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Schoolgegevens:
Naam school: de Opslach
Brinnummer: 13QJ
Adres: IJsbaanweg 4, 8801 ER
Postadres: 8800 AE, postbus 246
Plaats: Franeker
Telefoon: 0517 395110
Email: info.opslach@elanowg.nl
Website: www.deopslach.nl
Directeur: H Reitsma

Voorwoord
“De school waar leren leuk is!”

Welkom op “De Opslach”
Voor u ligt de informatiegids van obs “de Opslach”. Basisschool voor regulier
onderwijs. In de school wordt gewerkt aan het versterken van de zaken die het
team belangrijk vindt ( verderop in deze gids omschreven). Een school waar de
kinderen een plek hebben om te leren en om hun talenten te ontwikkelen.
De basisvakken worden gedegen neergezet en de creatieve- en
wereldoriëntatievakken worden verbonden door in thema’s te werken. Een
prachtig concept waarin leerlingen en leerkrachten volop kansen krijgen om zich
te ontwikkelen. Werken vanuit verwondering heeft een belangrijke plaats binnen
het concept.
De Opslach is gehuisvest onder een dat in een eigentijds gebouw waarin ook de
Kinderopvang, Peuterschool en RSG Simon Vestdijk zijn gehuisvest.
Deze gids is een informatiebron voor nieuwe ouders, maar bevat ook veel
informatie voor onze huidige ouders. Nieuwe ouders nodigen we van harte uit om
met ons kennis te maken, om de gezellige sfeer te proeven en ons gebouw te
komen bekijken. Deze kennismakingsgesprekken doen we bij voorkeur onder
schooltijd zodat u kunt zien hoe we dagelijks werken. U kunt ons bellen of mailen
voor een afspraak.
Aanvullingen op de gids staan in onze nieuwsbrief die 1 keer per week, via de
mail naar de ouders wordt verstuurd en op onze website is te lezen.
We hebben geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn, mocht u
desondanks nog vragen, suggesties en/of aanvullingen voor deze informatiegids
hebben dan horen we dat graag.
Graag tot ziens op De Opslach.
Hanneke Reitsma, directeur
hreitsma@elanowg.nl
Postadres:
Postbus 246
8800 AE Franeker,
Email: info.opslach@elanowg.nl
Website: www.deopslach.nl
Bezoekadres:
IJsbaanweg 4
8801 ER Franeker
0517-395110
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1.De School
De “Opslach” is een Friese term die gebruikt wordt bij het begin van een
kaatswedstrijd.
Kaatsen is een Friese sport.
Het kaatsspel begint met de opslag van de kaatsbal en natuurlijk hoopt de
opslager dat zijn opslag effectief is.
De basisschool is de start van de schoolloopbaan van uw kind.
Als basisschool in Franeker, “het Mekka van de kaatssport”, willen wij een goede
“Opslach” voor de toekomst van de kinderen zijn!
Het opslaan van de kaatsbal, als symbool voor de start van het onderwijs op de
Opslach, is terug te vinden in ons logo.
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2. De schoolomgeving
De Opslach ligt aan de IJsbaanweg, vlakbij zes stadswijken.
De Opslach ligt centraal in het noord- westelijk deel van de stad Franeker. De
leerlingen komen hoofdzakelijk uit de wijken rond de school, maar ook uit andere
delen van de stad. De Opslach hanteert de methode van de Vreedzame School;
om gezond gedrag en burgerschapsvorming een plek te geven binnen het
onderwijs.
De school is vanuit de wijken, lopend of fietsend, gemakkelijk en veilig te
bereiken. Er is een tunnel onder de rondweg en een brug over de
Sexbierumervaart.

2.1. Informatie over Franeker
Franeker is één van de Friese Elf Steden en heeft rond de 13.000 inwoners
De tijd waarin Franeker is ontstaan is rond 800.
Van 1585 tot 1811 was er in Franeker een universiteit. Hier kon men theologie,
rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde
studeren. Een van de studenten was prins Willem IV.
Hoewel de stad niet meer over een universiteit beschikt vinden er in de
Martinikerk af en toe academische promoties plaats.
Kortom: een stad met een rijk verleden.
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3. Huisvesting
Voor de
bewegingslessen
van de kleuters is
centraal in het
gebouw een
speellokaal.
Leerlingen van
groep 3 t/m 8
maken gebruik van
de sporthal de Trije
voor hun
bewegingslessen.

3.1 Huisvesting
Vanaf eind 2011 is obs “de Opslach”
gehuisvest in een nieuw eigentijds
gebouw.
In het gebouw, dat de naam Triviant
draagt, zijn ook Kinderopvang
Friesland, de Peuterspelzaal en RSG
Simon Vestdijk, afdeling VMBO
gehuisvest. De hoofdvestiging van de
RSG Simon Vestdijk staat in
Harlingen. De ruimten voor de drie
gebruikers zijn duidelijk herkenbaar.
Voor de kinderopvang/
peuterspeelzaal is veel warm
gekleurd hout gebruikt,
Voor de Opslach metselwerk in
warme kleuren gebruikt en voor het
VMBO is er veel meer voor een
bedrijfsachtige vormgeving gekozen.
De Opslach heeft 12 lokalen. De
lokalen zijn rondom een leerplein
gesitueerd. De leerlingen werken
zowel in de groep als op het
leerplein.

