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Laat je zien op de Burgerschool! Laat zien wie je bent, waar je voor 

staat en wees daar trots op. In deze schoolgids laten wij zien hoe 

trots we zijn op onze school. 

In deze interactieve schoolgids hopen we jullie een zo goed mogelijk 

beeld te geven van de Burgerschool. Dit doen we door middel van 

tekst, maar we dagen onszelf ook graag uit. Daarom hebben we ook 

foto’s toegevoegd om een echt kijkje in de school te geven. 

In deze gids vind je praktische informatie zoals de schooltijden, va- 

kanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven 

hoe we het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben 

gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden 

van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie 

onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids lees je ook relevante informatie over de betrokken- 

heid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we jul-

lie informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergele- 

ding van de medezeggenschapsraad (MR). Natuurlijk kan het zijn dat 

je naar aanleiding van het lezen van de schoolgids nog vragen hebt. 

Je bent altijd welkom om deze aan ons te stellen. We vertellen je 

graag meer over onze school. 

Namens het hele team: graag tot ziens op de Burgerschool! 

Met vriendelijke groeten, 

Eva Sinnema. 
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 



ONS PROFIEL

Wij houden van talent! En daarom mag jij je laten zien op de Burger-

school. Wij verzorgen een doorgaande lijn vanaf 2 jaar tot 13 jaar en 

bieden ook voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan. Naast rekenen 

en taal hebben wij ook een aanbod om jouw talent te laten zien. 

Denk daarbij aan presenteren, samenwerken, zingen, ondernemer-

schap, toneelspelen, onderzoeken, dans, creativiteit, programme-

ren en sporten. Dat doen wij onder andere door onze IPC-projecten 

over bijvoorbeeld je gezondheid, de wereld om jou heen en de toe-

komst. Deze projecten geven jou de kans je eigen doelen te stellen. 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar 

school gaan. Daarom zijn wij een Vreedzame School met oog voor 

normen en waarden. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk 

onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en 

humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen jij en je ouders 

zelf voor kiezen. Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, 

ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft; bij ons mag jij je laten zien.
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Wie zijn wij? 
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Over de school 

OBS de Burgerschool 

Olivier van Keulenlaan 16  
9101VR Dokkum  
0519292570 
http://www.burgerschool-dokkum.nl burgerschool@roobol.frl 

Onze school maakt onderdeel uit van 

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

De Burgerschool is te vinden op verschillende sociale 

media kanalen: 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCE_SuEdDspKRFTt

v8JMMDlQ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/burgerschooldokkum/ 

https://www.instagram.com/hbonderwijs/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/burgerschooldokkum/ 

https://www.facebook.com/HBonderwijsDokkum/ 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/burgerschool-dokku

m/ 
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AANTAL LEERLINGEN EN GROEPEN 
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Het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 bedraagt 254. De Burgerschool is een groeischool. 
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Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?



LESTIJDEN & VAKANTIES  

Onze school werkt met een continurooster volgens het Vijf-gelijke-da-

gen-model. Alle leerlingen eten bij de eigen leerkracht. 

Groep 1 is vrij op woensdag.

Vanaf 8:30 uur mogen de groepen 1, 2, 3, 4 en 3/4TD naar de klas-
sen (er gaat geen bel op de Burgerschool). Om 8.45 uur gaan de 
groepen 5, 6, 7, 8, 5/6 HB en 7/8 HB naar binnen. Zij gaan tot 14.15 
uur naar school. Vanwege COVID-19 houden we gespreide school- 
en pauze tijden aan. 

Maandag       8:30 - 14:00 uur 
       8:45 - 14:15 uur
Dinsdag       8:30 - 14:00 uur 
       8:45 - 14:15 uur
Woensdag      8:30 - 14:00 uur 
       8:45 - 14:15 uur
Donderdag      8:30 - 14:00 uur 
       8:45 - 14:15 uur
Vrijdag       8:30 - 14:00 uur 
       8:45 - 14:15 uur
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VAKANTIE 
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NB: andere belangrijke data vindt u op onze website en op Social Schools 

Dagen Data

Eerste schooldag 17 augustus 2020

Herfstvakantie 12-16 oktober 2020

ROOBOL inspiratiedag 18 november 2020

kerstvakantie 21 december - 3 januari 

Voorjaarsvakantie 22-26 februari 2021

Paasweekend 2-5 april 2021

Meivakantie 1-7 mei 2021

Hemelvaart weekend 13-16 mei 2021

Pinkstermaandag 24 mei 2021

Start zomervakantie 2 juli 2021



IDENTITEIT 
De Burgerschool is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Ie- 

dereen is welkom bij ons op school. De Burgerschool besteedt aan- 

dacht aan diversiteit tijdens de IPC (International Primary Curricu- 

lum)-projecten en tijdens de lessen Vreedzame School. 

Ook kunnen ouders kiezen uit levensbeschouwelijke lessen, gods- 

dienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonder- 

wijs (HVO), die door vakdocenten worden gegeven. Op deze manier 

besteden we actief aandacht aan pluriformiteit op de Burgerschool. 

Een openbare basisschool met actief aandacht voor verschil! 

We leren graag met en van elkaar!

Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken. 
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Een openbare basisschool met actief 
aandacht voor verschil! 



VISIE EN MISSIE

Visie 

De Burgerschool is altijd in beweging. We zijn innovatief en willen 

onszelf blijven ontwikkelen. We willen het beste uit kinderen halen. 

Ieder met zijn of haar eigen talent. Samen werken, leren en spelen in 

een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Iedereen is welkom, 

we hebben een open houding en respect voor elkaar. Bij ons mag je 

worden wie je bent! 

Missie 

We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten 

van onze leerlingen. We houden rekening met verschil. Dit doen we 

door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Je veilig voelen 

vinden we de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitdagende 

leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. We zoeken 

naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikke- 

ling kan komen. Autonomie, relatie en competentie zijn van groot 

belang voor ieder mens. 

Daarom besteden we aandacht aan cognitieve vakken, hebben spe- 

cifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig  wer- 

ken en hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, 

communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 

leerproces bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen. 

We geloven in een growth mindset, waarin we kinderen leren om 

door te zetten, problemen als uitdagingen te zien en kinderen te la- 

ten groeien als mens. We staan voor goed onderwijs voor ieder 

kind. Daarom bieden we ondersteuning als het nodig is en hebben 

we tevens twee voltijdhoogbegaafdheidsgroepen. We werken van- 

uit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leer- 

krachten – en vertrouwen in de kinderen. We bieden goed onderwijs 

voor onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om 

ons onderwijs. 

We geloven dat je jezelf mag zijn met je eigen specifieke talenten. 

