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De inhoud van deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen er incidentele onjuistheden in 

voorkomen. Stuurt u dan een berichtje?  
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1. Onderwijsteam 4  

Onderwijsteam 4 is samengesteld uit 6 van de 25 scholen van Stichting Gearhing namelijk: 

 Dûbelspan in Boazum 

 De Fôlefinne in Easterwierrum 

 De Gielguorde in Mantgum 

 De Krunenstrobbe in Jorwert 

 It Pertoer in Weidum 

 De Pikeloer Wiuwert 
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, 
verschilt de uitwerking per school. Iedere school legt andere accenten vanwege eigen identiteit en 
pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit is zichtbaar in het onderwijsconcept. 
 
1.1 Missie  

In de komende jaren zullen de scholen steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie 
van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs voortdurend de aandacht en spelen wij met lef in, op de ontwikkelingen die op ons af komen. 
Wij willen een netwerkorganisatie worden.  
 
De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op de scholen. Het komt steeds vaker voor dat 
jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling. 
De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer diensten 
via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen buiten de school. 
Wij richten ons onderwijs zo in dat kinderen adaptief kunnen werken. 
 
De groeiende samenwerking tussen de zes scholen in Onderwijsteam 4 en de samenwerking binnen 
Gearhing biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. Wij werken als gezamenlijke partners binnen 
adaptief onderwijs naar een groter leerrendement toe. Ook ouders vervullen hierin een belangrijke 
rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen onderling van 
de eigen school, dan wel de collega-school, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en leerling, 
enzovoort.  
 
Ons onderwijs is gebaseerd op ontwikkeling van het hele kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. 
Wij richten het onderwijs zo in dat onze kinderen zich onderzoekend, ondernemend en 
ontwikkelingsgericht ontwikkelen. Kinderen kunnen op deze manier meegroeien met de veranderende 
maatschappij. Wij willen dat kinderen leren in verbinding met andere culturen, als ook in netwerken 
en vanuit hun eigen talenten. Wij kiezen voor onderwijs dat dit betekenis geeft, doordat wij telkens 
kijken naar wat telt echt. 
 
De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol. Een leerkracht in ons onderwijsteam: 

 Werkt samen met andere leerkrachten: onderwijs is teamwerk. 

 Kan goed uitleggen en begeleiden (didactische aanpak). 

 Werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement). 

 Heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf (pedagogisch handelen). 

 Differentieert (herontwerpen van het lesprogramma, zodat het aansluit bij de leerlingen). 
 
1.2 Visie  

De visie van Onderwijsteam 4 is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot 
persoonlijke excellentie.  
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1.3 Onderwijsconcepten  

Dûbelspan: Samen werken, leren en plezier hebben  
Dûbelspan (Gecertificeerde Kanjerschool) is een samenwerkingsschool voor kinderen met allerlei 
levensbeschouwelijke achtergronden. Wij werken en leren vanuit een open communicatie met 
kinderen en ouders. Op onze school gaan we respectvol om met de ander, met elkaar en met onze 
materialen. Er is vooral veel ruimte voor sociale ontwikkeling. 
 
De Fôlefinne - Mei-inoar foar kwaliteit, soarch, feiligens en wille 
De Fôlefinne is een gecertificeerde drietalige school. We werken in alle groepen aan Nederlands, Fries 
en Engels. We bieden een omgeving waarin kinderen zich beschermd en geaccepteerd voelen en we 
gaan uit van wederzijds respect. Techniek neemt een belangrijke plaats in op onze school. We 
stimuleren kinderen om samen te werken en te spelen.  
 
De Gielguorde – Wij zorgen ervoor dat ieder kind kan stralen 
De Gielguorde is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en 
levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons worden verschillen geaccepteerd en er heerst een veilig en 
open schoolklimaat.  
 
De Krunenstrobbe - Earst it bern, dan de learling 
De Krunenstrobbe is een gecertificeerde drietalige school, waar iedereen welkom is. We bieden een 
sfeer waarin ieder kind zich beschermd, veilig en weerbaar mag voelen. Kenmerkend is dat wij veel 
aandacht hebben voor het individuele kind en de organisatie is hierop ingericht. De positieve 
samenwerking tussen de ouders en de school zorgt ervoor dat de kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.  
 
It Pertoer - Met elkaar je eigen talenten ontdekken in een kleurrijke omgeving  
It Pertoer laat de talenten van kinderen in een vriendelijke, kleurrijke omgeving groeien naar optimale 
prestaties. We begeleiden leerlingen vanuit een veilige basis naar zelfverantwoordelijk spelen en leren. 
Met behulp van tablets (Snappet) geven wij gepersonaliseerd onderwijs. 
 
De Pikeloer - Vertrouwd, eigen en klein, waar iedereen zichzelf kan zijn.  
Op de Pikeloer gaan wij respectvol met elkaar om en zijn belangstelling en betrokkenheid 
kernwoorden. Wij leren in samenhang door gebruik te maken van brede betekenisvolle thema’s waar 
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wij groepsdoorbrekend, door de hele school mee bezig zijn: onderwijs dat boeit. Wij zorgen ervoor dat 
het kind het gevoel heeft dat hij er mag zijn en dat hij iets kan. Naast het basisonderwijs biedt onze 
school integrale opvang voor peuters op een dagdeel. 
 
1.4 Identiteit van de scholen  

Op onze scholen is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte welkom. De identiteit 
van de openbare school en samenwerkingsschool wordt bepaald door de mensen die samen de school 
vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een onderdeel van de samenleving en is 
daardoor een weerspiegeling de omgeving. Op onze scholen is ruimte voor verschillen in cultuur en 
overtuiging. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo 
ontdekken ze de meerwaarde van diversiteit. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit 
en bereiden zich zo voor op de pluriforme samenleving. 
 
 
 

 

De Koningsspelen, acrogym, mei 2018 
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2. De organisatie van het onderwijsteam  

 
2.1 De taken van het personeel 

Binnen een Gearhing onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen 
gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen wisselen ervaringen uit en 
organiseren regelmatig samen activiteiten voor de leerlingen, zoals een schoolreisje of een sportdag.  
 
Binnen het onderwijsteam werken verschillende medewerkers, namelijk:  
 
De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het 
eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de situatie 
het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het 
voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt 
ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.  
 
De interne begeleiding 
De interne begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt 
de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe 
zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de 
interne begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind. Meer informatie over de 
zorg vindt u in hoofdstuk 4 'De zorg voor de kinderen'.  
 
De locatiecoördinator 
Hebt u vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De 
locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is 
aanspreekpunt voor ouders in groepsoverstijgende aangelegenheden.  
 
De manager bedrijfsvoering 
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam 
(exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle beheersmatige zaken rondom beheer en 
onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken. 
 
De adjunct directeur  
De adjunct directeur ondersteunt de directeur in het leiding geven aan het onderwijsteam. Het gaat 
daarbij vooral om onderwijskundige en personele ontwikkelingen.  
 
De directeur 
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder 
onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen 
en legt hiervoor verantwoording af aan ouders en college van bestuur.  
 
De administratief medewerkster  
Voor het gehele onderwijsteam is een administratief medewerkster werkzaam. Zij handelt facturen af 
en regelt bestellingen. Daarnaast ondersteunt ze de leerkrachten door het verrichten van 
administratieve handelingen. 
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Conciërge 
Aan alle scholen is een conciërge verbonden. Hij doet veel klusjes zoals klein onderhoudswerk, 
reparaties, reinigingswerk, schilderwerk, enz. De scholen melden de werkzaamheden bij de manager 
bedrijfsvoering, die de klussen coördineert. 
 
De schoolassistent 
Op onze scholen is een schoolassistent werkzaam. Haar werkzaamheden bestaan uit administratieve 
taken (post, tekstverwerken, kopiëren), huishoudelijke taken (verzorging schoolomgeving en 
keukenwerk) en les ondersteunende taken (werkbladen kopiëren, lezen met leerlingen, voorbereiden 
en helpen bij handenarbeid lessen). 
 
De onderwijsassistent 
Op een aantal scholen is een onderwijs assistent werkzaam. Onder verantwoordelijkheid van de leraar 
verrichten onderwijsassistenten eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en 
begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Daarnaast hebben zij verzorgende taken, 
bijvoorbeeld kinderen in de onderbouw helpen bij het aankleden of bij het opruimen van een 
klaslokaal. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen 
ondersteunen. Soms begeleidt de onderwijsassistent een leerling met speciale zorg. 
 
De taal- en hoogbegaafdheidsspecialist  
In ons onderwijsteam beschikken wij over een aantal leerkrachten die gespecialiseerd zijn, namelijk 
een taal- en een hoogbegaafdheidcoördinator. Deze leerkrachten ontwikkelen beleid en coördineren 
het onderwijs binnen het onderwijsteam. Zij bewaken samen met de teams de kwaliteit van het  taal- 
en hoogbegaafdheidsonderwijs.  
 
De Informaticacoördinator  
Om nieuwe informatietechnologieën een plaats te geven in de basisschool, heeft iedere school een 
ICT-er. Het is de contactpersoon naar de systeembeheerder. Voor ons onderwijsteam is er een ICT-
functionaris actief. Deze ondersteunt, informeert en adviseert leerkrachten over ontwikkelingen en 
werkwijzen.  
 
Stagiaires  
Alle scholen, afhankelijk van de grootte, begeleiden jaarlijks één of meerdere stagiaires van de PABO. 

De begeleiding wordt door de betreffende groepsleerkrachten verzorgd. Soms zijn er LIO-ers (leraar in 

opleiding) op school. Dit zijn vierdejaars PABO-studenten die gedurende een langere periode 

zelfstandig voor de klas staan, onder supervisie van een groepsleerkracht. Het nieuwe traject ‘Opleiden 

in school’, dat samen met de NHL is opgezet, versterkt de aansluiting tussen de ontwikkelingen binnen 

de school en het opleiden van zowel zittend personeel als nieuwe collega’s. De ervaring die de school 

met dit opleiden opdoet, zal de kwaliteit van de samenwerking tussen scholen en de verschillende 

opleidingen positief beïnvloeden en de kwaliteit van de lessen vergroten. 

 
2.2 De inhoud van het onderwijs  

Op alle scholen wordt gewerkt in een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de kinderen zoveel 
mogelijk per leeftijd gegroepeerd zijn en in een schooljaar de leerstof volgens een methode en op 
hetzelfde moment aangeboden krijgen. Daarnaast wordt er met een deel van de leerlingen gewerkt 
met individuele uitloopmogelijkheden. De leerstof, de instructie en de verwerking worden aangepast 
aan het niveau van individuele kinderen. De kinderen worden afhankelijk van de les gegroepeerd in 
een kring, in groepjes of alleen. In de groepen 1,2 wordt de leerstof aangeboden in thema’s. Het 
leerstofaanbod en de werkvormen van onze methodes en leerlijnen gaan uit van de kerndoelen van 
het basisonderwijs (http://tule.slo.nl). Deze kerndoelen geven aan wat de kinderen leren voor de 
vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verantwoordelijkheid&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
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oriëntatie, Bewegingsonderwijs en Fries. ICT wordt daarbij op vele manieren ingezet om het leerproces 
van de leerlingen te ondersteunen.  
Dit alles wordt gerealiseerd in een periode van 8 jaar. De totaal geplande onderwijstijd voor de groepen 
1 tot en met 8 is tenminste 7520 uur. De verdeling van de onderwijstijd over de verschillende 
vakgebieden wordt geregistreerd in het schooladministratiesysteem ParnasSys, waarin ook de roosters 
per groep zijn geregistreerd. De schooltijden staan op de website van de school vermeld. 
 

