddag.  

 

Fries 

De scholen  in Friesland geven het vak Fries. Vanaf groep 3 is Fries een apart vak. In de groepen 1 

t/m 8 wordt  er ongeveer 45 min. per week aan Fries besteed. We werken met de methode: 'Spoar 

8'.  

Op school wordt geprobeerd in ieder geval het verstaan en spreken van het Fries en het lezen van 

eenvoudig Fries aan te leren. 

 

Engels 

Engels wordt gegeven in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken we de methode “Just do it”, 

niveau 2 en 3. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gaan we uit van het programma van de Vreedzame 

school. We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling met het leerlingvolgsysteem SCOL.  

 

Cultuur 

Wij beschikken oven een cultuurbeleidsplan. Hierin geven we aan dat we culturele elementen in 

ons onderwijs op willen nemen. We maken gebruik van het aanbod van Uur Cultuur, Kidscult en 

KEK. We zijn lid van de musea het Admiraliteitshuis en de Fiskershûskes. 

 

Geestelijke vorming 

Geestelijke vorming richt zich in het algemeen op het respecteren van elkaar en het leren samen 

te leven. Meer specifiek waar geestelijke stromingen en godsdiensten aan de orde komen. In het 

kader van geestelijke stromingen zullen begrippen als kapitalisme, socialisme, liberalisme en 

fascisme worden behandeld. Met betrekking tot de godsdiensten komen de oude godsdiensten 

(van de Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Germanen) aan de orde. Tevens worden de 

wereldgodsdiensten, zoals het christendom (oude en nieuwe testament) en het Boeddhisme 

behandeld. Ook worden bepaalde thema’s, zoals “de bevrijding” besproken. Onze school heeft in 

1987 het verzetsmonument op het Noorderbolwerk geadopteerd. 
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Openbare school en levensbeschouwing 

Wij bieden ouders de gelegenheid voor hun kinderen vanaf groep 5 levensbeschouwelijk 

onderwijs te kiezen. Ouders kunnen op grond van hun levensovertuiging kiezen voor 

godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Dit onderwijs 

wordt gegeven door een vakleerkracht in opdracht van het levensbeschouwelijk instituut waartoe 

hij of zij behoort (kerk of plaatselijke raad van kerken of humanistisch verbond.) De leerkracht 

laat de leerlingen kennismaken met de opvattingen van de levensbeschouwing waartoe hij 

behoort. Hij of zij doet dit op een wijze waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en gesprek en met 

respect voor andere levensbeschouwingen. 

 

 

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 

Het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) wil vanuit humanistische visie kinderen leren kritisch 

en creatief om te gaan met waarden en normen. Het wil kinderen stimuleren zelf een oordeel te 

vormen, waardoor ze leren om zin en vorm aan hun eigen leven en dat van anderen te geven.  

De HVO-leerkracht werkt als regel aan de hand van thema´s uit de belevingswereld van kinderen 

zoals vriendschap, feest, arm/rijk, verdriet, geweld. De jaarfeesten Sinterklaas, Kerstmis en 

Bevrijdingsdag komen aan bod. Er wordt op wisselende wijze gewerkt met spel, dialoog, 

kringgesprekken en vormen van expressie. Eigen ervaringen, voorkeuren en gedragingen van 

kinderen zijn uitgangspunt voor het samen ontdekken van de betekenis van een humanistische 

zienswijze. Oriëntatie op de waarden gelijkwaardigheid, verbondenheid, vrijheid, 

verdraagzaamheid, zelfbestemming en autonomie staat daarbij centraal. 

 

 

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) 

Het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) wil kinderen kennis laten maken met de 

hoofdkenmerken van het christelijk geloof. Daartoe behoren Bijbelverhalen, de christelijke 

feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren), andere gedenkdagen (dierendag-Sint Franciscus, Sint 

Maarten, Sint Nicolaas) gebruiken, symbolen, de inrichting van het kerkgebouw (excursie), enz. 

De GVO-leerkracht is in de eerste plaats verhalenverteller. Het verhaal vormt de basis voor 

ervaring en gesprek. In de verhalen uit de Bijbel, maar ook kinderboeken, in legenden en 

volksverhalen komen alledaagse belevingen van mensen naar voren: ‘recht en onrecht’, ‘op weg 

zijn’, ‘licht en donker’, ‘vreugde en vriendschap’, ‘dood en nieuw leven’. Door middel van 

expressieve werkvormen kunnen de kinderen hun eigen betekenis aan het verhaal geven. 

Het GVO wordt gegeven vanuit een oecumenische visie met respect voor andere 

geloofsopvattingen en levensbeschouwingen. 