Bij ons mag je worden wie je bent. 
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Prioriteiten voor het schooljaar 2020-2021

* Werken vanuit talenten van onze leerlingen 

* Onderwijs verder vernieuwend organiseren

* Werken vanuit een portfolio

* Werken vanuit de zone van naaste ontwikkeling 

* IPC-projecten

* Sport, spel en bewegend leren uitwerken 

* Verder uitwerken van en met Plusmappen 

* Kinderdirecteur met zijn leerlingenraad 
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KINDERDIRECTEUR 

De Burgerschool is in het schooljaar 2017-2018 op zoek gegaan naar 

een kinderdirecteur! Onze leerling, Heine Piter, uit de HB-klas kwam 

met het idee om een procedure te starten voor het aanstellen van 

een kinderdirecteur. Hij stelde hiervoor, helemaal op eigen initiatief, 

een profielschets op en legde deze voor aan onze toenmalige direc-

teur, Daisy Smit, en ROOBOL-bestuurder, Willem Wouda. En zo’n ge-

weldig idee kun je natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan: 

Heine Piter ging vol enthousiasme aan de slag! 

Ook komend schooljaar gaan we weer op zoek naar een nieuwe kin-

derdirecteur en een echte leerlingenraad. Deze groep kinderen gaat 

de grote-mensen-directeur Eva Sinnnema ondersteunen! We vinden 

het belangrijk dat de kinderen gezien en gehoord worden! 

Zij weten als geen ander wat een school tot een goede school 

maakt! 
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Wij zijn een school dat innovatief is 
en dat laat zien door onszelf elke dag 
uit te dagen. 



MODERN ONDERWIJS

Wanneer is een leeromgeving inspirerend? Het antwoord is eigenlijk 

heel eenvoudig: als kinderen vinden dat deze inspirerend is. En wan-

neer kinderen zich prettig voelen krijgen ze meer zelfvertrouwen. 

Met die insteek werkt elke ROOBOL-school aan een sterke en inspi-

rerende leeromgeving. Een omgeving waar kinderen hun talent mo-

gen ontdekken en leren het beste uit zichzelf te halen. Hierbij hou-

den we natuurlijk rekening met de zogenoemde 21e-eeuwse vaardig-

heden en met talentontwikkeling. In de leeromgeving die onze scho-

len voor ogen hebben is volop ruimte voor samenwerken, onderzoe-

ken en experimenteren. 

Het moet voor de kinderen mogelijk zijn om met verschillende leer- 

stijlen en -vormen te werken. En natuurlijk is er ruimte voor de eigen 

inbreng van de leerkrachten én leerlingen en het helpen ontdekken 

van waar ze goed in zijn. Iedereen is anders en hierdoor uniek. Door 

anders na te denken over materialen, meubilair en ruimtes ontstaat 

binnen de identiteit van scholen een rijke omgeving die iedereen in 

staat stelt het beste in zichzelf naar boven te halen. In de praktijk ont-

vangen onze leerkrachten regelmatig scholing over hoe zij in hun 

klas stap voor stap een inspirerende leeromgeving kunnen creëren. 

Dit draagt bij aan het anders kijken naar onderwijs. 
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Modern onderwijs, met verstandige 
keuzes! 



We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot modern onderwijs voor de 

maatschappij van morgen. 

Vanuit onze visie op onderwijs hebben wij in 2018-2019 een nieuw 

schoolplein gerealiseerd. In onze gemeenschapsruimte vormen we 

tevens een inspirerende leeromgeving. Onderzoekend en ontdek-

kend leren staat hierbij centraal. 

Digitale geletterdheid en ICT 

De wereld verandert snel, hierdoor moeten kinderen andere vaardig- 

heden leren dan vroeger. Als stichting die midden in de maatschap- 

pij staat, herkennen we deze ontwikkeling en zien kansen voor onze 

leerlingen. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn daarom binnen scho- 

len van ROOBOL van groot belang. Om kinderen klaar te stomen 

voor de maatschappij van morgen vinden we het belangrijk dat we 

hier veel aandacht aan besteden binnen alle ROOBOL-scholen. 

Concreet betekent dit dat elke school een media-innovator heeft, 

een enthousiaste leerkracht die met collega’s werkt aan het verbete- 

ren van onderwijs met behulp van ICT (informatie- en communicatie- 

technologie). We stimuleren hierbij het vormen van netwerken tussen 

de scholen en andere vakgebieden, zodat op structurele en integrale 

wijze wordt gewerkt aan onderwijs voor de maatschappij van mor-

gen. Diverse leerkrachten zijn bovenschools bezig met het aanbie-

den van inspirerende lessen, om leerkrachten en kinderen te helpen 

met het ontwikkelen van 21e- eeuwse vaardigheden. Op onze scho-

len werken leerlingen met een iPad: niet als doel van ons onderwijs, 

maar als middel. We houden 

rekening met een gezonde balans tussen het werken op papier en 

met de iPad. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om een actieve bijdrage te leve- 

ren aan diverse kennisnetwerken op het gebied van ICT en innovatie. 

We werken daarom samen met andere schoolbesturen binnen het 

verband Samen Deskundiger Fryslân. Ook zijn we partner in Kennis- 
lab Noordoost Fryslân, een samenwerkingsverband tussen primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, gemeenten 

en bedrijfsleven. Het doel van deze stichting is met behulp van inno- 

vatieve projecten een bijdrage te leveren aan het woon- en werkkli- 

maat in onze regio. 
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Gebruik van digitaal leermateriaal en tablets 

Bij Stichting ROOBOL maken we gebruik van divers digitaal leerma-

te- riaal. Zo zijn in onze scholen veel materialen rondom programme-

ren en robotica te vinden. Ook werken alle scholen met iPads als een 

middel om leerlingen de wereld en hun talent te laten ontdekken. 

Soms kan de vraag ontstaan of de aandacht voor dit soort materialen 

niet ten koste gaat van andere vaardigheden die kinderen ook op 

school krijgen. Ook is er veel te doen rondom eventuele oogschade 

bij het gebruik van tablets en computers door kinderen. Onderzoek 

van het Erasmus MC wijst uit dat de eventuele oogschade veroor- 

zaakt door intensief gebruik van tablets niet méér is dan bij het in- 

spannend lezen van een boek. 

Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te 

zien op leerlingen. In het onderzoek wordt de 20/20/2-regel aanbevo-

len: 20 minuten ingespannen werken in een boek of op de tablet be- 

tekent 20 seconden rust voor de ogen nemen. Daarnaast is het ge- 

zond voor kinderen om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. 

Onze scholen streven ernaar hierbij zo goed mogelijk met ouders sa- 

men te werken. 

We vinden het belangrijk om te vermelden dat het in onze visie gaat 

om digitale leermiddelen, die nooit een doel op zich zijn. We streven 

naar een goede balans tussen de inzet van digitale en fysieke materi- 

alen, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van leerlingen 

een gezonde afweging maakt. 
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HET ONDERWIJS

2



GEZONDE SCHOOL:VOEDING 

Voeding

Wij bieden Gezonde School-lessen in alle groepen. Maar ook doen 

we mee aan verschillende ontbijtacties gedurende het jaar. Alle leer-

lingen nemen fruit mee naar school en drinken tijdens de kleine pau-

ze een glas met water. We geven smaaklessen aan de leerlingen, zo-

dat ze in aanraking komen met verschillende soorten eten. Tijdens 

ouderavonden, via Social Schools en via andere kanalen besteden 

we aandacht aan een gezonde leefstijl. Natuurlijk mag er zo nu en 

dan ook worden gesnoept. We vinden echter les over gezonde en 

ongezonde voeding van belang voor al onze leerlingen! 