 
 

De Koningsspelen, vissen groep 1 en 2, mei 2018 
 
2.3 Tussen schoolse- en buitenschoolse opvang 

Deze paragraaf geldt niet voor It Pertoer omdat er gewerkt wordt met een 
continurooster. Wel maakt deze school gebruik van de pleinwacht van Cajas.  
Overblijven op school is leuk en het moment voor de kinderen om even te 
ontladen en te ontspannen. De kinderen komen tot rust, maar worden ook 
geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. De school zorgt voor 
een overblijflocatie, de TSO-organisatie zorgt voor de invulling van het 
overblijven.  

 
De tussenschoolse opvang/overblijf wordt verzorgd door Kids First. De kinderen eten 
hun boterham tussen de middag in de TSO-ruimte onder begeleiding van de TSO-
vrijwilliger(s). De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee van huis. Na de lunch is 
er ruimschoots tijd om te spelen, zowel binnen als buiten.  
Aanmelden voor de TSO kan via de website www.kidsfirst.nl of door te bellen met het 
kantoor te Grou 088-0350400. 
 

2.4 Wijze van vervanging bij ziekte 

Als er een leerkracht ziek is, zal een vervangende leerkracht voor de groep staan.  
Wanneer het niet lukt om vervanging te vinden, dan combineren we groepen of verdelen we de 
leerlingen over verschillende ruimten, waar kinderen zoveel mogelijk zelfstandig hun werk kunnen 
doen. Wanneer zich toch een situatie voordoet dat kinderen naar huis moeten, dan weet u dat van te 
voren. We nemen contact op met de ouders of het mogelijk is om opvang te organiseren.  
Onze inzet is om de lessen op een goede wijze door te laten gaan. In de meeste gevallen zorgen we 

voor een invaller. Bij het inzetten van invallers gelden voor ons beperkende regels van de Wet Werk 

en Zekerheid. Deze wet is sinds 1 juli 2016 gewijzigd.  

http://www.kidsfirst.nl/


Gearhing   Schoolgids Onderwijsteam 4 

9 

 

Gearhing heeft een eigen vervangingspool in het leven geroepen waarin gekwalificeerde leerkrachten 
zijn aangenomen. Deze leerkrachten kunnen blijvend ingezet worden voor het kortdurend ziekteverlof. 
Dit zijn onze vaste vervangers. Wanneer deze vervangers allemaal zijn ingezet, kunnen we gebruik 
maken van vaste invalkrachten van andere schoolbesturen. Wanneer vervangingen langer gaan duren, 
moeten we andere invalkrachten gaan inzetten. De nieuwe wet betekent dat bij langduriger 
ziekteverlof er met meerdere invalkrachten gewerkt moet gaan worden.  We realiseren ons dat dit de 
continuïteit binnen de teams en voor onze leerlingen niet ten goede komt. 
 Wanneer er helemaal geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn, moet de oplossing binnen de 
betreffende school worden gezocht, bijvoorbeeld door een collega te laten vervangen of de groep op 
te delen over de andere groepen. 
 
Wanneer er geen vervangingsmogelijkheden zijn en samenvoeging van groepen niet leidt tot een 
verantwoorde klassenbezetting, kunnen de leerlingen naar huis worden gestuurd. Bij het naar huis 
sturen van de leerlingen worden de volgende regels in acht genomen: 
- Ouders hebben voldoende tijd nodig om een oppasregeling te treffen; dit houdt in dat de school ten 
minste een dag van tevoren schriftelijk aan ouders meldt dat zij geen invaller kan vinden voor de 
afwezige leerkracht en de kinderen als gevolg daarvan vanaf die dag geen lessen kunnen krijgen. 
- Wanneer de lessen acuut uitvallen, zorgt de school voor opvang van de kinderen tot het moment 
waarop de ouders diezelfde dag de kinderen zelf op kunnen vangen.  
 
2.5 Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs  

 
De afkorting GVO staat voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. De afkorting HVO staat voor 
Humanistisch Vormingsonderwijs. Dit vormingsonderwijs wordt alleen op verzoek van de ouders aan 
hun kinderen gegeven. De bedoeling van de lessen is om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect 
te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen hun eigen 
kijk op het leven te ontwikkelen, om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen en 
om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. De lessen worden gegeven 
door bevoegde vakdocenten.  
Indien ouders principiële bezwaren hebben tegen deze lessen kunnen zij dit aangeven in een mail naar 
de school. 
 
2.6 Actief burgerschap  

Actief burgerschap en sociale integratie is een onderdeel van ons schoolbeleid. Het zijn geen vakken 
die op het lesrooster staan. Actief burgerschap gaat over het kunnen en willen deelnemen aan de 
samenleving. Het gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie, reflectie op het eigen handelen, een 
respectvolle houding en zorg voor de eigen omgeving. Op onze scholen ontwikkelen kinderen naast de 
schoolse vakken ook een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Daarin zijn 
gelijkwaardigheid en respect voor de medemens de belangrijkste uitgangspunten. Wij leren de 
kinderen ook respectvol om te gaan met waarden en normen van andere mensen. 
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3. Ouderbetrokkenheid  

School en thuis zijn met elkaar verbonden. Daarom zijn ouders en school met elkaar in gesprek zodat 

opvoeding en onderwijs op elkaar kunnen aansluiten. Door goede samenwerking wordt de 

schoolontwikkeling van uw kind gestimuleerd en is er aandacht voor het welbevinden van uw kind. 

Deze samenwerking is gelijkwaardig en niet vrijblijvend, want ouders en school delen de 

verantwoordelijkheid in deze samenwerking. Daarom zijn ouders welkom op onze school en is hun 

inbreng waardevol. De samenwerking wordt op verschillende manier vormgegeven. Het is belangrijk 

om op een respectvolle manier met elkaar te spreken en daarbij recht te doen aan elkaars 

professionaliteit. Heldere afspraken met betrekking tot het kind en het verblijf op de school zijn daarbij 

de basis. Over en weer kunnen school en ouders elkaar daarover aanspreken. 

 
3.1 Informatie uitwisselen 

We wisselen op verschillende manieren informatie uit met u als ouders, zowel over uw kind en over 
de school. De wet op de privacy is hierin leidend. Er worden door ons nooit persoonsgegevens 
openbaar gemaakt. Informatie aan derden wordt uitsluitend uitgewisseld als ouders hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. (Zie ook hoofdstuk 5.13) 
Minimaal twee keer per jaar nodigen wij u uit op school voor een gesprek over de ontwikkeling van uw 
kind. Ouders en leerkracht hebben hierin samen een actieve rol. Om aan een goede ontwikkeling van 
uw kind te werken, wordt er gesproken over de voortgang op school en wat thuis wordt ervaren. 
Ouders hebben dan ook altijd de mogelijkheid het dossier van hun kind in te zien. Belangrijke 
informatie over de school staat op de website van de school en in de nieuwsbrieven van de school.  
 
3.2 De medezeggenschapsraad 

De mening van ouders over de school en de ontwikkelingen is belangrijk. Ouders kunnen meepraten 
en meebeslissen via de medezeggenschapsraad (MR), die uit een gelijk aantal ouders en 
personeelsleden bestaat. De medezeggenschapsraad is het medezeggenschapsorgaan dat kan 
instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de school inbrengt. 
In de wet op de medezeggenschap is beschreven op welke terreinen een MR instemming of advies 
mag geven. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel mogen altijd als 
toehoorder aanschuiven bij een vergadering en de agenda en notulen van de vergaderingen worden 
gepubliceerd. Op de website van de school staan de contactgegevens van de MR. 
 
3.3 De Onderwijsteam medezeggenschapsraad 

In de Onderwijsteam Medezeggenschapsraad (OMR), worden zaken besproken die alle scholen van 
het onderwijsteam aangaan. Ook de OMR bestaat uit een ouder en een personeelsgeleding van gelijke 
omvang en er gelden dezelfde regels als voor een MR. Iedere MR is vertegenwoordigd in de OMR. De 
ontvangende school levert de secretaris en er wordt gewerkt met een vaste voorzitter. (Zie hoofdstuk 
7: Namen en adressen.)  
 
3.4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een medezeggenschapsorgaan dat kan 
instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die het college van 
bestuur van Gearhing inbrengt. In de GMR is elke school vertegenwoordigd. Een afvaardiging van het 
college van bestuur woont de GMR-vergaderingen als adviseur bij. Taken en bevoegdheden van de 
GMR zijn vastgelegd in een reglement, net zoals dat bij de MR van de basisscholen het geval is. De 
GMR behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken en zaken die op meer dan de 
helft van de scholen betrekking hebben. Meer informatie over de GMR, staat op de website van 
Gearhing, onder ´info GMR´.  
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3.5 Vrijwillige ouderbijdrage 

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de 
overheid worden betaald, mogen de Ouderraad/ Activiteitencommissie een vrijwillige ouderbijdrage 
vragen. U hoeft zich hieraan niet te conformeren. Het geld wordt gebruikt voor bijzondere 
aangelegenheden, een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. 
De hoogte vrijwillige bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij 
de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via de (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de 
wijze waarop dit kan worden betaald. Op de schoolwebsite vindt u uitgebreide informatie hierover. 
 
3.6 De activiteitencommissie (ouderraad) 

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en 
buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de 
activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
3.7 Informatie aan gescheiden ouders 

Ouders krijgen regelmatig informatie van de school over de vorderingen van hun kind en over de 
school. Wanneer ouders gescheiden zijn, wordt de informatie gegeven aan de ouder die het gezag over 
de kinderen heeft. We gaan ervan uit dat die ouder de informatie doorgeeft aan de andere ouder. In 
overleg met de school kunnen beide ouders apart worden geïnformeerd. De school verschaft dan 
beide ouders dezelfde informatie. Informatie hierover op onze website: Protocol Informatieplicht 
gescheiden ouders. 
Wettelijk is het als volgt geregeld:  
Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan echter 
problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het 
gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich 
daartegen verzet. Sinds een wetswijziging van 1 januari 1998 houden ouders na een scheiding in 
principe beiden gezag over het kind. Beide ouders hebben dan ook gelijke rechten wat de 
informatievoorziening over hun kind betreft. Het contact tussen de ouders en de school kan verlopen 
via de ouder bij wie het kind in huis woont en waarvan de adresgegevens op het aanmeldformulier 
staan vermeld. De school mag ervan uit gaan dat deze ouder alle relevante informatie aan de ander 
doorgeeft. Als dit niet gebeurt, kan de ouder die de informatie niet krijgt, rechtstreeks contact opnemen 
met de school. Soms bepaalt de rechter dat het gezag niet aan beide ouders, maar slechts aan één van 
hen wordt toegekend. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk Wetboek is die ouder 
gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van ‘belangrijke aangelegenheden met 
betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind’. Tegelijk bepaalt artikel 377c dat de niet met 
het gezag belaste ouder op zijn verzoek door derden, zoals de school, op de hoogte wordt gehouden 
van informatie die het kind betreft. De school is echter niet verplicht informatie te verschaffen die ook 
niet aan de andere ouder wordt gegeven, of als het niet in het belang van het kind is. Als de school 
besluit om de gevraagde informatie te weigeren, kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag 
belaste ouder bepalen, dat de informatie toch wordt verstrekt.  
 