 

VHb (Voltijds Hoogbegaafdheid Onderwijs) onderwijs 

VHB (voorheen Leonardo) onderwijs is bestemd voor hoogbegaafde kinderen. In de twee VHB 

groepen wordt op een voor hoogbegaafde kinderen aantrekkelijke en passende manier 

lesgegeven. Naast het reguliere reken, taal en leesonderwijs zijn er vakken waar extra aandacht 

aan wordt geschonken: Leren leren, Filosofie, Spaans, Engels, Schaken, Science en het DLP (Deep 

Level Program) Dit laatste houdt in dat thema’s uitvoerig worden behandeld in samenhang met 

alle andere vakken. Per jaar worden er 3 á 4 DLP thema’s uitgevoerd. 

Voor de VHO afdeling is intern een afwijkende toelatings- en intakeprocedure van toepassing. We 

hebben ons beleid en werkwijze omschreven op de site: www.hb-beleid.nl  

 

 

 

 

http://www.hb-beleid.nl/
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6. De ouders / verzorgers 

 

6.1. Wat betekenen de ouders / verzorgers voor onze school 

Als ouder/verzorger heeft u het meest met de opvoeding van uw kind te maken. En u kiest voor 

de school die zo optimaal mogelijk bij deze opvoeding aansluit. Wanneer u wilt, kunt u ook actief 

betrokken zijn bij de school, bijvoorbeeld door te helpen bij het lezen, bij de creatieve middag of 

lid te worden van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Het zijn niet alleen de overheid, 

bestuur of het schoolteam die bepalen wat er op onze school plaatsvindt. Als ouder heeft u de 

mogelijkheid om uw stem te laten horen. De ervaring heeft geleerd dat een dergelijke 

samenwerking van ouders en leerkrachten het functioneren van de school en dus de kinderen 

alleen maar ten goede komt. 

 

 

6.2. Wat mogen ouders / verzorgers van school verwachten en wat verwacht de school 

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Mede omdat het in onze 

samenleving vrijwel niet mogelijk is om onze kinderen zelf onderwijs te geven, wordt deze taak 

overgedragen aan de school. Omdat de ouders uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor het 

onderwijs van hun kinderen, dienen zij ook het recht te hebben mee te denken, mee te beslissen 

en mee te handelen op de school van hun kinderen. 

Dit vereist van beide kanten openheid.  

Onze school houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen d.m.v. : 

• Social schools: een app met o.a. een digitale nieuwsbrief (iedere week) en de mogelijkeid 

om contact te zoeken met de leerkracht van uw kind. 

• de ouderavond (eens per jaar). 

• De website: www.burgerschool-dokkum.nl 

• Facebook 

Aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond, waarop de leerkracht 

vertelt hoe er in de groep van uw kind wordt gewerkt.  

Tweemaal per jaar wordt u op school uitgenodigd voor een rapportbespreking. De kinderen 

krijgen het rapport uitgereikt waarna u het meeneemt naar de bespreking met de leerkracht. 

In februari en in juni worden de rapporten tijdens de spreekuren op school met de ouders 

besproken. 

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om tussentijds een gesprek met de leerkracht te vragen. 

Als de leerkracht het nodig vindt, neemt hij of zij contact met u op en maakt een afspraak voor 

een gesprek.  

We verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om deskundige hulp in te schakelen, 

de ouders hieraan meewerken.  

Als een kind tussentijds de school verlaat zorgt de desbetreffende leerkracht ervoor dat de 

leerling een onderwijskundig verslag en het rapport meekrijgt. 

Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden. Maar we stellen het ook zeer 

op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede 

samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast. 

Hebt u vragen over onderwijs dan kunt u bellen met de oudertelefoon 0800 5010. 

 

 

http://www.burgerschool-dokkum.nl/
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6.3. Ouderactiviteiten 

Elk jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar een lijst van activiteiten waarbij ouderhulp 

noodzakelijk is. Enige hiervan zijn: 

• hulp bij het lezen (indien nodig) 

• hulp bij de creatieve middag. 

• hulp bij uitstapjes. 

• hulp bij de avondvierdaagse. 

• hulp bij de sportdag. 

U kunt zelf bepalen of en waarbij u zich wilt inzetten. 

Bedenk echter wel dat de activiteiten, vaak de krenten in de 

pap, zonder ouderhulp niet door kunnen gaan! 

Van ouders wordt verwacht dat ze zich houden aan de 

schoolregels. 

 

 

6.4. De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders (gekozen door en uit de ouders/verzorgers) en 

drie leerkrachten (gekozen door het personeel). De voornaamste doelstelling van deze raad is het 

bevorderen van openheid, betrokkenheid bij het beleid en onderling overleg in de school. Dit 

wordt nagestreefd door meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken. 

Tevens is de MR overlegpartner van het schoolbestuur. 

De G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) gekozen door en uit ouders en personeel 

van Roobol scholen treedt op als vertegenwoordiging van alle openbare scholen binnen de 

stichting Roobol. Info op: www.gmr-roobol.nl 

 

Samenstelling MR: 

Oudergeleding:  

Dhr. H. Vos, voorzitter 

Mevr. J Willemse 

Dhr. R. Kuiper 

Personeelsgeleding: 

Dhr. G. van Dooremaal, secretaris  

Mevr. E. Sinnema 

Mevr. J. van der Zee 

 

 

6.5. De oudercommissie 

De oudercommissie wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen 

en heeft acht leden. Het doel van de OC is het ondersteunen van activiteiten binnen de school. 