Tijdens de kleine pauze eten de kinderen fruit en drinken de kinde- 

ren water. U kunt uw zoon/dochter een lege beker meegeven voor 

het water drinken. In de middagpauze eten we een gezonde lunch. 

Traktaties zijn bij voorkeur gezond. Ook niet-eetbare traktaties vallen 

bij onze leerlingen in de smaak. 

*We houden ons aan de RIVM maatregelen als het gaat om trakta-

ties. 
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De Burgerschool is een gezonde 
school



GEZONDE SCHOOL: WELZIJN

De Burgerschool is een Vreedzame School. We willen onze leerlin- 

gen meegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor de wereld om hen 

heen. De school is voor de leerlingen een oefenplaats. Samen leren 

we dat we deel uitmaken van een gemeenschap (de school), maar 

ook van het grotere geheel (de omgeving/wereld). We leren onze 

leerlingen een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de wereld 

om ons heen. We hebben oog en oor voor elkaar. We voelen ons ver-

antwoordelijk te zijn voor de omgeving om ons heen. We leren initia-

tiefrijk te zijn, betrokken en zorgzaam voor onszelf en de ander. 

De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal: 

• We lossen problemen/conflicten op een constructieve manier op 

met behulp van mediatoren 

• We zorgen voor een positief klimaat door het creëren van sociale 

en morele normen 

• We bevorderen de sociale verbondenheid en de gemeenschaps- 

zin. 
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Wij leren zelf conflicten op te lossen



Vreedzame School 

Soms komen mensen terecht in een conflict, dat kan omdat mensen 

verschillende belangen hebben of meningen. Het is belangrijk om  
op school te leren hoe je conflicten kunt voorkomen. Maar dat je ook 

begrijpt hoe conflicten ontstaan en dat ze kunnen ontaarden in ru- 

zies. We werken samen met de leerlingen om conflicten op te lossen. 

We leren onze leerlingen vaardigheden die nodig zijn om conflicten 

op een constructieve manier op te lossen. Dit leren we de leerlingen 

zonder de hulp van volwassenen. Op deze manier ontwikkelen de 

kin- deren in de loop van de basisschool vaardigheden die zij in de 

rest van hun leven zullen helpen. Op de Burgerschool hebben we op-

ge- leide mediatoren die helpen bij het oplossen van conflicten tus-

sen kinderen. 

Doordat de kinderen eigenaar worden van het oplossen van het con- 

flict komen problemen minder vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat bij 

jongeren die deze vaardigheden hebben aangeleerd later minder 

vaak in de problemen komen. Ze groeien op in een omgeving waar 

sociale verbondenheid van belang is. We respecteren elkaar. Verschil 

mag er zijn! We vinden het leuk om van elkaar te leren, ook als het 

gaat over verschil in overtuiging/denkwijzen. Kinderen leren bij ons 

dat ze ertoe doen! 

Samen werken we op de Burgerschool aan een positief klimaat, zo- 

dat ieder kind tot zijn/haar recht komt. Onze school is een oefen- 

plaats voor sociale competenties en actief burgerschap en daar zijn 

we trots op. 
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GEZONDE SCHOOL: SPORT EN BEWEGEN

De Burgerschool heeft het predicaat “Gezonde School”. Dit bete-

kent dat we op school aandacht besteden aan gezond eten en drin-

ken, b.v. door het aanbieden van schoolfruit. Ook vinden we het be-

langrijk dat onze leerlingen voldoende bewegen. Op de Burger-

school krijgen onze leerlingen op verschillende manieren bewegen 

aangeboden:

• Wekelijkse gymlessen, hiervoor maken we gebruik van het program-

ma van Smart Moving Kids

•  De Daily Mile, de leerlingen lopen(eigen tempo) op een vast mo-

ment of momenten in de week een rondje rondom de school

•  Het plein is dusdanig ingericht, dat het uitdaagt tot bewegen

•  Deelname aan meerdere sportactiviteiten, o.a. het schoolbasket-

baltoernooi, de Bonifatiusloop, het schoolkorfbaltoernooi, het 

schoolvoetbaltoernooi, de jaarlijkse sportdag.
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Wij houden van bewegen!



•  Aanbieden van Energizers en bewegend leren in de groep

Waarom vinden we op de Burgerschool voldoende beweging zo be-

langrijk:

•  Naast het belang voor de gezondheid, wordt vaak gesteld dat de 

intrinsieke waarde van sport en bewegen nog veel meer omvat (Mi-

nisterie van VWS Tijd voor sport - Bewegen, Meedoen, Presteren 

2005). Sport en bewegen is immers leuk en het brengt (ont)span-

ning, ontmoeting, competitie en ontlading met zich mee. Daar-

naast voel je je er doorgaans fitter en gezonder door.

•  Fysieke activiteit, zoals bewegen in de klas en activiteiten in de 

pauze, heeft een klein maar positief effect op aandacht, concentra-

tie, motivatie en het gedrag van kinderen in de klas.

•  Er is sterk bewijs dat sport en bewegen een positief en causaal ef-

fect heeft op de motorische en beweegvaardigheden en fitheid 

van kinderen.

•  Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bewegen een gunstige in-

vloed heeft op de conditie van de hersenen. Bewegen zorgt er na-

melijk voor dat er nieuwe zenuwcellen worden aangemaakt. En be-

wegen stimuleert de groei van het aantal verbindingen tussen de 

cellen. Door herhaling van de beweging verstevigen deze verbin-

dingen tot netwerken.Via deze verbindingen worden signalen door-

gegeven tussen zintuigen en brein (over en weer). Naarmate er 

meer stevige verbindingen zijn tussen de zenuwcellen onderling 

verwerkt het brein alle signalen, dus de informatie, sneller.

Kortom op de Burgerschool zijn wij dol op bewegen! 
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THEMATISCH ONDERWIJS

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curricu- 

lum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal 

staat. Ook voor onze HB-groepen is dit een eigentijds en modern cur-

riculum dat goed aanslaat! Kinderen leren op hun best door boeien- 

de, actieve en zinvolle lessen. Daarom hebben we als Burgerschool 

voor IPC gekozen! Onze leerlingen komen continu in aanraking met 

enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij 

krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen 

(sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij 

naast kennis aan- dacht bestaat voor vaardigheden en inzicht. 

IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en 

inzicht waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit 

van de 21e eeuw. 

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 

volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook 

begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de bele-

vingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, 

dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol 

leren – is daarbij onmisbaar. 
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IPC verbindt jou met de wereld om je 
heen



UITDAGENDE LEERMIDDELEN

De pittige plustorens bieden projecten om je in vast te bijten! Ze 

helpen bij het trainen van de executieve functies. 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakke- 

lijk op de reguliere basisschool. Voor deze (15 tot 20%) slimste leerlin-

gen is school vaak saai, omdat de lesstof hen te weinig uitdaging 

biedt. Bij gebrek aan uitdaging zullen deze leerlingen vroeg of laat 

vastlopen. Echter, bij vroege ontwikkeling van de juiste leer- en werk- 

strategieën zullen ze juist gaan excelleren! 