3.8 Beeldmateriaal 

Op school wordt steeds meer vastgelegd op foto en film. In nieuwsbrieven en websites van de scholen 
worden deze beelden gebruikt. Wij vragen hiervoor de toestemming aan ouders. Als u niet wilt dat 
beeldmateriaal van uw kind(eren) wordt getoond aan derden, dan kunt u dit kenbaar maken. Om 
misverstanden te voorkomen kunt u dit natuurlijk ook melden aan de leerkracht(en) van uw kind. De 
wet op de privacy is hierin voor ons leidend. (Zie ook hoofdstuk 5.13 Privacywetgeving)  
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4. De zorg voor de kinderen 

4.1 Toelaten van leerlingen 

Na het eerste contact vindt er een kennismakingsgesprek plaats. De school informeert de ouders over 
de school en de ouders moeten de school informeren over eventuele bijzonderheden. Wanneer een 
kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, gebruiken wij vooral uw informatie om de begeleiding van 
uw kind vast te stellen. Wanneer er informatie is van de peuterspeelzaal/kinderopvang, gebruiken wij 
die ook. Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra 
ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan 
worden. De school schakelt, indien nodig, het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, 
de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject. Iedere school 
beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, waarin omschreven staat welke zorg een school kan 
bieden. Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het 
expertisecentrum zelf kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van 
inschrijving van ons. 

 
Wanneer uw 4-jarige kind is toegelaten, kan het in een periode van zes weken maximaal vijf keer 
meedraaien in de groep, ook voordat het vier jaar wordt. Nieuwe leerlingen krijgen in de eerste 
periode op school extra aandacht. Ze leren dan met de materialen werken, krijgen lessen in hygiëne 
en leren de regels en gewoontes in de groep.  

 
Zindelijkheid 
Wanneer een kind op school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is. Als dat niet het geval is, gaat 
de groepsleerkracht in overleg met de ouders om afspraken te maken over hoe te handelen bij ‘een 
ongelukje’ of het verkorten van de lestijd in de periode dat het kind nog niet zindelijk is. Informatie 

over zindelijkheidstraining wordt door het consultatiebureau gegeven. Meer info op de website: 
https://www.ggdfryslan.nl/  
 
4.2 De Zorgstructuur 

Er komt binnenkort een nieuw ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Primair Onderwijs Friesland 21.01. Dit ondersteuningsplan loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 
juli 2022. Het laat zien hoe passend onderwijs in onze regio, het primair onderwijs in de provincie 
Fryslân, vorm en inhoud krijgt. Zodra het gereed is passen wij de schoolgids aan. 
 
Om te zorgen voor een doorgaande leerlijn, volgen we iedere leerling nauwlettend door middel van 
methodetoetsen, observaties en methode-onafhankelijke toetsen (CITO-lovs). De toetsresultaten 
worden geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt het onderwijsaanbod waar nodig aangepast. We 
volgen de leerlingen ook door de dagelijkse werkzaamheden te bekijken, te corrigeren en te 
beoordelen. Dit doet de groepsleerkracht, al dan niet in samenspraak met het kind. Vier keer per 
schooljaar bekijken we voor elk kind wat het nodig heeft om goed te leren en zich goed te ontwikkelen. 
We verdelen de leerlingen over niveaugroepen. Hierin zitten leerlingen met een vergelijkbare 
beginsituatie en leerdoelen voor een bepaalde periode. In het groepsplan wordt dit allemaal 
bijgehouden. In speciale situaties stellen we een individuele leerlijn op waarin de extra ondersteuning 
beschreven staat. Op alle scholen is een intern begeleider aanwezig. Zij adviseert de leerkrachten en 
coördineert de zorg op school.  
 
Als het ondanks hulp en inspanningen niet lukt om vast te stellen wat een kind nodig heeft of welke 
aanpak de juiste is, zal de school de hulp inroepen van een eigen of een externe deskundige voor advies 
of tot nader onderzoek te komen. Wanneer de ontwikkeling van een kind ondanks de geboden hulp of 
onderzoeken stagneert of de school handelingsverlegen is, dan volgt er overleg tussen de school, de 

https://www.ggdfryslan.nl/
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ouders en externe deskundigen. Er wordt dan gekeken naar wat het beste is voor het kind. Misschien 
is het beter op zijn plaats op een andere school. Om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te 
brengen vullen school en ouders dan het Vraag Profiel Instrument in. Klik hier voor een animatie.  
 
Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk te signaleren. Daarom wordt er vanaf midden groep1 
met een observatiesystemen en/of methodeonafhankelijke toetsen gewerkt. We houden de 
vorderingen bij op het gebied van taal, lezen, rekenen en het functioneren op sociaal-emotioneel 
gebied. We nemen de toetsen verspreid over het jaar af, volgens een planning die aan het begin van 
het schooljaar bekend is. In speciale vergaderingen bespreken we de resultaten van de leerlingen. Dit 
doen we per leerling, per groep en per vakgebied. De resultaten van de toetsen worden digitaal 
opgeslagen en in de groepsmappen bewaard. Bovendien heeft elk kind een dossier met daarin de 
gegevens en eventuele onderzoeksgegevens van externen en intern begeleider. Tweemaal per 
schooljaar nodigen we alle ouders uit om te komen praten over de vorderingen van hun kind. 
  
Extra zorg 
Door een handicap, beperking of intensieve zorgvraag kan er extra zorg nodig zijn op school. Om 
hiervoor in aanmerking te komen, worden kinderen onderzocht door een orthopedagoog en eventueel 
een andere deskundige buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld een logopedist, arts of ambulant 
begeleider zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten vullen we samen met de ouders een Vraag 
Profiel Instrument in om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Het Zorg Advies Team bespreekt 
de zorgvraag. Deze commissie van deskundigen beoordeelt de aanvraag en kijkt welke extra zorg de 
leerling nodig heeft. Ook wordt gekeken of dit op de eigen school mogelijk is of dat een andere 
basisschool of speciaal basis onderwijs beter aansluit bij de zorgbehoeften. Vervolgens wordt een 
ontwikkelperspectief opgesteld. Hierin staat ook welke extra zorg het kind krijgt. Het 
ontwikkelperspectief wordt met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd. Wanneer een kind 
het beste onderwijs op een school voor speciaal onderwijs kan krijgen, dan wordt het kind aangemeld 
bij de CVA ( Commissie van Advies) die beoordeelt of het kind toelaatbaar is op een school voor speciaal 
onderwijs.  
 
Mogelijkheden en grenzen van de zorg 

De mogelijkheden van de zorgverbreding: De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij 

of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat de 

school met de minimale gemiddelde beheersing van de leerstof van eind groep 6. 

 

 Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op school. 

 Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden. 

 Het kind is in staat om zelfstandig te werken. 

 Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden 

elkaars adviezen op. 

 De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met 

ouders en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg. 

 De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen 

moeten in beginsel zelfredzaam zijn. 

 De school beschikt slechts over gewone communicatiemiddelen en heeft geen extra 

voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen. 

De grenzen van de zorgverbreding 

In OT4 streven we er naar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een 

lichamelijke- of verstandelijke beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich 

echter ook situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt: 

https://vimeo.com/78535950
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 Verstoring van de rust en de veiligheid: indien een leerling een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, 

die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is 

voor de school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed 

onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind met een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking te bieden. 

 

 Wederzijdse beïnvloeding van enerzijds de verzorging en de behandeling van het kind 

met een lichamelijke- of verstandelijke beperking en anderzijds het onderwijs aan dit 

kind: indien een leerling een lichamelijke- of verstandelijke beperking heeft die een 

zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de 

behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling 

onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor de school de grens bereikt. Het is 

dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind te 

bieden. 

 

 Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen: indien het onderwijs aan een 

leerling met een lichamelijke- of verstandelijke beperking een zodanig beslag legt op 

de tijd en de aandacht van de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in 

het geheel niet kan worden geboden, dan is voor de school de grens bereikt. Het is 

dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de 

(zorg)leerlingen in de groep. 

 
Hoog- en meer begaafde leerlingen 

Voor hoogbegaafde leerlingen volgen wij een hoogbegaafdheidsprotocol, waarin beschreven staat 

hoe wij aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze excellente leerlingen voldoen en 

welke richtlijnen wij hierin volgen. Het hoogbegaafdheidsprotocol ligt ter inzage op school.  

 

Plusklas Sneek 

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de 

ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er 

faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn 

dat een leerling dreigt vast te lopen op de basisschool. Voor deze selectieve groep kinderen is er een 

Plusklas in Sneek vanuit het Expertisecentrum (vanaf groep 5). Deze Plusklas is speciaal voor kinderen 

die bijvoorbeeld geen aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan en 

tegen problemen aanlopen. Op de Plusklas ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten 

besteden aandacht aan deze problematiek en dagen de kinderen uit met elkaar in gesprek te gaan. 

Zo kunnen ze met en van elkaar leren tijdens uitdagende projecten. 

 

De aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de IB-er. 

Meer informatie: http://www.gearhing.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-0/voor-op-site-plusklas.pdf  

 
  

http://www.gearhing.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-0/voor-op-site-plusklas.pdf
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Schoolondersteuningsprofiel 

Iedere school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). De verschillende scholen binnen dit 

onderwijsteam hebben uiteenlopende kennis en daarmee kunnen we een brede zorg bieden. In 

onderstaande is per school kort aangeven welke expertise aanwezig is.  

 Alle scholen werken allen samen met verschillende partners. Regelmatig zijn er contacten met 

schoolmaatschappelijk werk, GGD/JGZ, met de voorschoolse educatie en andere basisscholen. 

Met een aantal andere partners is het contact incidenteel. (VO, SO, SBO, het gebiedsteam van 

de gemeente, de afdeling leerplicht van de gemeente en de politie). Vanwege grote diversiteit 

in de leerlingenpopulatie hebben de scholen contacten in de clusters 2, 3 en 4. 

 

 Uit het schoolondersteuningsprofiel van Dûbelspan in Boazum 

De school biedt een adequate basisondersteuning aan leerlingen. De school wil de 

ontwikkeling van het adaptieve onderwijs versterken. Het dyscalculiebeleid wordt verder 

ontwikkeld. Het team heeft ondersteuningsdeskundigheid in huis op het gebied van sociale 

vaardigheden (Kanjertraining). Van externe deskundigheid wordt gebruik gemaakt als dit 

nodig is. Er zijn geen ondersteuningsvoorzieningen in de school. (Bijvoorbeeld een groep voor 

leerlingen die specialistische zorg behoeven.) Er zijn een aantal fysieke voorzieningen in het 

gebouw zoals gespreks- en therapieruimtes.  

 
 Uit het schoolondersteuningsprofiel van De Fôlefinne in Easterwierrum 

De basisondersteuning aan leerlingen is van een toereikend niveau. De school heeft een 

uitstekend pedagogisch klimaat. Het team maakt vooral gebruik van ondersteunings-

deskundigheid die extern wordt opgedaan. Op het gebied van dyscalculie wil de school zich 

verbeteren. Er zijn geen ondersteuningsvoorzieningen in de school. De school is hier te klein 

voor. (Bijvoorbeeld een groep voor leerlingen die specialistische zorg behoeven.) Er zijn weinig 

fysieke voorzieningen in het gebouw wel een gespreks-/ onderzoeksruimte.  

 

 Uit het schoolondersteuningsprofiel van De Gielguorde in Mantgum 

De school biedt een solide basisondersteuning aan leerlingen aan en richt zich op extern 

opgesteld beleid voor dyscalculie. Op het gebied van hoogbegaafdheid beschikt de school over 

interne deskundigheid. Er is een beginnende ervaring met NT2, die versterkt wordt. Ook wordt 

er gebruik gemaakt van externe deskundigen. De school is deelnemer aan het traject ‘Opleiden 

in school’, in samenwerking met de NHL. Voorzieningen om hoogbegaafdheid te ondersteunen 

zijn in de school aanwezig. Er zijn een aantal fysieke voorzieningen in het drempelloze gebouw, 

zoals gespreks- en therapieruimtes. 

 

 Uit het schoolondersteuningsprofiel van De Krunenstrobbe in Jorwert 

De basisondersteuning die de school aanbiedt is toereikend. Adaptief onderwijs, het werken 

met leerlijnen en het analyseren van leerlingenresultaten zijn een blijvend punt van aandacht. 