Tevens organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond en beheert ze het schoolfonds. Aan dit fonds 

kunnen ouders/verzorgers een vrijwillige (Dus niet verplicht!) jaarlijkse bijdrage leveren van op dit 

moment € 17,50. (Bijdrage wordt op ouderavond vastgesteld) 

De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarbij ook leerkrachten als adviseur aanwezig zijn. 

 

 

 

http://www.gmr-roobol.nl/
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Samenstelling OC: 

Ouders: 

Mevr. M. Egberink, voorzitter 

Mevr. M. Stellingwerf, tweede voorzitter 

Dhr. L. Hiemstra, penningmeester 

Mevr. M. Hagendoorn 

Dhr. I. Meurs 

Mevr. H. Smit 

Mevr. I. Halma 

 

Teamleden: 

Mevr. G. Kuiken 

Mevr. V. Veltman 

 

 

 

6.6. Wist u dat: 

• de kleuters ‘s morgens fruit of brood eten uit een bakje, voorzien van naam en een beker 

meenemen om water uit te drinken? 

• alle leerlingen aan het begin van de Olivier van Keulenlaan (op de rotonde) uit en in de auto 

stappen? Dat we de rotonde rechtsom nemen? Er een inrijverbod voor de O. van Keulenlaan 

geldt? 

• het op onze school regel is dat alle kinderen op tijd op school komen? 

• we een eerste en tweede bel hebben en we bij de tweede bel in de klas zitten en de ouders 

dan de klas hebben verlaten?  

• er de voorkeur wordt gegeven aan gezonde traktaties (kaas, worst, rozijnen, fruit)? 

• uw kind moet proberen zo snel mogelijk zelfstandig te zijn wat betreft het aan- en uittrekken 

van kleren, schoenen etc.? 

• we verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer het op school komt? 

• de gymschoenen van de kleuters op school blijven? 

• er na elke vakantie enkele ouders op school komen om de kinderen, ter preventie, op 

hoofdluis te controleren? 

 

 

6.7. Uw kind en de jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, in 

opdracht van uw gemeente. De ouders/verzorgers van 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 en sociale 

ontwikkeling. 
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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 jeugdverpleegkundige.  

Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het algemene 

nummer 088 -22 99 444. Meer informatie op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz  

De GGD is partner binnen het gebiedsteam. 

 

Gebiedsteam 

Voor vragen over opvoeding of zorgen over uw kind kunt u bellen met het gebiedsteam van de 

gemeente. In het gebiedsteam zitten een aantal deskundigen. Als de leerkracht zorgen heeft over 

uw kind, schakelen wij het gebiedsteam in. 

U komt in contact met het gebiedsteam van Dongeradeel door te bellen of een e-mail te sturen 

naar het gemeentehuis in Dongeradeel. 

E-mail: wijwerkensamen@dandon.nl 

Telefoon: 14 0519 

 

 

6.8. Ziekte 

Als uw kind niet op school kan komen, wilt u dan even 

bellen: 292570. 

Het is bovendien noodzakelijk dat we weten of uw kind 

een besmettelijke ziekte heeft in verband met andere 

kinderen. 

Is uw kind ongeoorloofd afwezig dan neemt de school 

contact met u op. 

N.B.: Graag voor schooltijd bellen!!!!!!! 

 

 

6.9   Ondersteuning ouders bij schoolactiviteiten 

Voor sommige ouders is hun financiële situatie dusdanig 

dat het voor kinderen moeilijk zou kunnen zijn om aan 

bepaalde activiteiten deel te nemen. Hiervoor is ondersteuning mogelijk. Voor uitgebreide 

informatie: www.kansvoormijnkind.nl 
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7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

We zitten niet stil en willen ons blijven ontwikkelen. Hiervoor worden plannen gemaakt. Iedere 

school maakt een schoolplan. Daarnaast wordt er jaarlijks een vertaalslag gemaakt naar een 

schooljaarplan en een schooljaarverslag per schooljaar 

Wat staat in het plan voor het komend schooljaar: 

 

 

Op het gebied van Zorg voor kwaliteit. (kwaliteitszorg-toetsing-opbrengsten) 

• Via de cyclus schoolplan-schooljaarplan-schooljaarverslag zorgen we voor een systeem van 

kwaliteitszorg.  

• Op het gebied van toetsing en opbrengsten waarborgen we de kwaliteit door de opbrengsten 

te analyseren en hieruit voortvloeiende actiepunten op te nemen in het schooljaarplan.  

 

Op het gebied van Onderwijs en Leren ( leerstof-tijd-onderwijsleerproces-schoolklimaat) 

• We zijn in 2017 een gecertificeerde Vreedzame school geworden. Tussentijdse evaluaties 

zullen komend schooljaar regelmatig op de agenda staan.  