Daarom is het van belang dat iedere basisschool ervoor zorgt dat 

ook deze leerlingen passend onderwijs krijgen. 

Onderwijs (Lesmateriaal voor Hoogbegaafden) waarbij ze echt uitge- 

daagd worden en echt iets leren. Pas dan is er sprake van onderwijs 

op maat; ook voor de slimste leerlingen! Daarom hebben wij geko- 

zen om onder andere de Pittige Plus Torens aan te schaffen voor 

onze leerlingen! 

Pittig, uitdagend en leuk. 
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AMBITIE- & TALENTSCHOOL  

Op de Burgerschool werken we talentgericht. Daarnaast zijn we een 

van de ambitiescholen van ROOBOL. 

Als ons onderwijs vraagt om bepaalde expertise, dan kunnen we ge- 

bruikmaken van tijdelijke leerkrachten en/of experts die onderwijzen 

vanuit de eigen kennis, vaardigheid en/of talent. Deze leerkrachten/ 

experts worden tijdens bijvoorbeeld IPC of het creatieve circuit inge- 

zet. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld:

* Een kunstenaar die helpt bij de tekenles

* Een verpleegster die de EHBO-lessen verzorgt

* Een timmerman die houtbewerkingslessen verzorgt 

* Een talentvolle kok die de kooklessen verzorgt. 
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Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor humanistisch vormingson-

derwijs, godsdienstonderwijs, muziek en sport. 

In Dongeradeel worden buurtsportcoaches ingezet voor het bewe-

gingsonderwijs. In het kader van het uitwerken van de IPC-projecten 

nodigen we regelma- tig gastdocenten. In het kader van het hoogbe-

gaafdheidonderwijs maken we gebruik van vakdocenten voor het 

aanleren van een andere taal, zoals Chinees, Frans of Spaans. Maar 

ook de reguliere plus- leerlingen krijgen een vreemde taal aangebo-

den. 

De doelen van ROOBOL’s project ambitiescholen 

1. zichzelf: wat zijn mijn talenten en wat wil/ kan ik daarmee berei- 

ken? 

2. de wereld om hen heen: wat is er allemaal te doen in de wereld? 

Welke beroepen/ vakgebieden spreken mij aan en passen bij mijn 

ambities? 

3. de route om deze weg te bewandelen: welke vervolgstudies zijn 

passend na de basisschool om mijn ambities te realiseren? 
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GROEPEN EN LERAREN 2020-2021  

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroe- 

peerd 

Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende 

leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of ac- 

tiviteiten. 

Wanneer een leerkracht moet worden vervangen bij verlof, dan 

meldt de betreffende leerkracht dit bij de leidinggevende. De lei- 

dinggevende zoekt samen met de betreffende leerkracht naar een 

passende vervanging. Daarbij kunnen collega-leerkrachten en/of het 

digitale systeem www.vervanging.nl van de onderwijsorganisatie 

ROOBOL waar de Burgerschool onderdeel van is, worden geraad- 

pleegd. 

In zeer uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt de groep naar 

huis te sturen.           
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Wie wordt volgend jaar jouw leraar? 

http://www.vervanging.nl
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Binnen de school kennen we vanaf schooljaar 2020-2021 drie ‘stro-

mingen’, drie units: instroom peuter en groep 1 (wit) regulier onder-

wijs (blauw) en voltijd HB-onderwijs (groen). Vanuit de gedachte: Sa-

men waar het kan, apart waar het moet.  

Mailadressen leerkrachten: 

Aukje Veenstra: a.veenstra@roobol.frl

Avelien van der Zee: a.vanderzee@roobol.frl

Gerda Kuiken (RT-leerkracht): g.kuiken@roobol.frl

Bettina Weidenaar: b.weidenaar@roobol.frl

Jolanda Kramer: j.kramer@roobol.frl 

Syta van Wieren: s.vanwieren@roobol.frl

Nikkie Kuipers: n.kuipers@roobol.frl

Harry Postema: h.postema@roobol.frl 

Eva Sinnema: e.sinnema@roobol.frl 

Joke van der Zee: j.vanderzee@roobol.frl 

Pieter Visser: p.visser@roobol.frl  

Roos Braam: r.braam@roobol.frl 

Mellenie de Vries: m.devries@roobol.frl

Froukje Bakx: f.bakx@roobol.frl

Ingrid Teertstra: i.teertstra@roobol.frl 

Yteke van der Meij: y.vandermeij@roobol.frl 
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Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Peuter Aukje Aukje

1 Avelien Avelien Avelien Avelien

2 Shirien Wytske Shirien Wytske Wytske

TD 2/3/4 Frouckje Jolanda Jolanda Jolanda Frouckje

3 Iris Iris Mellenie Mellenie Mellenie 

4 Bettina Bettina Bettina Bettina Bettina

5 Mellenie Mellenie Syta Syta Syta

6 Nikkie Nikkie Nikkie Iris Nikkie

6 Pieter Pieter
Pieter/
Harry

Harry Harry

7 Joke Joke Rebecca Joke Joke

8 Karin Karin Karin Karin Karin

8 Erna Erna Erna Yteke Yteke

HB 5/6 Rebecca Roos Roos Roos Roos

HB 7/8 Yteke Yteke Yteke Froukje Froukje
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Rebecca van Dijk: r.vandijk@roobol.frl 

Karin Bouma: k.bouma@roobol.frl

Iris Kloosterman: i.kloosterman@roobol.frl

Shirien Elbakry: s.elbakry@roobol.frl

Erna Graveland: e.graveland@roobol.frl

Mellenie de Vries: m.devries@roobol.frl

 

Schoolleider: 

Eva Sinnema(directeur): e.sinnema@roobol.frl  

Andere taken: 

Intern begeleider: Harry Postema

RT-leerkracht: Gerda Kuiken 

Directiesecretaresse: Saskia Cuperus

Vertrouwenspersoon: Wytske Kuipers 

Bouwen aan ambitie: Pieter Visser

Media innovator: Bettina Weidenaar 

Vrijwilliger: Yvonne Hamerling 
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Onderwijstijd onderbouw 

   

In de onderbouw bieden we de volgende domeinen integraal aan 

binnen de IPC-projecten: 

Mens en Maatschappij 
Natuur en Techniek Aardrijkskunde en Geschiedenis Kunst en Muziek 

Bewonderen en Verwonderen 
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ONDERWIJSTIJD IN DE MIDDEN- EN BOVENBOUW
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

In Dokkum zijn een aantal kinderopvangorganisaties waar kinderen 

na schooltijd kunnen verblijven. Mocht u hierover vragen hebben dat 

kunt u hier met ons contact over opnemen. 

De kosten die zijn verbonden aan de opvang, zijn een verantwoorde- 

lijkheid van de ouders/verzorgers. We bieden op de Burgerschool op 

dit moment gelegenheid tot voorschoolse opvang. Kinderen kun- 

nen dan in bepaalde gevallen en mits van tevoren aangegeven om 

7.30 uur worden gebracht en worden dan opgevangen door ge- 

schoolde oppasouders. De kosten bedragen € 2,50 per keer.  