Er is enige ervaring met NT2, die verder versterkt wordt. Het team maakt vooral gebruik van 

ondersteuningsdeskundigheid die extern wordt opgedaan. Ontwikkeling nodig op het gebied 

van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Er zijn geen ondersteuningsvoorzieningen in de 

school. (Bijvoorbeeld een groep voor leerlingen die specialistische zorg behoeven.) 

 

 Uit het schoolondersteuningsprofiel van It Pertoer in Weidum 

De school biedt een betrouwbare basisondersteuning. Zelfverantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid voor het leren wil de school verder uitbouwen: samen leren op eigen niveau 

en in eigen tempo. Het team heeft ondersteuningsdeskundigheid in huis op het gebied van 
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sociale vaardigheden. Van externe deskundigheid wordt gebruik gemaakt als dit nodig is. Er 

zijn een aantal fysieke voorzieningen in het gebouw, zoals gespreks- en therapieruimtes. 

 

 Uit het schoolondersteuningsprofiel van De Pikeloer Wiuwert 

De school biedt een betrouwbare basisondersteuning. Er wordt gewerkt aan de visie van 

leerlingenondersteuning en de sociaal emotionele ontwikkeling. Het team maakt vooral 

gebruik van ondersteuningsdeskundigheid die extern wordt opgedaan. Ontwikkeling (intern) 

is nodig op het gebied van Dyslexie, autistiforme stoornissen, dyscalculie en hoogbegaafdheid. 

Er zijn geen ondersteuningsvoorzieningen in de school. (Bijvoorbeeld een groep voor leerlingen 

die specialistische zorg behoeven.) 

 

De scholen hebben bovenstaande verder uitgewerkt in een afzonderlijk schoolondersteuningsprofiel. 
 
4.3 Overgang naar een volgend leerjaar 

De afspraken over verlenging / versnellen liggen vast in een protocol. We maken een zorgvuldige 
afweging bij de overgang naar een volgend schooljaar. Daarbij is speciale aandacht voor een verlenging 
in groep 1 of 2. Wanneer er zorgen zijn over voortgang in ontwikkeling die van invloed zijn op de 
overgang naar een volgend jaar, gaan we direct met ouders in gesprek. Ouders worden tijdig op de 
hoogte gesteld wanneer besloten wordt om te verlengen of te versnellen. Het protocol is op te vragen 
bij de IB-er van de school. De school besluit over verlengen of versnellen. 
 
4.4 Verwijzing naar het vervolgonderwijs 

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De school adviseert ouders welk niveau 
het beste bij hun kind past. De scholen in het voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen op aangeven 
van de basisschool. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, werken alle 
scholen in Friesland met de Plaatsingswijzer. Op basis van de resultaten uit de leerjaren 6 t/m 8 wordt 
een advies geformuleerd. Ook de leerkracht heeft de mogelijkheid de eigen bevindingen mee te laten 
wegen in het advies. Op de website www.plaatsingswijzer.nl staat informatie over de ‘Plaatsingswijzer’ 
en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast geeft de website praktische informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen. In 
april wordt nog de verplichte eindtoets afgenomen. Als de score van deze toets boven niveau van de 
plaatsingswijzer is, kan het plaatsingsbesluit heroverwogen worden. 
 
4.5 Samenwerking met deskundigen buiten de school 

Scholen werken veel samen met andere scholen en instellingen. Zowel op schoolniveau als op niveau 
van Gearhing nemen we deel aan verschillende overlegstructuren of netwerken:  
• Het samenwerkingsverband Friesland voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. 

 Gebiedsteam. Meldingen van zorg op allerlei gebied kunnen via het gebiedsteam ingebracht 
worden. Zij kunnen via specialisten hulp organiseren.  

• Verwijsindex. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of van de gezinssituatie die 
een goede ontwikkeling belemmerd, zijn organisaties (ook scholen) verplicht dit met ouders te 
bespreken en een kind in de verwijsindex te zetten. Er wordt geen inhoudelijk informatie over 
het kind ingezet. In Fryslân zijn er veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van 
kinderen, maar soms weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. De 
verwijsindex, is alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn een 
signaal af te geven en/of een kind in de verwijsindex te plaatsen. http://verwijsindex.tv/ouders  

• GGD Fryslân. De schoolarts komt ieder jaar, samen met de assistente op school en onderzoekt 
de 5-jarigen. De jeugdverpleegkundige onderzoekt de kinderen van groep 7. 

 https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/gezindheidsonderzoeken-en-vaccinaties-tijdens-de-
schoolperiode/  

https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders
http://verwijsindex.tv/ouders
https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/gezindheidsonderzoeken-en-vaccinaties-tijdens-de-schoolperiode/
https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/gezindheidsonderzoeken-en-vaccinaties-tijdens-de-schoolperiode/
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• Expertise centrum. De leerkracht kan hierop een beroep doen voor extra ondersteuning. Het 
expertise centrum zorgt voor de begeleiding van een leerkracht, een groep of een leerling. 

• Zorg Advies Team. Als school niet uit de hulpvraag van het kind komt en er sprake is van een 
complexe problematiek, dan kan de intern begeleider het kind bespreken in het Zorg Advies 
Team (ZAT)  

• Logopedie. Preventieve logopedie is er op gericht om stoornissen op het gebied van stem, taal 
en gehoor te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. In het laatste geval volgt, na overleg met 
de ouders, een verwijzing via de huisarts naar de plaatselijke logopedist.  

• Deelname aan PO-VO overleg om te komen tot een betere aansluiting met het voortgezet 
onderwijs. 

• Netwerk van intern begeleiders, begeleid door de orthopedagoog van Gearhing. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Koningsspelen, even pauze tijdens de vossenjacht in groep 1 en 2, mei 2018 
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5. Regelingen en beleid  

5.1 Vrijstelling van onderwijs 

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat 

een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Er zijn 

echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan krijgen van onderwijs.  

Het eerste jaar op school  

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. Ouders 

kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een 

vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuis houden Op verzoek van de ouders kan de directeur 

toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan 

later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.  

Vrijstelling op basis van levensbeschouwing  

Leerlingen die op basis van levensbeschouwing en naar de wens van de ouders, op principiële gronden 

niet kunnen deelnemen aan het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, volgen het 

onderwijsprogramma volgens het actuele lesrooster. Zij blijven dus onder toezicht van de eigen 

groepsleerkracht of een andere groepsleerkracht. Een kind mag thuisblijven voor het vervullen van 

plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging. 

Onderwijs bij ziekte of andere medische omstandigheden  

Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuisblijven. Leerlingen die om andere redenen niet naar school 

kunnen, krijgen een aangepast onderwijsprogramma aangeboden. Zij blijven daarbij eveneens onder 

toezicht van de eigen groepsleerkracht of een andere groepsleerkracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

medische redenen die door de ouders in overleg met de huisarts worden gegeven. Wanneer door 

ziekte blijkt dat de ontwikkeling van het kind wordt onderbroken, dan neemt de leerkracht contact op 

met de ouders. Er worden dan afspraken gemaakt over het schoolwerk en begeleiding daarvan in de 

thuissituatie. 

Wanneer er sprake is van ziekte kunnen ouders informatie en advies over het schoolwerk krijgen van 

de leerkracht van hun kind. Ook kunnen ouders informatie vinden op de website van Ziezon, het 

landelijk netwerk ‘Ziek Zijn en Onderwijs’. 

Afspraken voor het bezoeken van de tandarts, medische behandelingen en dergelijke dienen zoveel 

mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. Wanneer er geen andere mogelijkheid is, kunnen ouders 

overleggen met de directeur van de school. 

Kinderen afmelden 

Wanneer een kind door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat 

ouders hun kind voor schooltijd afmelden. Wanneer de school geen bericht heeft ontvangen, wordt er 

telefonisch contact opgenomen met het gezin. De school registreert de afwezigheid van leerlingen. Als 

er een vermoeden van ongeoorloofde absentie is, dan wordt dat gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

Te laat komen i.v.m. talentontwikkeling 

Soms zijn kinderen intensief betrokken bij een sportclub of theatervoorstelling. Kinderen krijgen dan 

de kans om hun begaafdheden verder te ontwikkelen. Een enkele keer kan dit veel extra tijd kosten. 

Aangaande talentontwikkeling is het, na overleg met de leerkracht, toegestaan om 1 keer per 

schooljaar later op school te komen als er sprake is van een late training, repetitie of optreden.  

http://www.ziezon.nl/
http://www.ziezon.nl/
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Verlof en vakantie buiten de schoolvakanties 

Lang verlof 

In incidentele gevallen kunnen ouders toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties. 

Ouders die werken in een horecabedrijf kunnen soms niet in een van de schoolvakanties hun werk 

verlaten. Of een reden kan zijn dat één van de ouders in de zomervakantie geen verlof kan krijgen van 

zijn of haar werkgever. De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum 

aantal dagen is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het 

nieuwe schooljaar. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te vragen. Bij de 

leerplichtambtenaar van uw gemeente is informatie te verkrijgen (achterin deze gids vind u de 

gegevens). 

Kort verlof 

De directeur beslist als het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Extra verlof moeten ouders 

schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Ouders dienen een 

verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn. Hiervoor 

heeft de school een aanvraagformulier op de website. 

Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de 

leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.  

Bij een afwijzing van een verzoek kunnen ouders bezwaar indienen bij de directeur als het om tien 

dagen of minder gaat; bij de leerplichtambtenaar als het om meer dan tien dagen gaat. Als ouders het 

niet eens zijn met de beslissing dan kunnen zij beroep aantekenen bij de rechtbank.  

5.2 Vakantieregeling  

De vakantiedagen worden jaarlijks vastgesteld en ouders worden daar tijdig van op de hoogte 

gebracht. Bij de start van het nieuwe schooljaar jaar kunnen ouders van de website van de school veel 

informatie halen, hierop staan ook de vakantiedagen zijn vermeld. Naast de vakantiedagen, stelt de 

school ook eigen vrije dagen vast. Meestal gaat het om studiedagen voor de teams. Informatie over de 

invulling van deze dagen wordt vermeld in de nieuwsbrief. 

5.3 Schorsen en verwijderen van een leerling  

Hoewel we ons uiterste best doen om leerlingen een goede en leerzame tijd te geven op onze school, 

kan het gebeuren dat we die taak niet meer kunnen uitvoeren. In dat geval gaan we over tot een 

procedure van schorsing. Die procedure voeren we alleen in heel uitzonderlijke gevallen uit. Na overleg 

met de ouders en de leerplichtambtenaar zal de procedure door het bestuur worden ingezet. In deze 

procedure moet de inspecteur basisonderwijs ook betrokken worden. De procedure ‘toelaten, 

schorsen en verwijderen van leerlingen’ is digitaal beschikbaar. 

5.4 Veiligheid op en rond de school  

De school werkt voortdurend aan een goede sfeer, waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig voelt. 

Gearhing heeft een schoolveiligheidsplan. Dit staat gepubliceerd op de schoolwebsites van OT4. Daarin 

worden regelingen en afspraken beschreven die bijdragen aan een veilig klimaat voor leerlingen en 

leerkrachten. Het gaat erom hoe we de sfeer op de school veilig en positief houden, maar ook hoe de 

school en het schoolplein fysiek veilig blijven door het toepassen en handhaven van gedragsregels. 

Wanneer een kind op school komt, worden ouders hierover geïnformeerd, zodat in de samenwerking 

tussen leerlingen, ouders en leerkrachten die afspraken worden nagekomen.  