• Voor wereldoriëntatie werken we sinds 2016 in de midden- en bovenbouw met 'Deep level 

projecten'. Tussentijdse scholing voor de leerkrachten, voorafgaand aan een nieuw thema, 

zullen ook komend schooljaar plaatsvinden.  

Op een uitdagende manier worden per schooljaar vier onderwerpen uitgewerkt. 

• Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid gaan we scholing volgen bij Slimpuls, zowel 

voor het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs als het regulier onderwijs. Wij willen goed kunnen 

signaleren en passend onderwijs bieden. 

• In 2016-2017 hebben we Snappet ingevoerd. Dit is een digitaal programma waarop de 

leerlingen de verwerking op het gebied van taal, rekenen en begrijpend lezen kunnen maken. 

Voor komend schooljaar staat de invoering op het programma voor de groepen 6 t/m 8. Dit 

betekent dat de leerlingen vanaf groep 4 op een Ipad gaan werken. 

• De Burgerschool heeft een subsidie aangevraagd voor de muzieklessen. Deze subsidie is 

toegekend. Samen met de muziekschool gaan we inhoud aan dit project geven. 

• Alle leerlingen hebben talent! Wij besteden tijdens de creatieve middagen aandacht aan de 

brede talentontwikkeling met o.a. wetenschap en techniek, muziek en de creatieve vakken.  

• In het kader van de tien punten van het strategisch beleid van Roobol zijn de doelstellingen en  

ambities verwoord. Op het gebied van Talentontwikkeling, Communicatie, Inspirerende 

leeromgeving, leercultuur en veiligheid zullen actiepunten worden uitgevoerd. 

     

Op het gebied van Zorg en begeleiding 

• De Interne begeleider volgt de bovenschoolse netwerkbijeenkomsten in het kader van Passend 

Onderwijs. 

• Uit de trendanalyse van de opbrengsten van afgelopen schooljaar zijn zorgsignalen vastgesteld 

op het gebied van spelling, begrijpend lezen en rekenen. Dit is opgenomen in het 

schooljaarplan voor 2017-2018. 

 

Op het gebied van management, organisatie en huisvesting 

• De MR en OC zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om het schoolplein meer aanzien te 

geven: ruimte creëren en de aanschaf van materiaal. 

 

Op het gebied van Teamontwikkeling- Persoonlijke ontwikkeling  

( Scholing en Begeleiding) 

• Het team volgt de scholing die hoort bij het invoeren van de Deep Level projecten. 
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• Er zijn binnen Roobol taal- en reken- en ICT netwerken opgericht, met als doel te leren van 

elkaar én de opbrengsten te verhogen. De Taal- en ICT coördinator nemen deel aan deze 

bijeenkomsten. 

• Leerkrachten volgen BHV nascholing. 

• Daarnaast zijn er nog een aantal scholingsbijeenkomsten die naar eigen interesse gevolgd 

worden. 

 

 

8. De resultaten van het onderwijs 

 

8.1. De resultaten 

Voor het vaststellen van de resultaten van ons onderwijs richten we ons op twee zaken. Op het 

gebied van het beleid evalueren we na afloop van het schooljaar of wij onze doelen die we vooraf 

in het schooljaarplan hebben gesteld ook hebben gehaald. We omschrijven dit in ons 

schooljaarverslag. Onderstaand een uitwerking van de speerpunten. 

Daarnaast monitoren wij de tussen- en eindtoetsen. We maken gebruik van het 

leerlingvolgsysteem van Cito. De ontwikkeling van de leerlingen wordt acht jaar gevolgd. Hierdoor 

krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we een 

weloverwogen advies richting het vervolg onderwijs geven. 

 

Een evaluatie van de speerpunten van schooljaar 2016-2017 

 

Op het gebied van Zorg voor kwaliteit. (kwaliteitszorg-toetsing-opbrengsten) 

• We hebben een keus gemaakt voor een cyclus kwaliteitszorg met een dynamisch schoolplan- 

schooljaarplan en schooljaarverslag als basis. We hebben vorig jaar een digitaal systeem 

ingevoerd. Het nieuwe systeem is dynamischer en hierdoor kunnen we beter inspelen op 

ontwikkelingen. 

• Opbrengst gericht werken is voor onze school een aandachtspunt. De interne begeleider zorgt 

in samenwerking met het team voor de analyse van tussen- en eindtoetsen. Zorgsignalen 

worden meegenomen in het schooljaarplan. 

 

Op het gebied van Onderwijs en Leren ( leerstof-tijd-onderwijsleerproces-schoolklimaat) 

 

• We hebben het volledige scholingsprogramma van de Vreedzame school doorlopen en 

geïmplementeerd. 

• We willen de verbinding maken met het voltijds hoogbegaafdheid onderwijs. We hebben met 

het team scholing voor 'Deep level projecten' gevolgd en het werken hiermee in de hele school 

ingevoerd. 

• We hebben het digitale programma Snappet ingevoerd in de groepen 4 en 5. 