De Burgerschool heeft eveneens een peutergroep. Zo realiseren wij 

een doorgaande lijn tussen 2 en 12 jaar. 
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Ook voor- en na schooltijd is het mo- 
gelijk om uw kinderen goede kinder- 
opvang te bieden. 



TOETSEN VAN KINDEREN 

Tussentijdse toetsen 

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te volgen. Dat 

vraagt van ons dat wij zicht hebben op de ontwikkeling van kinde-

ren. Bij de wijze waarop we dit doen maken we keuzes die passend 

zijn bij het kind en de leeftijd. Over het alge- meen toetsen we tus-

sentijds en aan het einde van het schooljaar. Maar we volgen leerlin-

gen ook op allerlei andere wijzen. We zijn wat betreft het volgen van 

onze leerlingen volop in ontwikkeling. Toetsen om het toetsen, daar 

zijn we geen voorstander van! Zicht hebben en houden op de ont-

wikkeling van onze leerlingen, wel. 

Jaarlijks analyseren en monitoren we de tussen- en eindresultaten. 

Aan de hand van de conclusies stellen we vervolgens actiepunten 

op. Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we constant 

bezig zijn met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Eindtoets in groep 8 

Wat is de eindtoets? Aan het eind van de basisschool maken alle 

leerlingen verplicht een eindtoets. Met de eindtoets kunnen leerlin- 

gen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. 
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Zicht op jouw ontwikkeling! 



De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau 

in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan 

het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies her- 

overwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen 

examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Benieuwd naar onze resultaten? Neem dan gerust een kijkje op 

scholenopdekaart.nl. 

U vindt daar nog veel meer informatie over de schooladviezen en 

de inspectiebezoeken. 
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ONDERSTEUNING 
VOOR KINDEREN    

3



KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS  

Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs van hoog 

niveau blijft? We werken volgens de cyclus schoolplan, schooljaar- 

plan en schooljaarverslag. Dat doet iedere school in Nederland. Het 

schoolplan is voor de langere termijn, waarbij een vertaalslag wordt 

gemaakt per schooljaar en dat komt in het schooljaarplan. Aan het 

eind van het schooljaar wordt het plan geëvalueerd: zijn alle doelstel-

lingen gehaald en de plannen uitgewerkt? Dit nemen we met de 

nieuwe acties weer mee in het volgende schooljaarplan. Een aantal 

van deze doelstellingen voor de komende twee schooljaren heeft u 

in hoofdstuk 2 kunnen lezen. 

Tevens analyseren we onze opbrengsten. Deze trendanalyse zorgt 

weer voor verbeterpunten die worden meegenomen. 

In onze school onderwijzen we de leerstof volgens bepaalde leerlij- 

nen. Daarvoor gebruiken we de nieuwste methodieken en IPC als cur-

riculum. Bij het kiezen van onze materialen houden we er rekening 

mee dat ze onze leerlingen uitdagen op een passende wijze. 

Nog belangrijker dan de methoden zijn de mensen die ermee wer- 

ken. Zij zorgen ervoor dat de materialen zinvol worden gebruikt. 

Daarvoor is het nodig dat de teamleden ruim de tijd besteden aan 
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samenwerking en overleg. Om op de hoogte te blijven van alle nieu- 

we ontwikkelingen in het onderwijs volgen onze teamleden dan ook 

regelmatig nascholingscursussen. 

Zowel de directie als de collega’s onderling bezoeken elkaars lessen. 

Op deze wijze leren we met en van elkaar en waarborgen we de kwa- 

liteit. De school neemt samen met de andere openbare scholen bin- 

nen ROOBOL een kwaliteitsonderzoek (audit) af. Leerkrachten, leer- 

lingen en ouders kunnen hierbij aangeven hoe het in hun ogen kwali- 

tatief met de school gaat. De inspectie inspecteert het basisonder- 

wijs met behulp van een kort of lang onderzoek. De rapporten wor- 

den gepubliceerd op de internetsite van de inspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl, maar zijn ook te vinden op 

www.scholenopdekaart.nl 
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PASSEND ONDERWIJS 

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat aansluit bij de moge-

lijk- heden en kwaliteiten van de leerling. Dit heet passend onder-

wijs. Om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden hebben 

scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten 

zorgen dat iedere leerling, die extra ondersteuning nodig heeft en is 

in- geschreven of zich aanmeldt, een passend onderwijsaanbod 

krijgt. De school dient zorgvuldig te onderzoeken of ze kan voldoen 

aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de school dit niet kan 

bieden, moet de school na overleg met de ouders zorgen voor een 

passende onderwijsplek op een andere school. 

Hoe werkt passend onderwijs? 

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een schoolondersteu- 

ningsprofiel (SOP) op. In dit profiel beschrijft de school de basison- 

dersteuning, de beschikbare deskundigheid, de ondersteuningsvoor- 

zieningen en de partners waarmee de school samenwerkt. 

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een passende onderwijs- 

plek komen, hebben de scholen samenwerkingsverbanden gevormd 

met reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 

ROOBOL werkt samen met het samenwerkingsverband Friesland. 
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Daarnaast biedt ROOBOL voltijdhoogbegaafdheidsonderwijs aan. 

Binnen deze vorm van onderwijs willen we inhoudelijke uitdaging en 

verrijking bieden. We compacten de leerstof en bieden de stof top- 

down en op eigen niveau aan. Daarbij geven we de leerling eige-

naar- schap over zijn/haar eigen ontwikkeling. We doen een beroep 

op het hogere orde denken en laten ze ontdekkend en onderzoe-

kend leren. Zo kan ieder kind optimaal tot zijn recht komen en zich 

ontwikkelen. 

Het ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. 

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat op de 

site van samenwerkingsverband Friesland: 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl 

De school heeft in het SOP beschreven wat ze wel en niet kan bie- 

den aan de leerlingen van de Burgerschool. Dit kunt u vinden op 

onze website. 

Als de school geen passend onderwijs kan bieden en aangeeft dat 

uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school 

na overleg met u ervoor zorgen dat een school wordt gevonden die 

wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. We 

gaan samen met u op zoek naar een passende plek, op de Burger- 

school of elders. 
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ONZE ONDERSTEUNING  

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op de website in zijn ge- 

heel te lezen. 

Toelatingsbeleid van de Burgerschool: 

Een leerling kan worden toegelaten wanneer we onderwijskundig en 

organisatorisch de leerling voldoende kunnen ondersteunen en be- 

geleiden. Tijdens een aannamegesprek geven we wat dit betreft de 

grenzen hierin aan. Dat kan zowel gaan over het onderwijskundig 

aanbod als de organisatorische kant van het onderwijs. 

Bij ons op school vinden we de veiligheid van onze leerlingen en de 

collega’s van groot belang. Als een ongestoorde voortgang van het 

onderwijs onder druk komt te staan, dan zoeken we naar een passen- 

de onderwijsplek voor een leerling. 

Als school bepalen we of we ook kunnen voldoen aan de zorgbehoef-

te van de leerling. We zijn open en transparant over welke zorg we 

als school kunnen bieden. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen 

om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 
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Van ons kunt u een open, eerlijke en transparante houding verwach- 

ten als het gaat om uw kind. We willen het beste voor uw kind! 