Wanneer er zich incidenten voordoen, zal de school aansluitende maatregelen nemen, zoals 

beschreven in het veiligheidsplan.  

http://www.gearhing.nl/files/Toelaten%20schorsen%20en%20verwijderen.pdf
http://www.gearhing.nl/files/Toelaten%20schorsen%20en%20verwijderen.pdf
http://www.gearhing.nl/files/Toelaten%20schorsen%20en%20verwijderen.pdf
http://www.folefinne.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-10/VEILIGHEIDSPLAN-Gearhing-2012.pdf
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Op iedere school zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners (BHV’er), zodat elke dag minimaal één 

bedrijfshulpverlener aanwezig is. Ze zijn geschoold en dragen zorg voor de begeleiding van kinderen 

en personeel bij noodsituaties in en rondom het gebouw. Deze bedrijfshulpverleners worden eens per 

twee jaar geschoold. 

De belangrijkste taken van de BHV-er zijn:  

 Het verlenen van eerste hulp met het accent op levensreddende handelingen. 

 Het beperken en bestrijden van een beginnende brand. 

 Ontruiming van de school, vanwege acuut gevaar (bijvoorbeeld bosbrand) of de dreiging van 

gevaar (bijvoorbeeld bij een bommelding). De BHV’er heeft daarbij een gidsfunctie. 

 Communicatie door een snelle en correcte alarmering bij brand en ongelukken. Bovendien moet 

hij de professionele hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) kunnen informeren en voor 

zover nodig begeleiden. 

 Beheer EHBO-koffer. 

Het veiligheidsplan en het bedrijfsnoodplan liggen op school ter inzage.  

5.5 Omgangsprotocol (pestprotocol) 

Onze scholen hebben als doel dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, 

betrokken en zelfstandige volwassenen en kunnen reflecteren op eigen handelen. Het aanleren van 

goede omgangsvormen is hierbij essentieel. Het omgangsprotocol dat in samenwerking met een aantal 

ouders hiervoor is gemaakt is gebaseerd op de waarden: respect, verantwoordelijkheid, samenwerking 

en veiligheid (en de reflectie hierop).  

Het is belangrijk dat we de structuren en grenzen zoals we die op onze zes scholen hanteren, duidelijk 

en eenduidig verwoorden in termen die ook voor kinderen te begrijpen zijn. Uiteindelijk is iedereen 

erbij gebaat wanneer het helder is wat wel en niet kan. Door de regels en afspraken schriftelijk vast te 

leggen is er duidelijke communicatie binnen de school en met iedereen die actief is op onze zes 

scholen. Het omgangsprotocol/pestprotocol staat op de website van de eigen school. 

 

 

5.6 Vervoer in auto’s 

De scholen willen midden in de wereld staan. 

We organiseren dan ook vaak excursies. Hierbij 

is het vervoer van de kinderen in auto’s 

onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig 

een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn 

enkele spelregels om het vervoer van de 

kinderen in auto’s veilig en goed te laten 

verlopen. 

Protocol vervoer: 

 Wanneer u zich opgeeft om te rijden met een excursie, schoolreis etc., gaat u mee voor alle 

kinderen. 

 U heeft een inzittendenverzekering voor tenminste 5 personen. 

 Het rijden (en begeleiden) vindt plaats onder schooltijd en valt derhalve onder de 

verantwoording van school. 

 De school bepaalt in welke auto de kinderen plaatsnemen en u houdt zich aan de aanwijzingen 

van het onderwijzend personeel. 
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De rijdende ouder (chauffeur) controleert (onder supervisie van de leerkracht): 

 Of de kinderen in de autogordels zitten. 

 Er niet te hard gereden wordt. 

 De chauffeurs bij elkaar blijven. 

 Er niet meer dan 3 kinderen achterin zitten. 

 Alleen kinderen groter dan 1.35 m. eventueel voorin zitten. 

 Alle kinderen in de auto kleiner dan 1.35 m. Een zittingverhoger gebruiken. 

 

5.7 Klachtenregeling  

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag 

van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen 

ook in gesprek gaan met de locatie coördinator. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de juiste 

persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan met de 

directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht indienen. Op 

www.gearhing.nl staat uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure. 

Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. 

Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele 

klachtenregeling´ Klik hier voor de procedure klacht indienen. 

Het reglement en verdere informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:  

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD UTRECHT 

Telefoon: 030-280 95 90 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

5.8 Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

De leerkrachten werken dagelijks met kinderen en observeren hen in hun ontwikkeling. De sociaal 

emotionele ontwikkeling wordt ook gemeten en geobserveerd. Wanneer wij als school ons zorgen 

maken, dan gaan we met de ouders in gesprek over onze bevindingen. Er kan in zorgelijke situaties 

contact opgenomen worden met Veilig Thuis Friesland. Ook als er twijfel is. Je hoeft hier je naam niet 

te noemen als je belt. Veilig Thuis Friesland onderzoekt wat er aan de hand is probeert een einde te 

maken aan de zorgelijke situatie. http://www.veiligthuisfriesland.nl/ Het gratis telefoonnummer is 

0800 – 2000. 

5.9 Kwaliteitsbeleid  

Kwaliteitszorg is het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier 

evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken. De scholen borgen en verbeteren continu de 

kwaliteit. Wanneer cyclisch wordt gewerkt aan kwaliteitszorg, zijn de volgende stappen herkenbaar: 

 kwaliteitsbepaling 

 uitvoering van beleid 

 kwaliteitsborging of kwaliteitsbewaking 

 kwaliteitsverbetering 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs/procedure-klacht-indienen/?L=%2Fproc%2Fself%2Fenviron
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.veiligthuisfriesland.nl/
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Deze manier van werken is zichtbaar in alle beleidsterreinen en inhoudelijk gekoppeld aan financiën. 

De inhoud van de gewenste kwaliteit wordt binnen Gearing bepaald. Uiteraard wordt hierbij rekening 

gehouden met de wettelijke kaders. 

De missie en visie van Gearhing en de strategische doelen op stichtingsniveau liggen vast in het 

strategisch beleidsplan. Eenmaal per vier jaar wordt dit geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Deze 

strategische doelstellingen zijn richtinggevend voor de ambities van de onderwijsteams. In het 

ambitieplan staat een korte evaluatie van het afgeronde schooljaar en worden vier of vijf speerpunten 

geformuleerd, waaraan het team het nieuwe schooljaar gaat werken. Scholen en onderwijsteams 

werken samen bij het realiseren van de ambities en het leren van elkaar wordt daarbij gestimuleerd.  

De speerpunten worden gevoed door de gerealiseerde kwaliteit (indicatoren) of in- en externe 

ontwikkelingen. Aan het ambitieplan wordt een financiële onderbouwing en een scholingsplan 

gekoppeld. In hoofdstuk 6 staat een samenvatting, waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de 

externe stakeholders van de het onderwijsteam en de school. 

De directeuren verantwoorden zich in ieder geval eenmaal per jaar op een verantwoordingsdag over 

de gerealiseerde kwaliteit op de scholen en de gerealiseerde ambities binnen de onderwijsteams. In 

diverse gesprekken staan drie zaken centraal: 

1. De gerealiseerde kwaliteit. In ieder geval heeft elke school een door het bevoegd gezag 

vastgestelde schoolgids, schoolplan en zorgplan. Deze documenten worden tijdig aan de 

inspectie toegezonden. Op alle scholen wordt de ontwikkeling van een leerling in kaart gebracht 

met gecertificeerde toetsen en een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Eenmaal per twee jaar 

worden er op alle Gearhingscholen kwaliteitsonderzoeken gehouden. Ouders, medewerkers en 

leerlingen in de bovenbouw mogen dan hun mening te geven. De directeur evalueert de 

kwaliteit van het onderwijs door het werken kwaliteitskaarten en klassenobservaties. Ook 

vinden er ontwikkel- en beoordelingsgesprekken plaats met leerkrachten. 

2. Vervolgens wordt gekeken naar de realisatie van de ambities uit het ambitieplan. Zijn ze al dan 

niet behaald en er wordt gekeken naar achterliggende redenen. 

3. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de realisering van de begroting. Op basis van deze gegevens 

kan een ambitieplan worden bijgesteld.  

 

5.10 Verzekeringen  

Op stichtingsniveau is een verzekeringspakket afgesloten voor bestuurders, medewerkers, ouders, 

vrijwilligers en leerlingen. Het bestaat uit:  

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. 

 Doorlopende reisverzekering voor medewerkers, leerlingen en begeleiders. 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers, leerlingen en anderen die voor Gearhing 

werkzaamheden verrichten. 

 Collectieve ongevallen verzekering voor medewerkers, leerlingen en vrijwilligers.  

 Rechtsbijstandverzekering voor medewerkers in dienst van Gearhing. 

 Schadeverzekering voor inzittenden voor medewerkers in dienst van Gearhing en vrijwilligers 
die een zakelijke rit maken. 
 

Ouders kunnen contact opnemen met de school als zij menen een beroep te kunnen doen op een van 

bovenstaande verzekeringen. De school is echter alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. 

Een voorbeeld: kinderen spelen in de pauze buiten, waarbij leerkrachten toezicht houden. Het kan 
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gebeuren dat een kind struikelt, waardoor er een gat in de broek ontstaat. Dit is dan geen reden voor 

een claim. Een kind kan net zo goed buiten schooltijd of ergens anders vallen. Er is dan geen sprake 

van verwijtbaar gedrag van de school. Het verzekeringspakket van de school heeft een secundaire 

dekking. Dit houdt in dat schade eerst bij de eigen verzekeringsmaatschappij moet worden ingediend.  

 

5.11 Sponsoring  

Wanneer scholen gebruik willen maken van sponsoring, is het convenant “scholen voor primair en 

voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018” leidend. Dat betekent dat scholen de ruimte 

hebben om sponsoring te onderzoeken en te bepalen of de wensen van de school en de 

gedragsregels uit het convenant overeen komen. 

Sponsoring is mogelijk wanneer: 

- Er is voldoende draagvlak voor de sponsoring bij de betrokkenen, (school, ouders en mr). 

- De sponsoring moet verenigbaar zijn met het pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school. 

- De sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de betrokkenen in gevaar brengen. 

- De onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloeden of in strijd zijn met de onderwijsinhoud. 

- De continuïteit moet gewaarborgd blijven. 

- We spannen ons in om alle betrokkenen die gebruik maken van het middel sponsoring 

voldoende wordt geïnformeerd over de beslissingen en we maken het zichtbaar in de 

jaarrekening. 

- De verantwoording vindt plaats door sponsorgelden gescheiden zichtbaar te maken in de 

jaarrekening.  

Zijn er klachten over sponsoring? Dan kunt u via de klachtenprocedure van Gearhing uw bezwaren 

kenbaar maken. 

 

5.12 Vertoning van video’s 

Op onze scholen vertonen wij films, video’s uitsluitend voor lesdoeleinden. Er worden geen 

bewegende beelden voor amusementsdoeleinden vertoond. Een licentie is nodig als de vertoning van 

de film niet met titel is vermeld in het leerplan. 

 

5.13 Privacywetgeving/ gegevensbescherming (AGV) 

Gearhing heeft de ambitie om een innovatieve scholengroep te zijn die leerlingen goed wil 

voorbereiden op de 21e eeuw, onder andere door nieuwe vormen van kennisoverdracht aan te 

bieden. Gearhing vindt het daarom uitermate respectvol en belangrijk om juist op het gebied van 

privacy zaken zorgvuldig te regelen. Leerlingen, ouders en werknemers moeten zich op het gebied 

van privacy veilig kunnen voelen en er op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig om wordt gegaan 

met persoonsgegevens. 