 

Op het gebied van Zorg en begeleiding 

• We hebben afgelopen schooljaar tweemaal de groepsplannen besproken om zo goed mogelijk 

tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De IB er volgt de netwerkbijeenkomsten van Roobol. 

• We hebben met het team de toetsresultaten geanalyseerd. Er is een trendanalyse opgesteld. 

Zorgsignalen worden meegenomen als actiepunten in het komend schooljaar. 
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Op het gebied van management, organisatie en huisvesting 

• We hebben het continurooster in de vorm van het vijf gelijke dagen model ingevoerd en 

regelmatig geëvalueerd. 

 

 

Op het gebied van Teamontwikkeling- Persoonlijke ontwikkeling  

( Scholing en Begeleiding) 

• Het team heeft de scholing gevolgd voor de invoering van het programma van de Vreedzame 

School. 

• We hebben studiemiddagen gevolgd over Deep Level projecten. 

• Leerkrachten hebben scholing gevolgd voor de invoering van het digitale programma Snappet. 

• Het team heeft twee bijeenkomsten gevolgd op het gebied van een inspirerende leeromgeving. 

• Het team heeft een gedragscursus gevolgd, oplossingsgericht aanpakken. 

• De reken-, en taal-, ICT coördinator en de Interne begeleidster hebben deelgenomen aan de 

lerende netwerken van Roobol. 

• Het team heeft deelgenomen aan studiedagen over Talentontwikkeling 

• Teamleden hebben de BHV nascholing gevolgd. 

 

8.2. Aandacht naar behoefte 

Een enkele keer verwijzen we een kind in overleg met de ouders naar het speciaal onderwijs. 

Daar gaat een heel proces aan vooraf. 

Allereerst bieden we zelf extra ondersteuning. Als dit onvoldoende effect heeft, wordt de hulp van 

een externe deskundige ingeroepen, meestal is dit eerst een ambulant begeleider. Zij komt 

observeren in de klas en geeft in een nagesprek tips aan de leerkracht. Wordt er voor uw kind een 

extra plan opgesteld, dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.  

Mocht de geboden hulp onvoldoende effect hebben, dan wordt samen met de ouders en de 

ambulant begeleider bekeken wat de vervolgstappen kunnen zijn. 

Een mogelijkheid is dat een deskundige een uitgebreide test afneemt. 

Aan de hand van de test wordt dan besproken wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn en 

op de Burgerschool in het bijzonder of dat verwijzing naar het speciaal onderwijs of naar een 

andere school meer voor de hand ligt. Dit in samenwerking met het netwerk de Wâlden en de 

gegevens worden voorgelegd aan de Commissie van Toelating. Deze kunnen een zgn. 

beschikking afgeven voor een andere vorm van onderwijs. 

Ouders moeten hierover worden geïnformeerd en moeten hier toestemming voor geven. De IB ‘er 

van de school coördineert de ondersteuningstaken. Voor vragen t.a.v. gedrag en het verwerven 

van kennis en vaardigheden kunt u bij haar terecht. 

Het verlenen van ondersteuning is beschreven in het ondersteuningsdocument (SOP). 

 

8.3. Voortgezet onderwijs  

Na groep 8 van het basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Bij de 

verwijzing zal gebruik worden gemaakt van de plaatsingswijzer, een in heel Friesland, door basis- 

en voortgezet onderwijs, gebruikt instrument dat de Cito-scores van de leerlingen vanaf groep 6 

in kaart brengt. Hiermee kan de leerkracht ouders, en in sommige gevallen leerlingen, inzicht 

geven in waar de leerlingen op dat moment staan in hun ontwikkeling en welk uitstroomprofiel op 
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dat moment aan de orde is. Willen we proberen te streven naar een ander uitstroomprofiel vóór 

het einde van de basisschool, dan laat de Plaatsingswijzer zien waar we met zijn allen op in 

moeten zetten. Voor meer informatie:   http://plaatsingswijzer.nl/ 

Onze school doet ook mee aan de eindtoets van Cito. 

Na afloop van die toets worden de resultaten met de ouders besproken.   

Naar aanleiding van het advies van de leerkracht, de ingevulde plaatsingswijzer en eventueel de 

uitslag van de toets, in samenspraak met de ouders en het kind, een verwijzing naar een 

vervolgschool.  

Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte 

van de prestaties van onze oud-leerlingen (hetzij schriftelijk - hetzij mondeling). 

Het percentage leerlingen dat uitstroomt naar de verschillende scholen van het voortgezet 

onderwijs, verschilt per schooljaar.  