Van u als ouder verwachten we dat u de school bezoekt op de ouder-

avonden die gaan over uw kind. Dat u samen met de school wilt wer-

ken om het beste voor uw kind te bereiken. 

We geloven in de gouden pedagogische driehoek! Deze moet 

ten alle tijde in balans zijn en daarvoor hebben we elkaar nodig. 
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VOLTIJD HOOGBEGAAFDHEIDSONDERWIJS  

Stichting ROOBOL gelooft erin dat ieder kind de gelegenheid moet 

krijgen om het beste in zichzelf te ontdekken. Dat geldt ook voor 

meer- en hoogbegaafde leerlingen. In de praktijk lopen deze kinde- 

ren binnen het standaardonderwijs aan tegen uitdagingen op het 

ge- bied van motivatie en aansluiting bij andere kinderen. Vanaf 2011 

biedt de Burgerschool voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan. 

Doel: We willen hoogbegaafde kinderen een structurele vorm van 

on- derwijs bieden die bij ze past, zodat ze zo optimaal mogelijk tot 

hun recht komen op school. Om dit te kunnen bereiken is het in de 

eerste plaats van belang dat kinderen met plezier naar school gaan. 

We verwachten dat een andere manier van onderwijs deze leerlingen 

helpt om meer plezier, aansluiting en begrip te vinden. Hierbij is voor 

deze groep leerlingen een aantal dingen heel belangrijk om te ont- 

wikkelen: 

Een zogenaamde peergroup, oftewel een groep kinderen met dezelf-

de ontwikkeling, zodat meer acceptatie en begrip aanwezig is. Een 

growth mindset, om kinderen te leren nieuwe uitdagingen aan te 

dur- ven gaan en dat hier inspanning voor nodig is. ‘Ik kan dat nóg 

niet’ in plaats van ‘ik kan dat tóch niet’. Executieve functies, die kinde-

ren helpen om hun doen en laten doelgericht te maken. Denk hierbij 

40



aan zaken als plannen, organiseren, reguleren van emoties en flexi-

bel zijn. 

Daarnaast willen we inhoudelijke uitdaging en verrijking bieden, zo- 

dat ieder kind optimaal tot z’n recht kan komen en met een bij het 

kind passend schooladvies naar de middelbare school kan gaan. 

Voor meer informatie bezoek onze pagina over VHB-onderwijs. 

Aanname beleid 

Toelatingsbeleid VHB-onderwijs 

Kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen op basis van 

een IQ(intelligentiequotiënt)-onderzoek, een aanvullend rapport en 

een advies van de huidige basisschool of het zorgplatform worden 

toegelaten in een van beide HB-groepen mits daarvoor ruimte is. 

Het vastgestelde IQ dient 130 of hoger te zijn en uw kind moet aan- 

toonbaar baat hebben bij het VHB-onderwijs. Kinderen die worden 

aangemeld voor de middenbouwgroep dienen een leesvaardig- 

heidsniveau te hebben van eind groep 3. 

Voorafgaand aan de toelating vindt in ieder geval een intakegesprek 

plaats. Ook maakt een observatieweek deel uit van de intakeprocedu-

re. Voor nadere bijzonderheden over het VHB-onderwijs kunt u zich 

laten informeren. 
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GEBIEDSTEAM EN CJG  

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorg- 

vraag. De gemeenten hebben hierbij een verantwoordelijkheid en 

hebben gebiedsteams/Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) inge- 

steld. De gebiedsteams/CJG’s in noordoost Friesland bieden hulp 

op het gebied van zorg en welzijn. We vinden het belangrijk om sa- 

men te werken met het gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en 

zorg kunnen op deze manier beter op elkaar worden afgestemd. 
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Voor extra ondersteuning buiten het onderwijs. Wij hel-
pen u graag met het vinden van de juiste ondersteuning. 



PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING  

Schorsing 

In sommige gevallen is er sprake van ernstig storend of agressief ge- 

drag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kun- 

nen zich bedreigend of agressief gedragen. 

Als daardoor de veiligheid van de leerlingen en het personeel en/of 

de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te ko- 

men, kan de directeur van de school het College van Bestuur (CvB) 

van ROOBOL inschakelen om een leerling te schorsen. De procedu- 

re is hier te lezen. 

Verwijdering bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlin- 

gen of ouders/verzorgers, of als definitief is gebleken dat de school 

niet langer in staat is het onderwijs of de zorg te bieden die de leer- 

ling nodig heeft, kan het CvB van ROOBOL namens het bevoegd ge- 

zag besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan. (zie: 

www.roobol.frl Ouders-protocol ‘schorsing en verwijdering’) 
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Samen opzoek naar de beste oplossing. 
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VEILIGE SCHOOL VOOR IEDEREEN  

Op de Burgerschool werken wij met het programma van De Vreedza-

me School. 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscho- 

len voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Op de 

Burgerschool vinden we het belangrijk dat we elkaar met respect be- 

handelen. Sociale vaardigheid is een van de belangrijkste onderde-

len in de maatschappij en daarom krijgt dit ook veel aandacht in 

onze school. 

Er wordt per jaargroep gewerkt met een planning van 6 

blokken: 

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming) 
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing) 
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie) 

Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens) 
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen) 

Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten) 
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SOCIALE EN FYSIEKE VEILIGHEID  

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen 

waarvoor we een vragenlijst afnemen via de enquête tool van Ven- 

sters. 

Jaarlijks wordt een vragenlijst over de sociale veiligheid uitgezet on- 

der alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. 

Tevens wordt één keer in de vier jaar een uitgebreid leerlingtevreden 

heidsonderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast houden we minimaal twee keer per jaar kind-/ coachge- 

sprekken met alle leerlingen, waarbij kinderen kunnen aangeven hoe 

ze zich voelen. 

De anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon op onze school is 

mevrouw Kuiken. U kunt de anti-pestcoördinator en vertrouwensper- 

soon bereiken via w.kampstra@roobol.frl. 
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OUDERS & 
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HOE WORDEN DE OUDER(S)/VERZORGER(S) BETROKKEN  

We informeren ouders op de volgende manieren: "Alleen ga je 

sneller, samen kom je verder!" 

De ouders van de Burgerschool voelen zich betrokken bij de school 

en daar zijn we erg blij mee. We stellen een goed contact en een 

open communicatie op prijs. 

Wilt u actief participeren bij activiteiten of meedenken over het be- 

leid? Dat kan! U kunt als ouder zitting nemen in de ouderraad, of 

meepraten over het beleid van de Burgerschool in de medezeggen- 

schapsraad. Maar ook meedenken binnen de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (ROOBOL breed) is een van de mogelijkhe- 

den. 

Daarnaast maken we graag gebruik van uw hulp bij activiteiten bin- 

nen te school, zoals creatieve activiteiten, excursies, sportdagen etc. 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: Wij informe-

ren de ouders middels:

• Social Schools

• Ouderavonden 
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• Rapport avonden 

• Op afspraak 

Oudertevredenheid 2017-2018 

Van de 143 bevraagden hebben 119 ouders de vragenlijst ingevuld 

(83%). De onderzoeksresultaten zijn hiermee valide. Vanuit de resul-

ta- ten formuleert het team verbeterpunten in het schooljaarplan. 