 

Alle gegevens, of een combinatie van gegevens, die terug te leiden zijn naar een uniek persoon of (de 

als wettelijk relevant beschouwde) gegevens die over een persoon gaan, zijn het beschermen waard 

en worden daarom niet gedeeld zonder aantoonbare toestemming. 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal 

waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het 
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gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Elk jaar vragen wij 

hiervoor uw toestemming. 

 

Om te garanderen dat de gegevens die tussen school en andere partijen privé blijven, kunnen alle 

scholen zich aanmelden voor het ECK iD (www.eck-id.nl). Daarmee wordt voor alle leerlingen en 

leerkrachten een nieuw, uniek ID gegenereerd waarmee leveranciers onderling informatie 

uitwisselen. De uitwisseling van gegevens gaat dan niet meer op basis van persoonsgebonden 

nummers, zoals het BSN. 

 

Voor ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waaronder ook bijvoorbeeld de toetsgegevens vallen, 

hebben wij ook een ECK iD aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 De Koningsspelen, het ontbijt, mei 2018  

http://www.eck-id.nl/
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6. Ontwikkelingen in het onderwijs  

Dit hoofdstuk geeft een korte omschrijving van de leerresultaten en de gerealiseerde kwaliteit van de 

ontwikkelingen die in het afgelopen schooljaar centraal stonden. In paragraaf 1 wordt ingegaan op de 

activiteiten op team- en schoolniveau met een terugblik en een vooruitzicht. In paragraaf 2 worden de 

resultaten weergegeven. In het jaarverslag van het onderwijsteam wordt een overzicht per school 

gegeven.  

 

 

6.1 De doelen van onderwijsteam 4 
 
Wat is er gerealiseerd en wat zijn de ontwikkelingen van de scholen komend schooljaar? 

 

Terugblik 

Het schooljaar 2017-2018 is binnen ons onderwijsteam individueel gewerkt aan de persoonlijke 

ontwikkeling en gezamenlijk aan ‘de leerkracht neemt zijn vak terug’,  

Met iedereen is een ontwikkelgesprek gevoerd en/of een beoordelingsgesprek waarbij de persoonlijke 

ontwikkeling aan de orde kwam. Hieruit kwamen persoonlijke en gezamenlijke actiepunten. 

 

Voor het 4e jaar werken wij aan de verdieping van Snappet nu gericht op de 3.0 versie. De werkwijze 

met tablet verandert elk jaar ingrijpend, zodat wij zorgen dat om telkens beter adaptief te kunnen 

werken. Er was scholing voor het onderwijsteam en aan leerkrachten op individuele basis op de 

verschillende scholen door interne deskundigen. 

 

De kwaliteit van het onderwijs is ook dit jaar weer geëvalueerd met o.m. klassenbezoeken door de 

directie en de intern begeleider, hierbij is vooral gelet op klassenmanagement, zorgregistratie en 

instructie. Daarnaast zijn toetsresultaten geanalyseerd en hebben wij geëxperimenteerd met de nieuw 

opzet van de zorgcyclus en is de WMK (Werken Met Kwaliteit) afgenomen.  

 

De ingezette ontwikkelingen liggen aan de basis voor de ambities in ons onderwijs. Adaptief en modern 

onderwijs waar we de 21st century skills als uitgangspunt nemen. In het  afgelopen schooljaar hebben 

we gewerkt aan:  

• Een schooljudoproject  

• Andere schooltijden (continuroosters) 

• Wereldoriëntatie met ‘Alles in een’ 

• Borging en uitbreiding van LeerKracht (bord in de klas) 

• Implementatie Veilig Leren Lezen in 4 scholen  

• Snappet 3.0 en het adaptief werken vanuit doelen 

• Twee anti-pestcoördinatoren zijn geschoold 

• Ervaringen en aanpassingen met de NT2 leerlingen 

• Ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken zijn gevoerd met de leerkrachten 

• Beoordelingsgesprekken hebben plaatsgevonden 

• De gemeentelijke herindeling door de opheffing van Littenseradiel vergde aandacht 

• Er werden nieuwe netwerken bij de gemeentes Leeuwarden en Súdwest Fryslân opgebouwd 

• Koningsspelen werd een actief sportgebeuren voor alle zes scholen van het OT 
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• ICT-coördinator is geschoold 

• Weer een paar schoolpleinen zijn vernieuwd anderen zullen volgen 

• Techniek krijgt steeds meer aandacht, robots zijn gebouwd geprogrammeerd en in gebruik 

genomen. 

• Een nieuwe aanpak van handelingsgericht werken binnen de zorgcyclus is ontwikkeld en een 

aanvang mee gemaakt 

• De OMR hield een reflectiebijeenkomst en de eigen taak kritisch onder de loep te leggen 

• Scholing van een aantal individuele leerkrachten in rekenonderwijs (Met sprongen vooruit), 

gymnastiek, taalcoördinator, hoogbegaafdheid, Engels, de onderbouw en BHV. 

• Intervisie binnen het ‘LeerKRACHT’ programma, waarin leerkrachten de klas van elkaar 

bezoeken en elkaar feedback geven.  

• Gezamenlijke activiteiten en lessen in de verschillende scholen, reisjes en vieringen. 

• Onderwijsteam taakbeleid, waarbij de taken van leerkrachten worden verbonden aan alle 

scholen in het onderwijsteam.  

• Ontmoeten van de verschillende teams om samenwerken en synergie te creëren.  

• Gezamenlijk optrekken van de leerkrachten onderbouw. 

• Positionering van de OMR. 

• Onderzoek naar ‘andere schooltijden’ op andere scholen. Voorlichtingsbijeenkomsten op alle 

scholen van het OT. 

• Drietalig onderwijs voor meerdere scholen, gericht op certificering, verdere invoering en 

ontwikkeling van Engels-, Fries- en Nederlands taalonderwijs 

• Afstemming van het onderwijs binnen de samenwerking op vrijdag van de scholen in Boazum, 

Wiuwert en Easterwierrum. 

• WMK – zelfevaluatie. 

• Ontwikkeling van het anti-pestbeleid en dit vastleggen in een omgangsprotocol. 

• Er is gebouwd aan ‘De gezonde school’. 

 

Uitgesplitst naar de separate school: 

 

Dûbelspan 

In het afgelopen jaar is de nieuwste versie van ‘Veilig leren lezen’ voor het aanvankelijk lezen in groep 

3 bij ons geïmplementeerd. Het is met de op vrijdag samenwerkende scholen afgestemd. 

De ontwikkeling van adaptief onderwijs, waarin we aan de hand van kind specifieke doelen met behulp 

van Snappet 3.0 ons onderwijs individueler toegesneden maken is opgestart. 

 

 

De Fôlefinne 

Onze school is gestart met het programma van stichting ‘LeerKRACHT’. Het team werkt samen aan 

kortdurende verbetertrajecten in de school. Gezamenlijk lesontwerp en korte klassenbezoeken maken 

hier deel van uit. Techniek kreeg een prominentere plaats in het onderwijs en wordt vervolgd. In het 

afgelopen jaar is de nieuwste versie van ‘Veilig leren lezen’ voor het aanvankelijk lezen in groep 3 bij 

ons geïmplementeerd. Het is ook met de op vrijdag samenwerkende scholen afgestemd. 

 

De Gielguorde  

Het NT2 onderwijs werk kritisch bekeken en hier en daar aangepast. We hebben keuzes gemaakt in 

ons aanbod en de werkwijze waarin we omgaan met kinderen die de Nederlandse taal nog moeten 

leren. De nieuwe methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis zijn geïmplementeerd. In de school 



Gearhing   Schoolgids Onderwijsteam 4 

27 

 

werd samengewerkt aan uitvoering van het taalbeleid en beleid op het gebied van hoogbegaafdheid. 

De Gielguorde startte met het programma van stichting ‘LeerKRACHT’. Het team werkt samen aan 

kortdurende verbetertrajecten in de school. Gezamenlijk lesontwerp en korte klassenbezoeken maken 

hier deel van uit.  

Het nieuwe traject ‘Opleiden in school’, dat samen met de NHL werd opgezet, versterkte de aansluiting 

tussen de ontwikkelingen binnen de school en het opleiden van zowel zittend personeel als nieuwe 

collega’s. De ervaring die de school met dit opleiden opdoet, heeft de samenwerking tussen scholen 

en de verschillende opleidingen positief beïnvloed en de kwaliteit van de lessen vergroot. 

Voor het rekenen vonden er impulsen plaats door de scholing. Voor de school was een werkgroep 

actief die onderzoek doet en eventueel uitvoering geeft aan het invoeren van andere schooltijden. 

 

De Krunenstrobbe  

Het samenwerken van onze klassenassistenten en onderwijzend personeel in een gedifferentieerde 

groep is geoptimaliseerd. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een methode voor taal en wereld 

oriëntatie. Voor de school is een werkgroep ingesteld die onderzoek doet en uitvoering geeft aan het 

invoeren van andere schooltijden. Het NT2 onderwijs is geïmplementeerd. We maken keuzes in ons 

aanbod en de werkwijze waarin we omgaan met kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren. 

De school werkt nu meer met adaptief en gedifferentieerd onderwijs (doelen op maat).  

 

It Pertoer 

In de volgende fase van de ontwikkeling van de school richting adaptief onderwijs hebben 2 

leerkrachten op andere scholen gekeken inspiratie op te doen. De organisatie in de groepen is 

veranderd om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen verder te bevorderen. De 

leerlingen werken optimaal vanuit de leerdoelen in de Snappet 3.0 versie. De ICT coördinator is in het 

tweede jaar van de opleiding in de school in stelling gebracht om beleid en innovaties vorm te geven. 
 

 

De Pikeloer 

We zijn begonnen met de boeiende methode voor wereldoriëntatie ‘Alles in één’. Deze is thematisch 

van opzet en is groepsdoorbrekend ingezet. In het afgelopen jaar is de nieuwste versie van ‘Veilig leren 

lezen’ voor het aanvankelijk lezen in groep 3 bij ons geïmplementeerd. Het is ook met de op vrijdag 

samenwerkende scholen afgestemd. Er is een sociaal thema voor ‘de gezonde school’ gekozen en 

uitgewerkt om het certificaat te halen. LeerKRACHT werd verder ontwikkeld richting de kinderenin de 

groep (bord in de klas) en geborgd in het team. 

 

 

 

Ontwikkeling van de scholen OT4 in schooljaar 2017-2018 

 

Wat leerlingen van Gearhing onderscheidt is dat ze onderzoekend, ondernemend en in ontwikkeling 

zijn. We leren kinderen de wereld te begrijpen door te onderzoeken. Daarbij is het belangrijk 

talenten van anderen te erkennen en een lerende en observerende houding aan te nemen. Kinderen 

proberen eerst een ander te begrijpen voordat ze begrepen worden. We willen dat onze leerlingen 

verbinding zoeken. Verbinding in het leren, met andere culturen, in netwerken, maar bijvoorbeeld 

ook in verbinding met de eigen talenten.  

 

Daarbij past dat we emergent ontwikkelen. Emergent betekent; ‘zich aandienend’. We zijn 

taakvolwassen, organisatieverantwoordelijk en bewust van de wijze waarop we doelen willen halen, 

dat het beleid dat nodig is, dan pas gaat ontstaan.  
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Het idee achter deze emergentie is dat er niet één weg naar succes is en dat je absoluut niet 

pretendeert deze te kennen. In plaats daarvan kies je voor een open benadering waarin keuzes het 

gevolg zijn van ontwikkelingen die zich om je heen voltrekken. Het gaat dus niet over het voorspellen 

en plannen van de toekomst, maar over het continu monitoren van je omgeving. Succesvolle 

onderwijs is onderwijs wat zich hier vervolgens op aan weet te passen.  

De drie speerpunten van Gearhing zijn en blijven 'De leraar neemt zijn vak terug, zelf- management 

van professionals' en 'nieuwe vormen van kennisoverdracht'. In onderwijsteam 4 willen wij verder 

met verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs.  