 

Uitstroom leerlingen groep 8 einde schooljaar 2016-2017 

 

School voor VO Aantal leerlingen 

VMBO-beroeps met LWOO  

VMBO-beroeps  

VMBO-kader 2 

VMBO-T 6 

Schakelklas VMBO th-HAVO 1 

HAVO 6 

HAVO/VWO 8 

Gymnasium 5 

Internationale schakelklas 2 

Totaal 30 
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9.   School – en vakantietijden 

9.1. Schooltijden 

Groep 1: 

Maandag 08.30 – 14.00 

Dinsdag 08.30 – 14.00 

Woensdag 08.30 – 14.00 

Donderdag 08.30 – 14.00 

 

Groep 2 t/m 8 : 

Maandag 08.30 – 14.00 

Dinsdag 08.30 – 14.00 

Woensdag 08.30 – 14.00 

Donderdag 08.30 – 14.00 

Vrijdag  08.30 – 14.00 

 

De pauze voor groep 3 t/m 5 van ’s morgens 10.15 – 10.30 uur. Lunchpauze van: 11.45-12.15. 

De pauze voor groep 6 t/m 8 is ’s morgens van 10.30 - 10.45 uur. Lunchpauze van: 12.00-12.30. 

 

9.2. Rooster bewegingsonderwijs 

 Kapellaan Kapellaan  Van  Kleffenstr. Van Kleffenstr 

Groep 3 ma. 10.15-11.00 wo. 13.00 – 14.00 uur   

Groep 4 ma. 11.00-12.00 wo. 11.15 – 12.00 uur  

Groep 5 di. 9.45-10.30  vr. 9.30-10.15  

Groep 6 di. 10.30 -11.15  vr. 10.15-11.00 

Groep 7      di. 10.00-11.00 wo  13.00-14.00   

Groep 8       di. 12.30-13.30 wo. 11.00-12.00  

Leo 1  di. 11.15-12.00  vr. 11.00 – 11.45  

Leo 2        di. 8.30-10.00  

9.3. Vakanties, vrije dagen en overzicht lesuren 

Zie volgende pagina 

9.4. Schoolverzuim 

Maatregelen die de school heeft genomen in het kader van preventie schoolverzuim: 

1. Signaleren: 

De leerkracht houdt het schoolverzuim dagelijks bij. 

Opmerkelijk verzuim wordt door de leerkracht aan de directeur gemeld. 

Ongeoorloofd verzuim wordt door de directeur aan de leerplichtambtenaar gemeld. 

2. Overleg ouders: 

Gesprek tussen leerkracht, ouders en interne begeleider over mogelijke problemen van de 

leerling. 

Schriftelijk vastleggen van de problematiek (informatie naar leerlingendossier). 

Ouders constant op de hoogte houden. 
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3. Zoeken naar hulp: In samenspraak of in overleg met ouders kan er externe hulp ingeroepen 

worden. 

9.5. Urenberekening vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 

** Overige uren: deze dagen zijn als roostervrije dagen vermeld in de schoolkalender 

*** Margeuren: dit zijn uren die nog vrij gegeven kunnen worden 
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10.   Namen, adressen, telefoonnummers 

 

Bevoegd gezag 

Stichting Roobol 

   

        1 2 t/m5 6 t/m 8 

  DAGEN OCHTEND MIDDAG   

 

  

BURGERSCHOOL maandag 8.30-12.00 12.30-14.00 5 

                            

5  5   

Dokkum dinsdag 8.30-12.00 12.30-14.00 5 5 5 

  woensdag 8.30-12.00 12.30-14.00 5 5 5 

  donderdag 8.30-12.00 12.30-14.00 5 5 5 

  vrijdag 8.30-12.00 12.30-14.00 - 5 5 

AANTAL KLOKUREN PER WEEK     20 25 25 

aantal kalenderweken       52 52 52 

totaal uren 

   

1040 1300 1300 

bijtellen uren: 29 en 30 september  N.v.t. 

   
TOTAAL AANTAL UREN PER JAAR     1040 1300 1300 

              

VAKANTIES 

  

    

 

  

Herfstvakantie   1 week 20 25 25 

Kerstvakantie   2 weken 40 50 50 

Voorjaarsvakantie   1 week 20 25 25 

Meivakantie   1 week 20 25 25 

Zomervakantie   6 weken 120 150 150 

  

  

totaal 220 275 275 

VRIJE DAGEN 

  

    

 

  

Teamdag ROOBOL   1 dag 5 5 5 

Paasweekend   2 dagen 5 10 10 

Koningsdag   1 dag - 5 5 

Hemelvaart   2 dagen 5 10 10 

Pinksteren   1 dag 5 5 5 

 

      

Overige uren  **  

 

  10 10 10 

Margeuren *** 

  

     -          5 5 

  

  

totaal 30 50 50 

TOTAAL AANTAL VAKANTIEUREN      240 320 320 

              

Totaal aantal uren per jaar 

  

1040 1300 1300 

Totaal aantal vakantie uren 

  

240 315 315 

Jaartotaal aantal 

lesuren       800 960 980 

       

jaartotaal uren groep 1 t/m 8 (wettelijk minimum 7520 uur)   7520 
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Postbus 6 

9285 ZV Buitenpost 

tel. 0511-548390 

email: info@roobol.frl   

website: www.roobol.frl   

 

 

Inspectie Basis Onderwijs 

Postbus 706 

9700 AS Groningen 

Tel. 050 368 6000 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis) 

 

 

Meldpunt vertrouwenspersoon 

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

a.tadema@ggdfryslan.nl . De interne vertrouwenspersoon is de Intern begeleider, Gerda Kuiken; 

zij kan u doorverwijzen. 