Met name het gebied 'communicatie' heeft onze aandacht de ko-

mende periode. 

Leerlingtevredenheid 208-2019
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SOCIALE MEDIA  

We leven in een tijd waarin internet en social media kansen bieden 

voor leerlingen om de wereld te ontdekken. We vinden het van be- 

lang dat kinderen leren hoe ze op een verstandige manier gebruik 

kunnen maken van deze media. Hieraan wordt in lessen aandacht be-

steed, zodat ook in dit opzicht leerlingen worden begeleid in het ne- 

men van verantwoordelijkheid. 

Soms is het goed om toch bepaalde afspraken te maken. Daarom 

hebben we een aantal dingen op papier gezet in een social media 

reglement voor medewerkers en leerlingen. 

Op deze manier zorgen we er samen voor dat internet leuk en leer- 

zaam blijft! Dit protocol is te vinden via de website van de school. 
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SOCIAL SCHOOLS 

Social Schools is een veilig communicatieplatform waar we als Bur-

ger- school gebruik van maken. Via dit platform informeren we u over 

allerlei ontwikkelingen binnen de groep en in de school. Daarnaast 

biedt Social Schools een aantal functionaliteiten dat de communica- 

tie tussen school, ouder en kind optimaliseert. Na de aanmelding bij 

ons op school kunt u zich eenvoudig zelf aanmelden via: 

https://burgerschool-dokkum.socialschools.nl/accounts/login 

Op de wijze blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op school! 

Uiteraard is er ook een app beschikbaar: 

Apple: 

https://itunes.apple.com/nl/app/social-schools/id708223200?mt=8 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.changer.socialscho 

ols&hl=nl 
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VERDERE COMMUNICATIE MET OUDERS  

Wij hechten als Burgerschool grote waarde aan optimale communica-

tie met u als ouders in het belang van onze kinderen. In deze brief wil 

ik u dan ook graag informeren over de communicatiemomenten ge- 

durende het jaar tussen u en de leerkracht. 

We informeren de ouders via: 

• Social Schools

• Ouderavonden met verschillende thema’s 

• Rapport gesprekken; oktober, februari en juli 

• Op aanvraag van de docent of ouder, november en april (2x per 

jaar) 

Mocht er voor uw kind een ontwikkelingsperspectief (planmatig wer- 

ken) worden opgesteld dan wordt u daarover geïnformeerd door de 

betreffende leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief wordt dan tij- 

dens de contactmomenten met u besproken. 

In verband met de nieuwe AVG-wet graag individuele informatie 

over uw kind via de mail. Of u maakt een afspraak via het algemene 
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telefoonnummer van de Burgerschool 0519 29 25 70. De leerkrach- 

ten lezen tijdens hun werkdagen de mail en streven ernaar binnen vijf 

werkdagen reageren. 

We verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om des-

kundige hulp in te schakelen, de ouders hieraan meewerken. Als een 

kind tussentijds de school verlaat zorgt, de desbetreffende leer- 

kracht ervoor dat de leerling een onderwijskundig verslag en het rap- 

port meekrijgt. Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoog-

te te houden. Maar we stellen het ook zeer op prijs als u ons van be-

langrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede sa-

menwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van 

uw kind, dat staat vast. 

Hebt u vragen over onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de 

Oudertelefoon: 0800-5010. 
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KLACHTENREGELING  

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar om- 

gaan. 

Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en wor-

den vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsver-

schil van dien aard dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die 

mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastge- 

steld. Deze kunt u vinden op www.roobol.frl . Het wordt op prijs ge- 

steld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de 

schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht worden 

verholpen. 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten 

bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachten- 

commissie Onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoor- 

deelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies 

uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen ver- 

binden. 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 kunt u daar- 

bij behulpzaam zijn als u dat wenst. 
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Deze vertrouwenspersoon is mevrouw A. Tadema van de GGD in 

Leeuwarden: 088-2299887 of via a.tadema@ggdfryslan.nl . 

De LKC is te bereiken via Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 

AD Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook de website raadple-

gen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar 

info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl. 

U kunt ook contact opnemen met de MR van de Burgerschool. Dit 

kan naar de voorzitter dhr. H. Vos, h.vos@roobol.frl. 
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OUDERINSPRAAK  

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier 

georganiseerd: 

Medezeggenschapsraad en Oudercommissie 

We hebben een oudercommissie die een actieve rol speelt binnen 

de Burgerschool. Zo helpen ouders bij de open dag, steken we af en 

toe gezamenlijk de handen uit de mouwen voor wat klussen en on- 

dersteunt de oudercommissie bij diverse activiteiten binnen de 

school. We vinden het belangrijk om samen te werken aan goed on- 

derwijs. De ouderparticipatie wordt dan ook gewaardeerd. 

Ouderactiviteiten 

Elk jaar ontvangt u aan het begin van het schooljaar een lijst van acti- 

viteiten 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 
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niet door kunnen gaan! Van ouders wordt verwacht dat ze zich hou- 

den aan de schoolregels. 

Oudercommissie 

De oudercommissie (OC), die wordt gekozen uit en door ouders, 

voogden en verzorgers van de leerlingen, bestaat uit acht leden. Het 

doel van de OC is het ondersteunen van activiteiten binnen de 

school. Tevens organiseert de OC de jaarlijkse ouderavond en be- 

heert ze het schoolfonds. Aan dit fonds kunnen ouders/verzorgers 

een vrijwillige (dus niet verplicht!) jaarlijkse bijdrage leveren van op 

dit moment € 17,50. De bijdrage wordt op ouderavond vastgesteld. 

De OC vergadert ongeveer tien keer per jaar, waarbij ook leerkrach- 

ten als adviseur aanwezig zijn. 

MR 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders (gekozen 

door en uit de ouders/verzorgers) en drie leerkrachten (gekozen 

door het personeel). De voornaamste doelstelling van de MR is het 

bevorderen van openheid, betrokkenheid bij het beleid en onderling 

overleg in de school. Dit wordt nagestreefd door meedenken, mee- 

praten en meebeslissen over schoolzaken. Tevens is de MR overleg- 

partner van het schoolbestuur. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die wordt 

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 2020-2021

MR: Oudergeleding: 
Dhr. H. Vos (voorzitter), Mevr. J. Willemse, Dhr. R. Kuiper  

MR Personeelsgeleding:

Mevr. J. van der Zee, Mevr. S. van Wieren
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ALGEMENE INFORMATIE STICHTING ROOBOL 

Onze school valt onder de stichting ROOBOL. ROOBOL staat voor 

Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lau- 

wersland, in het noordoosten van Friesland. ROOBOL is een ambiti- 

euze en ondernemende organisatie. Onze ambities realiseren we 

door intensief samen te werken met onder andere ouders, medewer- 

kers, andere onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vin- 

den we het belangrijk dat ieder kind goed onderwijs krijgt en een 

fan- tastische basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor 

in! 