 

Voor het volgend schooljaar leggen wij de volgende accenten op OT-niveau- en op schoolniveau:  

 Onderwijsteam bijeenkomsten en scholingen  

 Implementatie van de interne zorgstructuur van de scholen met als basis dat het  effectiever, 

praktischer en overzichtelijker is dan voorheen. 

 Binnen de zorg een ombuiging van opbrengstgericht naar handelingsgericht werken.  

 Pertoer en Krunenstrobbe gaan aan de slag met het programma van Stichting ‘LeerKRACHT’. 

In de Gielguorde en Fôlefinne wordt het geborgd. Leraren leren van- en met elkaar en 

innoveren samen het onderwijs.  

 WMK – zelfevaluatie  

 ICT, Snappet tabletonderwijs 3.0. Werken met kindeigen doelen. Er wordt extra ingezet op 

een snappetcoach voor alle scholen in OT4. 

 Intervisie in bouwbijeenkomsten, waarin leerkrachten elkaar feedback geven.  

 Gezamenlijke activiteiten en lessen in de verschillende scholen, zoals gym, reisjes en 

vieringen.  

 Samenwerking in het OT op het gebied van taal, hoogbegaafdheid, drietaligheid en rekenen.  

 De ICT coördinator komt nadrukkelijker in beeld bij de scholen voor innovatie, beleid en 

begeleiding. 

 De wet op de privacy wordt geïmplementeerd. 

 Verlaging van de werkdruk in de scholen door administratiedagen en minder samenvoegen 

van scholen. 

 Uitvoering van de gesprekkencyclus en initiëren van zelfsturing en zelf leren.  

 Evaluatie van de OMR vergaderingen en verder vormen tot een zelfstandig opererende raad.  

 Techniek en natuuronderwijs een volwaardige plaats in de school laten innemen.  

 

De praktijk toont aan dat er bovenschools in OT4 telkens meer wordt samengewerkt en worden 

zaken samen opgepakt. Toch hebben de scholen ook nog eigen ontwikkelpunten:  

 

Dûbelspan  

We gaan verder met het ontwikkelen van adaptief onderwijs. Aan de hand van kind specifieke doelen 

met behulp van Snappet 3.0 maken we ons onderwijs individueler toegesneden. We richten ons op 

het didactisch handelen van leerkrachten en ontwikkelen een werkwijze waarin we meer 

resultaatgericht met kinderen aan de slag zijn. Er wordt bewuster omgegaan met zowel de zorg naar 

de onderkant als naar de bovenkant. We willen een beter aanbod voor kinderen die ‘meer’ kunnen. 

We blazen ‘LeerKRACHT’ nieuw leven in door samen met de coach weer bordsessies te organiseren. 
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Fôlefinne  

Dit jaar staat in het teken van de borging van het programma van stichting ‘LeerKRACHT’. Het team 

werkt samen aan kortdurende verbetertrajecten in de school. Gezamenlijk lesontwerp en korte 

klassenbezoeken maken hier deel van uit. Techniek krijgt een nog meer prominente en structurele 

plaats in het onderwijs. Dit jaar is er een werkgroep onderzoek aan het doen naar ‘andere 

schooltijden’.  

 

De Gielguorde  

In de school wordt samen verder gewerkt aan uitvoering van het taalbeleid en beleid op het gebied 

van hoogbegaafdheid. Het programma van stichting ‘LeerKRACHT’ wordt geborgd. We starten het 

tweede jaar van ‘Opleiden in de school met de NHL. Er zijn meer uren beschikbaar voor de coaches 

en het team volgt een assessmenttraining. Dit versterkt de aansluiting tussen de ontwikkelingen 

binnen de school en het opleiden van zowel zittend personeel als nieuwe collega’s. Voor de school is 

een werkgroep actief die onderzoek doet en eventueel uitvoering geeft aan het invoeren van andere 

schooltijden. Er wordt een vervolg gegeven aan ‘de gezonde school’. 

 

De Krunenstrobbe  

Dit jaar start de Krunenstrobbe met het programma ‘LeerKRACHT’. We gaan nog steeds verder in het 

zoeken naar een goede manier om klassenassistenten en onderwijzend personeel optimaal samen te 

laten werken in een gedifferentieerde groep. De werkgroep die onderzoek doet en eventueel 

uitvoering geeft aan het invoeren van andere schooltijden per 1-1-19, gaat hiermee door. Het NT2 

onderwijs moet nadrukkelijk geëvalueerd worden. Aan de hand van kindspecifieke doelen met 

behulp van Snappet 3.0 maken we ons onderwijs individueler toegesneden en resultaat gerichter. 

 

It Pertoer  

We werken in vier groepen. De organisatie in de groepen verandert verder om zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid van de leerlingen te bevorderen. De leerlingen werken met leerdoelen in de 

Snappet 3.0 versie om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. De zorgcyclus en registratie 

wordt hier ook op aangepast. We intensiveren de samenwerking met BSO en zetten de eerste 

stappen richting een bredere opzet van de school. 

 

De Pikeloer  

Dit jaar werken we voor het eerst in een vijf gelijke dagen model. We implementeren de methode 

voor wereldoriëntatie ‘Alles in één’ in het nieuwe lesrooster. Betekenisvol onderwijs in samenhang: 

de nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen neemt toe , leerkrachten vinden hun onderwijs 

betekenisvoller en ouders raken meer betrokken. We blijven thematisch en groepsdoorbrekend 

werken. We gaan aan de slag met ‘werken aan wat werkt’ als sociaal-emotionele methode voor de 

bovenbouw. Deze aanpak verbetert de sfeer in de groep. En een goed klassenklimaat draagt bij aan 

de ontwikkeling van leerlingen. 
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6.2 Resultaten van het onderwijs  

De resultaten op de eindtoetsen worden hieronder per school gepresenteerd, evenals de 

uitstroomgegevens. In kleine groepen is het lastig om min of meer ´vaste´ gemiddelden te halen. Door 

een gering aantal deelnemende leerlingen kan de score in bepaalde jaren hoger of juist lager uitvallen.  

De eindtoets is niet maatgevend voor het advies aan leerlingen voor voortgezet onderwijs. Hiervoor 

hanteren alle scholen in Friesland ‘De Plaatsingswijzer’. 

De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn onvoldoende als de score onder de ondergrens ligt. 
Score = de gemiddelde score van groep 8 van dat jaar;  
Ondergrens = ondergrens volgens inspectienorm (afhankelijk van 
het aantal gewichtsleerlingen van de hele school);  
LL = aantal leerlingen dat deelneemt aan de eindtoets;  
Uitstroom = naar welke richting Voortgezet Onderwijs gaan de 
leerlingen. 
 
In het zorgdocument van de betreffende school zijn de resultaten 

geanalyseerd.  

 

Dûbelspan  

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 209,3 206 3 VWO: 2 Havo: 0 GT: 0 BK: 1 Pr.O: 0 

2017 189,7 203 2 VWO: 0 Havo: 1 GT: 0 BK: 1 Pr.O: 0 

2016 227,1 203 5 VWO: 2 Havo: 1 GT: 2 BK: 0 Pr.O: 0 

Toelichting: 

De score van onze 3 leerlingen in 2018 is, zoals we hadden verwacht op basis van het 
leerlingvolgsysteem. De adviezen voor het voortgezet onderwijs komen overeen met de scores op de 
toets van Route 8. Bij één leerling komt een dubbel advies namelijk HAVO/VWO. De  leerlingen hebben 
een prima prestatie geleverd. Actiepunten voor de instructies: Extra aandacht werkwoordspelling, 
begrijpend lezen, woordenschat en zinsontleding. Ook alert zijn bij rekenen op de onderdelen meten, 
meetkunde en verbanden. Voor 2019 verwachten we op basis van het leerlingvolgsysteem dat wij 
onder het landelijk gemiddelde gaan uitkomen. Het betreft dan een groep van 5 leerlingen. 

 

De Fôlefinne 

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 543,2 535,2 5 VWO: 2 Havo: 2 GT: 1 BK: 0 Pr.O: 0 

2017 540,5 535,2 4 VWO: 1 Havo: 1 GT: 2 BK: 0 Pr.O: 0 

2016 543,5 534,5 2 VWO: 1 Havo: 1 GT: 0 BK: 0 Pr.O: 0 

Toelichting:  

De score in 2018 was op basis van ons leerlingvolgsysteem zoals verwacht en was bovengemiddeld. 
Opvallend is dat zowel bij taal als bij  rekenen alle onderdelen boven de 90% schoren. We hebben in 
2019 geen leerlingen in groep 8.  
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De Gielguorde   

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 536,5 534,9 18 VWO: 6 Havo: 7 GT: 2 BK: 3 Pr.O:  

2017 536,8 535,1 12 VWO: 3 Havo: 5 GT: 3 BK: 1 Pr.O: 0 

2016 535,5 535,1 20 VWO: 6 Havo: 7 GT: 5 BK: 2 Pr.O: 0 

Toelichting:  

Het gemiddelde in 2018 is ongeveer gelijk aan vorig jaar maar is iets hoger dan wij op basis van het 

leerlingvolgsysteem verwacht hadden. De houding van de leerling kan soms de toetsuitslag negatief 

beïnvloeden, wij willen werken aan een betere focus op de juiste mindset bij toetsing. 

De taalscore is voldoende maar onze aandacht voor werkwoordspelling zal worden versterkt.  

Bij rekenen is de score gemiddeld, meer aandacht voor meetkunde en verbanden is nodig. 

De verwachting voor 2019 is dat er bovengemiddeld gescoord gaat worden. 

 

De Krunenstrobbe  

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 - 200,6 0 - - - - - 

2017 201 195,8 7 VWO: 1 Havo: 1 GT: 1 BK: 4 ISK: 1 

2016 203,3 203 3 VWO: 0 Havo: 1 GT: 1 BK: 0 Pr.O: 0 

Toelichting:  

Dit jaar is er geen groep 8 dus er deden geen leerlingen mee aan de eindtoets. 

Voor 2019 verwachten we op basis van het leerlingvolgsysteem dat wij op deze school net onder het 

landelijk gemiddelde gaan uitkomen. Het betreft dan een groep van 5 leerlingen. 

 

It Pertoer 

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 546,8 535,2 9 VWO: 4 Havo: 4  GT: 1 BK: 0 Pr.O: 0 

2017 545,5 535,2 8 VWO: 5 Havo: 1 GT: 2 BK: 0 Pr.O: 0  

2016 542,3 535,2 6 VWO: 2 Havo: 1 GT: 1 BK: 2 Pr.O: 0  

Toelichting: 

De score in 2018 ligt, evenals in voorgaande jaren, ver boven het landelijke gemiddelde. De kinderen 

scoren voor ons zoals verwacht vanuit het leerlingvolgsysteem en in enkele individuele gevallen iets 

hoger. De adviezen voor het voortgezet onderwijs komen overeen met de scores op deze eindtoets. In 

2019 verwachten we op basis van het leerlingvolgsysteem dat het gemiddelde weer boven het landelijk 

gemiddelde ligt. 
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De Pikeloer 

Eindtoets Score Ondergrens LL Uitstroom 

2018 229,6 203,9 3 VWO: 1 Havo: 0 GT: 2 BK: 0 Pr.O: 0 

2017 216 200,2 2 VWO: 0 Havo: 2 GT: 0 BK: 0 Pr.O: 0 

2016 220,7 200,2 7 VWO: 1 Havo: 3 GT: 2 BK: 1 Pr.O: 0 

Toelichting:  

Bij de eindtoets van 2018 scoort 1 leerling volgens verwachting van ons leerlingvolgsysteem en twee 

leerlingen scoren hoger. Dit komt waarschijnlijk door de spraakfunctie die binnen de Route 8 toets de 

mogelijkheid biedt om de vraag/tekst voor te laten lezen. De eindtoetsscore is bovengemiddeld.  