GGD Fryslân 

Postbus 612 

8901 BK Leeuwarden 

Tel. 058 233 4334 

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58 

info: www.ggdfryslan.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@roobol.frl
http://www.roobol-onderwijs.nl/
mailto:info@owinsp.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:a.tadema@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
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1. Algemene informatie Stichting ROOBOL 

Stichting ROOBOL 

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

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

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

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

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

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

 

De scholen 

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

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

toegankelijk, openbaar onderwijs met elk hun eigen accent.  

 

College van Bestuur en Raad van Toezicht 

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

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

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

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

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

wordt geïnformeerd over wat er speelt op de school. 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) 

ROOBOL vindt medezeggenschap heel belangrijk. De Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) wordt dan ook nauw betrokken bij en geïnformeerd over de 

beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De taken en bevoegdheden van de GMR 

zijn vastgelegd in een reglement. De GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden en vergadert 

ongeveer acht keer per jaar op maandagavond op het bestuursbureau van ROOBOL. 

 

Bestuursbureau ROOBOL 

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

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

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

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

  

  

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

‘ROOBOL’: algemeen toegankelijk, openbaar basisonderwijs’ 

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

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

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

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

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

willen wij echter niet alleen. 

 

Samen ontwikkelen  

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

onderwijsorganisaties en gemeenten kunnen we onze ambities realiseren. Aanleidingen voor 

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

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

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

bereikbaarheid van onze basisscholen mogelijk. 

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

ROOBOL is een sterke partner voor gemeenten en andere onderwijsorganisaties.  

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

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

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

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

landelijk); 

meer naar buiten gericht en heldere communicatie.  

 

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

van de leider. 

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

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

organisatieonderdelen met elkaar te verbinden.  

 

“Samen werken, samen ontwikkelen” 

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

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

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

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

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

toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland, te vervullen.   

Noordoost Friesland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en om er onderwijs te krijgen 

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

op onze scholen.  

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

 

  

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

 

Gemeente Dantumadiel: 

• Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwâlden 

• Dr. J. Botkeskoalle te Damwâld 

• It Pompeblêd te Westereen 

 

Gemeente Achtkarspelen: 

• SWS De Wâldiik te Boelenslaan 

• It Skriuwboerd te Surhuisterveen 

• De Balkwar te Koostertille 

• ‘t  Holdersnêst te Harkema 

• De Mienskip te Buitenpost 

• It Twaspan te Twijzelerheide 

 

Gemeente Kollumerland c.a.: 

• Professor Casimirschool te Kollum 

 

Gemeente Dongeradeel: 

• Burgerschool te Dokkum 

• Nynke van Hichtumschool te Dokkum 

• De Tsjelke te Holwerd 

 

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

 

 

3. De ROOBOL organisatie 

3.1 Passend Onderwijs: 

 

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

wet zijn dat: 

reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

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

voor een passende plek);  

scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 

leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

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

regelen. 

Samenwerkingsverband PO  Fryslân (21.01) 

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

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

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

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

samenwerkingsverband ervoor, als ontvanger van ondersteuningsmiddelen, dat deze middelen 

verdeeld worden onder schoolbesturen zodat de schoolbesturen maximaal in staat worden 

gesteld om: 

De extra onderwijsondersteuning te realiseren in het primair onderwijs. 

http://www.roobol.frl/
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Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte door te verwijzen naar het Speciaal Basis Onderwijs 

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

school ontoereikend is voor de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling.  

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

voorkomen dat er thuiszitters ontstaan. 

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

 

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

netwerk “De Wâlden” ingericht.  

 

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

Dit houdt in dat er met verschillende instanties wordt samengewerkt.  

 

3.2 Procedure schorsing en verwijdering 

 

Schorsing 

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

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

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

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

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

verlengd, tenzij wordt besloten om de leerling te verwijderen.  

De maximale schorsingsduur is dan gelijk aan de periode dat de verwijdering procedure is 

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

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

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

na dagtekening een bezwaarschrift tegen indienen. 

 

Verwijdering  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

door ouders/verzorgers bij voorkeur wordt ondertekend.  

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

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

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

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

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

weken verwijderd. 

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

website www.roobol.frl   

 

3.3 Leerplicht/verzuim/verlof 

http://www.roobol-onderwijs.nl/
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Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar. Onderwijs 

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

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

kind naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt. 

 

Leerplichtwet 

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

uw kind inschrijft op een school; 

ervoor zorgt dat uw kind de school bezoekt. 

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

verjaardag. 

 

Verzuim/verzuimregistratie 

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

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

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

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

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

onderzoek in en zoekt naar een oplossing. 