College van Bestuur en Raad van Toezicht 

De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Colle- 

ge van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is het 

bevoegd gezag van ROOBOL, de RvT heeft een controlerende en 

adviserende taak. 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) 

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De GMR is een waar- 

devolle partner bij het tot stand komen van het onderwijsbeleid. 
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Binnen ROOBOL is er ook een GMR deze voert op grond van de 

Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De 

GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvor- 

ming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich be- 

zig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen 

aangaan. 
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LEERPLICHT, VERZUIM EN VERLOF 

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leer- 

plicht vanaf 5 jaar. Onderwijs is onmisbaar voor een goede voorberei-

ding voor een plek in de maatschappij. Vanaf het begin van de basis- 

school moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is gebrui-

kelijk dat een kind naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt. 

Vlak daarvoor is het mogelijk een aantal dagdelen te wennen. 

Over schoolverzuim Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolver- 

zuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en spra- 

ke is van geoorloofd schoolverzuim. 

Wet en regelgeving rondom verzuim. Op de website van de Rijkso-

verheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer sprake 

is van geoorloofd verzuim: 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/ 

voogd de directeur van tevoren informeren; 
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• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de direc-

teur vooraf toestemming geven. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? 

Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolver- 

lof buiten de schoolvakanties. 

Formulier: vrijstelling van schoolbezoek.Op deze manier meldt u 

uw kind ziek: Een ziekmelding kan telefonisch voor schooltijd via 

0519-29 25 70 of met een e-mail naar: burgerschool@roobol.frl . 
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SPONSORING 
Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of 

diensten door een sponsor aan het bevoegd gezag, directeur, onder- 

wijzend personeel of leerlingen. Leerlingen en/of ouders/verzorgers 

kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is 

mo- gelijk dat de sponsor een tegenprestatie verlangt. ROOBOL 

heeft zich aangesloten bij het landelijk convenant van de onderwijs 

partners (o.a. het ministerie van Onderwijs, de Vereniging Openbaar 

Onderwijs en de 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, geloofwaar-

digheid;

• betrouwbaar en onafhankelijk moet zijn; 
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• niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het 

onderwijs. 
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SPONSORING 
Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of 

diensten door een sponsor aan het bevoegd gezag, directeur, onder- 

wijzend personeel of leerlingen. Leerlingen en/of ouders/verzorgers 

kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is 

mo- gelijk dat de sponsor een tegenprestatie verlangt. ROOBOL 

heeft zich aangesloten bij het landelijk convenant van de onderwij-

spartners (o.a. het ministerie van Onderwijs, de Vereniging Openbaar 

Onderwijs en de 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, geloofwaar-

dig- heid, 

• betrouwbaar en onafhankelijk moet zijn; 
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• niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het 

onderwijs. 
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PRIVACY 
Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers 

belangrijk. Daarom werkt de stichting al geruime tijd aan maatrege- 

len die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk wordt be- 

schermd. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid, bete- 

kent dit dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we 

binnen onze scholen aan bewustwording bij onze medewerkers. 

Het privacybeleid staat centraal gepubliceerd op de website van 

Stichting ROOBOL. 

Dit beleid omvat: 

• opgave verwerkte gegevens van leerlingen;  

• een privacyreglement voor leerlingen;

• een social media reglement voor leerlingen. 

Elke onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescher-

ming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het 

beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting ROO-

BOL is dit Femke Schotanus. 
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Heeft u vragen of tips over de manier waarop we met dit onderwerp 

omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@roobol.frl . 
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BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) 

Elke school heeft meerdere opgeleide en bevoegde bedrijfshulpver- 

leners. ROOBOL biedt jaarlijks een herhalingscursus aan om de be- 

voegdheid te garanderen en de kennis op peil te houden. Op de 

scholen is bekend welke medewerkers de bhv’er zijn. Mevr. J. van der 

Zee is hoofd van de bhv’ers. 

Naast kennis van zaken van EHBO zijn bhv’ers getraind om in geval 

van nood (bijvoorbeeld brand) snel te handelen. Hiervoor stelt de 

bhv’er een ontruimingsplan op. 

Bovenschools zijn vier personen opgeleid als preventiemedewerker. 

Dit betreft twee medewerkers van personeelszaken, één directeur en 

een leerkracht. Deze stellen samen met de directeuren de risico-in-

ventarisatie & -evaluatie (RI&E) op en voeren deze uit. 

Daarnaast dragen zij zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen 

de scholen en voor het arbobeleid. 
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VERZEKERING 

WA-verzekering 

ROOBOL heeft ten behoeve van de medewerkers een aansprakelijk- 

heids(WA)-verzekering afgesloten. Per situatie wordt beoordeeld of 

de schade wordt vergoed. De verzekeringsmaatschappij neemt deze 

beoordeling op zich. Indien een leerling schade veroorzaakt aan spul-

len van een andere leerling, dan kunnen ouders/verzorgers dit verha-

len op de eigen WA-verzekering. De school is hiervoor niet aanspra- 

kelijk. 

Ongevallenverzekering 

ROOBOL heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlin- 

gen, medewerkers en vrijwilligers die in opdracht van de school activi-

teiten verrichten. Deze verzekering dekt de kosten die worden ge- 

maakt bij ongevallen op de school, die niet door de basisziektekos- 

tenverzekering en/of aanvullende verzekering worden vergoed. Hier- 

bij geldt tevens dat per situatie door de verzekering wordt beoor- 

deeld of een vergoeding plaatsvindt. 
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21E- EEUWSE VAARDIGHEDEN

https://www.kennisnet.nl/artikel/nieuw-model-21e-eeuwse-vaardigheden/

Gekoppelde termen in woordenlijst
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Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



ADAPTIEF ONDERWIJS

https://wij-leren.nl/adaptief-onderwijs-integratie.php 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 1 - Visie en Missie

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



BUURTSPORTCOACHES

http://www.buurtsportcoachesdongeradeel.nl/ 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 2 - AMBITIE- & TALENTSCHOOL  

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



CAROLINE KLAVER

https://www.radboudumc.nl/en/people/caroline-klaver 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 1 - Modern onderwijs

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



EXECUTIEVE FUNCTIES

https://wij-leren.nl/executieve-functies.php 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 2 - Uitdagende leermiddelen

Sleep verwante termen hierheen
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GROEPSDOORBREKENDE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam-
co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



GROWTH MINDSET

https://www.vernieuwenderwijs.nl/growth-mindset-wat-waarom-en-hoe/ 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 1 - Visie en Missie

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM

https://ipc-nederland.nl/ 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 2 - thematisch onderwijs

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



KENNIS- LAB NOORDOOST FRYSLÂN

http://kennislabnof.frl/

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 1 - Modern onderwijs

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



LEERSTOFJAARKLASSEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam-
co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



PITTIGE PLUS TORENS

https://creativekidsconcepts.com/pittigeplustorens/ 

Gekoppelde termen in woordenlijst

Index

Hoofdstuk 2 - Uitdagende leermiddelen

Sleep verwante termen hierheen

Zoek term



ROOBOL-SCHOOL
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