Actiepunten voor de instructies: Extra aandacht werkwoordspelling, begrijpend lezen, woordenschat 

en zinsontleding. Ook alert zijn bij rekenen op de onderdelen meten, meetkunde en verbanden. 

Opvallend is dat de leerlingen gemotiveerd zijn bij het maken van de Route8 eindtoets. Verwachting 

voor 2018: gemiddeld score. 

 

 

 

 

 

 

De Koningsspelen, kinderen van de OT4-scholen heterogeen als groepje verzameld, mei 2018 
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6.3 Methoden  

 

Hieronder staan de methoden waar de 

scholen van onderwijsteam 4 mee 

werken. Alle scholen gebruiken dagelijks 

voor groep 4 t/m 8 naast de methodelijn 

ook nog Snappet, een platform voor 

adaptief onderwijs. De kinderen werken 

dan met tablets. 

 

 

Methoden OT4 Dûb Fôle Giel Kru Per Pike 

Voorbereidend lezen en rekenen       

 Kleuterplein x x  x x  

 Schatkist       

 Onderbouwd   x   x 

Nederlandse taal       

 Taal Actief 3    x   

 Taal Actief 4     x  

 Taal op Maat x x x   x 

Spelling       

 Taal Actief 4     x  

 Taal op Maat x x x   x 

 Taal in Beeld    x   

Aanvankelijk lezen       

 Veilig Leren Lezen (Kim) x x x x x x 

Voortgezet technisch Lezen       

 Estafette  x     x 

 Estafette lite  x  x   

Begrijpend lezen       

 Kidsweek x x     

 Goed gelezen      x 

 Grip op lezen (gr. 3,4) x      

 Nieuwsbegrip   x x x  

 Tekstverwerken  x  x   

Rekenen       

 Rekenrijk   x    

 Wereld in Getallen x x  x x x 

Schrijven       

 Handschrift  x x   x 

 Pennenstreken x   x   

 Schrijven in de basisschool     x  

 

  

 

Werken met Snappet 
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Methoden OT4 Dûb Fôle Giel Kru Per Pike 

Engels       

 Groove Me x x x x  x 

 Take it easy   x  x  

Wereldoriëntatie       

 Alles in één      x 

 Blink Wereld x x     

Natuur en techniek       

 Wijzer natuur en techniek   x    

 Blink Wereld - natuur en techniek x x     

 NatuNiek     x  

Aardrijkskunde       

 Wijzer aardrijkskunde   x  x  

 Blink Wereld - aardrijkskunde x x     

 Meander    x   

Geschiedenis       

 Wijzer geschiedenis   x  x  

 Blink Wereld - geschiedenis x x     

 Naut    x   

Sociaal emotioneel       

 Leefstijl     x x 

 Kanjer x      

 Bakjesmethode  x  x   

 Soemokaarten   x    

 Goed gedrag in de basisschool    x   

Frysk       

 Spoar 8 x x x x x x 

Verkeer       

 JVK en OVEF (VVN) x x x x x x 
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7. Namen en adressen  

 

Organisatie 
 

Adres Email / Internet telefoon 

Gearhing  
Bestuursbureau 
 

Secretariaat  

Snekerweg 3 

8701 PZ Bolsward  

www.gearhing.nl  
info@gearhing.net  

0515 -74 50 90 

GMR Gearhing 
 

 gmrGearhing@gearhing.net   

Voorzitter OMR OT4 

Patrick van der Veen 
  

patrick.van.der.veen@gearhing.net  
 

Vertrouwenspersoon (voor ouders)  

Tjitske Feersma 
 

  

t.feersma@cedin.nl  
 

06-125 226 29 

Vertrouwenspersoon (voor medewerkers) 

Jeanette Jager 
Julia Jongert 

   
088 -111 99 03 
088 -111 99 10 

Inspectie van het 
onderwijs  
 

 www.onderwijsinspectie.nl  
 
 

088 -669 60 00 
 
 

Informatiepunt ouders 
over onderwijs en school 
 

 www.oudersonderwijs.nl 0800-5010 

Vertrouwensinspecteurs 
 

  0900 -111 31 11 
 
 

Landelijke 
klachtencommissie 

Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
 

info@onderwijsgeschillen.nl   
www.onderwijsgeschillen.nl  

030 -280 95 90 

 
 
Gebiedsteams 

Leeuwarden 
Gielguorde, Pertoer, 
Krunenstrobbe. 

Dorpenteam 
Oedsmawei 18A 
9001 ZJ Grou 

info@dorpenteam.nl 
www.dorpenteam.nl  

0566 625 151 

Súdwest-Fryslân 
Dûbelspan, Fôlefinne, Pikeloer. 

Postbus 10.000 
Marktstraat 15 
8600 HA Sneek 

info@sudwestfryslan.nl  
http://www.sudwestfryslan.nl  

 

14 05 15 
(geen netnummer 
nodig) 

 

 

Leerplichtambtenaar 

Gemeente Leeuwarden 
Telefonisch: 14 058 
(geen netnummer nodig) 

Gemeente Súdwest-Fryslân 
Telefonisch: 14 0515 
(geen netnummer nodig) 
 

 

  

http://www.gearhing.nl/
mailto:info@gearhing.net
mailto:gmrGearhing@gearhing.net
mailto:patrick.van.der.veen@gearhing.net
mailto:t.feersma@cedin.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@dorpenteam.nl
http://www.dorpenteam.nl/
mailto:info@sudwestfryslan.nl
http://www.sudwestfryslan.nl/
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GGD Fryslân 
Team Jeugdgezondheidszorg 
alle scholen 

 www.ggdfryslan.nl  
jgz@ggdfryslan.nl  

 

088 -229 94 44 

Jeugdarts 1  
Gielguorde, Pertoer, 
Krunenstrobbe. 

Anita Waldram 
 

a.waldram@ggdfryslan.nl  088- 229 95 00 

Jeugdarts 2 
Dûbelspan, Fôlefinne, Pikeloer. 
 

Pieter Paul Dirksen 
 

p.dirksen@ggdfryslan.nl  088- 229 94 60 

Jeugdverpleegkundige 1  
Gielguorde, Pertoer, 
Krunenstrobbe. 

Thirza Bakker 
 
 

t.bakker@ggdfryslan.nl  088 -229 98 28 

Jeugdverpleegkundige 2   
Dûbelspan, Fôlefinne, Pikeloer. 

Jantsje Anema 
 
 

j.anema@ggdfryslan.nl  088 -229 98 04 

Doktersassistente 1 
Gielguorde, Pertoer, 
Krunenstrobbe. 

Baukje Krol 
 

b.krol-douma@ggdfryslan.nl  088- 229 93 85 

Doktersassistente 2 
Dûbelspan, Fôlefinne, Pikeloer. 

 

Rineke Benjamins 
 

r.benjamins@ggdfryslan.nl  088- 229 93 58 

Pedagoog  
Gielguorde, Pertoer, 
Krunenstrobbe. 

Jolanda Verschure j.verschure@ggdfryslan.nl  088- 229 95 19 

 

 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Friesland 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland 21.01  
(Ook het adres voor commissie van advies voor toelating tot speciaal onderwijs) 
www.passendonderwijsinfryslan.nl  
Mevr. S. Bomas 
Fonteinland 11 
8913 CZ Leeuwarden 
s.bomas@swvfriesland.nl 
Tel. 058-2948937 
 

Steunpunt Speciaal Onderwijs Friesland (voor ondersteuning van leerkrachten in het reguliere 
onderwijs m.b.t. begeleiding van: ZML-, LG-, MG-, Langdurig zieke leerlingen) 
www.steunpunt-sofryslan.nl  
Mevr. B. van Vilsteren 
Morra 2/30 
9204 KH Drachten 
Tel. 0512-381254 / 0512-389805 
  
Expertisecentrum Passend Onderwijs 
Samenwerking: Odyssee-Opbouw-Gearhing  
Mail: tsterenborg@odysseescholen.nl  
  

http://www.ggdfryslan.nl/
mailto:jgz@ggdfryslan.nl
mailto:a.waldram@ggdfryslan.nl
mailto:p.dirksen@ggdfryslan.nl
mailto:t.bakker@ggdfryslan.nl
mailto:j.anema@ggdfryslan.nl
mailto:b.krol-douma@ggdfryslan.nl
mailto:r.benjamins@ggdfryslan.nl
mailto:j.verschure@ggdfryslan.nl
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
http://www.steunpunt-sofryslan.nl/
mailto:tsterenborg@odysseescholen.nl
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Commissie Voor Toelaatbaarheid 
D. Nieuwland 
Bredyk 4 
8601 ZD Sneek 
Tel. 0515-857024 
  
Zorg-Advies-Team 
D. Bosma 
Bredyk 4 
8601 ZD Sneek 
Tel. 0515-857024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Koningsspelen, de hindernisbaan gr. 3-8, mei 2018  
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Scholen 

De Krunenstrobbe  

Krunen 1  9023 AG Jorwert 

058-2519700 

krunenstrobbe@gearhing.net 

www.obskrunenstrobbe.nl  

De Gielguorde 

Mr. Jansenstrjitte 10  9022 AN Mantgum 

058-2501220 

gielguorde@gearhing.net 

www.gielguordemantgum.nl  

  
De Fôlefinne 

Rydwei 3  9021 CT Easterwierrum 

058-2501737 

folefinne@gearhing.net 

www.folefinne.nl  

It Pertoer 

Bumaleane 1  9024 ET Weidum 

058-2519757 

pertoer@gearhing.net 

www.itpertoer.nl  

  
Dûbelspan 

De Pôlle 2  8635 MD Boazum 

0515-521800 

dubelspan@gearhing.net 

www.dubelspan.nl  

Pikeloer  

Labadistendyk 7  8637 VJ Wiuwert 

058-2501717 

pikeloer@gearhing.net 

www.obsdepikeloer.nl  

 
 

College van Bestuur - Gearhing 

Alex Peltekian - voorzitter college van bestuur 

 

GMR – Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (Gearhing) 

De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle 

scholen aangaan. 

 

OMR – Onderwijsteam Medezeggenschapsraad (OT4) 

Locaties waar bijeenkomsten van de OMR worden gehouden wisselen per keer. De 

ontvangende school levert vanuit de school-MR de secretaris. Voorzitter, zie hoofdstuk 7 

Namen en adressen. 

 

MR – Medezeggenschapsraad (school) 

 Gegevens vindt u op de website van de betreffende school. 

 

Onderwijsteam 4 

 Arnold Oosterdijk   directeur  arnold.oosterdijk@gearhing.net  

 Geart Rypkema adjunct directeur   geart.rypkema@gearhing.net  

 Thijs van der Veen manager bedrijfsvoering  thijs.van.der.veen@gearhing.net  

 Mattie Dijkstra administratie   mattie.dijkstra@gearhing.net  

mailto:krunenstrobbe@gearhing.net
http://www.obskrunenstrobbe.nl/
mailto:gielguorde@gearhing.net
http://www.gielguordemantgum.nl/
mailto:folefinne@gearhing.net
http://www.folefinne.nl/
mailto:pertoer@gearhing.net
http://www.itpertoer.nl/
mailto:dubelspan@gearhing.net
http://www.dubelspan.nl/
mailto:pikeloer@gearhing.net
http://www.obsdepikeloer.nl/
mailto:arnold.oosterdijk@gearhing.net
mailto:geart.rypkema@gearhing.net
mailto:thijs.van.der.veen@gearhing.net
mailto:mattie.dijkstra@gearhing.net