 

Geoorloofd verzuim 

 

Ziekte 

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

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

leerplichtambtenaar vragen om een onderzoek in te stellen. 

 

Godsdienst of levensovertuiging 

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

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

 

Vier- en vijfjarigen 

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

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

toestemming nodig van de directeur. Dat is mogelijk voor nog eens maximaal vijf uur. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

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

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

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

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

overleg met u tot een oplossing te komen. 

 

 

Extra verlof en leerplicht 

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

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

directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra vakantie buiten de 
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schoolvakanties. Deze uitzondering geldt alleen voor ouders, die door hun beroep geen vakantie 

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

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

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

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

weken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling 

geen recht is. Het gaat dus niet om snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is 

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

 

Gewichtige omstandigheden en verlof 

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

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

geregeld; 

Voor een verhuizing ten hoogste voor 1 dag; 

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

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

kind; 

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

directeur; 

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

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

van ouders of grootouders; 

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

vakantieverlof. 

 

Verlof aanvraag 

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

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

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

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

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

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

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

leerplichtambtenaar staat, hoe u dit kunt doen. 

 

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

nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

 

3.4 Leerlingendossier 

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

volgende zaken zijn opgenomen: 

Teambesprekingen over uw kind; 

Notities over gesprekken met ouders/verzorgers; 

Verslagen van onderzoeken, indien gedaan; 

Toets- en rapportgegevens; 

Eventuele handelingsplannen en de evaluaties ervan; 

Schriftelijke observaties van leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind; 

De werkhouding en taakaanpak van uw kind. 
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De scholen van ROOBOL houden de gegevens bij in het elektronisch systeem Eduscope. Het 

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

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

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

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

 

3.5 Externe adviseurs of externe behandelaars 

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

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

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

maken ouders/verzorgers in toenemende mate gebruik van adviseurs 

(onderwijsbegeleidingsdiensten, onderwijsadviesbureaus, remedial teachers, logopedisten, 

orthopedagogen, fysiotherapeuten) ten behoeve van een optimale ontwikkeling van hun kind. Er 

zijn dus adviseurs die op verzoek van de school worden ingeschakeld en externe adviseurs op 

verzoek van de ouders/verzorgers. Regelmatig doen deze (externe) adviseurs een verzoek tot 

samenwerking met de leerkrachten of intern begeleiders. Hieraan zijn echter voorwaarden 

verbonden. Wij hechten aan een goede samenwerking tussen personeel en adviseurs. De 

samenwerking moet gericht zijn op een positieve ontwikkeling van de leerling en mag de school 

als organisatie en de groep waar de leerling in zit geen schade berokkenen, in welke zin dan ook. 

 

3.6 Vrijstelling voor bepaalde onderwijsactiviteiten (GVO/HVO) 

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

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

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

Vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen andere lessen onder leiding van 

de groepsleerkracht.  

 

3.7 Sponsoring 

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

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

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

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

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

onder meer dat sponsoring: 

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

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

• Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid,  

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; 

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

 

 

 

 

4. Communicatie 

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

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

scholen. 

 

4.2 Klachtenregeling 

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

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

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

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

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

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

schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

a.tadema@ggdfryslan.nl .  

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

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

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

 

4.3 Omgaan met moderne communicatiemiddelen 

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

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

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

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

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

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

 

4.4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

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

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

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

ook de ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De school 

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

schrijft niet voor welke informatie aan ouders moet worden verstrekt.  

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

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

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

aanmeldingen bij de schoolbegeleidingsdienst voor een onderzoek of de Permanente Commissie 

Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband.  

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

richtlijn afwijken. 

 

4.5 Tevredenheidonderzoeken 

http://www.roobol.frl/
http://www.roobol.frl/
mailto:a.tadema@ggdfryslan.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
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Eén keer per vier jaar laat ROOBOL door een extern onafhankelijk bureau de tevredenheid 

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

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

hun beleid op die punten bijstellen.  

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

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

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

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

 

5. Veiligheid 

5.1 Bedrijfshulpverlening (BHV) en preventiemedewerker 

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

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

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

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

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

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

uitvoeren van het Arbo-beleid op de school. 

 

5.2 WA-verzekering 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3 Speciale ongevallenverzekering. 

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

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

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

ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering worden vergoed.  

Op de school zijn een polis en de voorwaarden aanwezig. 

 

5.4 Meld code huiselijk geweld/ kindermishandeling 

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

Instituut. Deze code beschrijft de rol van beroepskrachten en geeft richtlijnen voor het handelen 

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

primair onderwijs, in opdracht van het Ministerie van OCW, voorbeeldprotocollen opgesteld 

waarin staat beschreven hoe te handelen bij huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en 

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

juiste stappen kunnen zetten als er sprake is van (vermoeden) van huiselijk 

geweld/kindermishandeling. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basisschoolleerlingen met ernstige problemen worden op school besproken en na de 

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

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

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

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

inzien. 

 

5.6 Centra voor jeugd en gezin (CJG) 

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

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

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

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

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

jeugd en gezin. 
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