3.2 Groepen en lokalen
In het schooljaar 2018-2019 werken
we met acht groepen:
Groep 1/2,1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

9
De Opslach

3.3 Plein
Achter het gebouw is het speelterrein
voor de Opslach. Dit speelterrein is
ontworpen door leerlingen van groep
7 van schooljaar 2010-2011. Het
biedt veel speelmogelijkheden.
De school grenst aan de sportvelden
van de sporthal de Trije, waar ‘s
zomers de buitenlessen worden
gegeven.
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De Opslach: Waar leren Leuk is!

Visie
OBS de Opslach is een school waarbij
ieder kind belangrijk is.
We streven naar een veilig
pedagogisch klimaat waarbij de
sociale ontwikkeling wordt
ondersteund door het kind te
accepteren en structuur te bieden.
Iedereen moet zich op onze school
veilig en geborgen voelen, dit is een
voorwaarde voor een stabiele
persoonlijke ontwikkeling.
In een omgeving van wederzijds
vertrouwen en respect komt ieder tot
zijn recht.
Als vreedzame school streven wij
ernaar dat iedereen zich betrokken
en verantwoordelijk voelt voor het
geheel. Regels en afspraken worden
nageleefd en we spreken elkaar er op
aan. Wederzijds vertrouwen tussen
ouders, leerlingen en leerkrachten is
uitgangspunt voor ons handelen en is
verweven in de methodiek
Vreedzame School.

De leerlingen op de Opslach krijgen
steeds meer verantwoordelijkheid
voor hun eigen leerproces en
ontwikkelen zich tot een eigen
identiteit en kunnen zich staande
houden in de maatschappij. Als
leerkrachten trachten we aan te
sluiten bij de belevingswereld van de
leerlingen door met moderne
methodes en leermiddelen een zo’n
10
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rijk mogelijke leeromgeving te
creëren.
Doordat we in een snel veranderde
maatschappij leven worden er andere
vaardigheden van onze leerlingen
verwacht.
Het gaat bijvoorbeeld om
vaardigheden als kritisch denken,
creatief denken, probleem oplossen,
ict-basisvaardigheden,
informatievaardigheden,
computational thinking en
mediawijsheid. Met onze methode
DaVinci sluiten we hier op aan.
Onze leerlingen worden uitgedaagd
om op hun eigen niveau
onderzoekend en kritisch te leren
denken, leren samenwerken en
daarbij gebruik te maken van elkaars
talenten.

Waar we dit zien:
“De Opslach” is een openbare school
voor basisonderwijs. Dat betekent
dat kinderen vanuit alle
godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen welkom
zijn. De Opslach schept een leef- en
leerklimaat waarin zelfrespect en
respect voor anderen en
andersdenkenden belangrijk zijn.
Wij willen de kinderen in aanraking
brengen met de normen en waarden
in onze maatschappij. Kinderen leren
daardoor hun houding te bepalen en
begrip op te brengen voor
verschillende gezichtspunten.
Ieder kind is uniek. Maar kinderen
zijn ook groepsleden. Zij worden
door de groep gevormd en zijn van
de groep afhankelijk. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen elkaar
respecteren, tolerant met elkaar
omgaan en dat zij leren
samenwerken.
Onze identiteit uit zich mede door
het werken in een open sfeer,
waarbinnen iedereen – zowel
kinderen als ouders als leerkrachten
- zich thuis voelt. Wij streven naar
een school waarin elk kind kan
spelen, verkennen en leren.
Belangrijk voor ieder kind is een zo
natuurlijk mogelijk verlopend, aan de
eigen capaciteiten aangepast
ontwikkelingsproces. Ons onderwijs
is gericht op de ontwikkeling van
kennis en sociale, creatieve, culturele
en lichamelijke vaardigheden. Wij
houden zoveel mogelijk rekening
met de verschillen in ontwikkeling
van de leerlingen.
Onze school wil een
leefgemeenschap zijn, waar kinderen
leren door orde en regelmaat, waar
zij zich kunnen ontwikkelen in een
houding van zelfvertrouwen,
zelfkennis en sociaal positief gedrag.
Wij werken aan een klimaat van rust
en geborgenheid op school. Bij
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duidelijke afspraken en regels weet
iedereen waar hij aan toe is. Een
kind kan alleen maar optimaal
presteren als het zich veilig en
prettig voelt en de sfeer goed is.
Daarom besteden we de nodige
aandacht aan een goed
schoolklimaat.

5 Elan Onderwijs Groep
De Opslach valt per 1 augustus 2018 onder het bestuur van Elan onderwijs
groep.
Bijzondere aandacht van Elan gaat uit naar talentontwikkeling, innoveren en
kwaliteitszorg.
Passie voor elk talent loopt als een rode draad door de organisatie.
Elan biedt een antwoord op het gegeven dat scholen steeds meer een eigen
beleid mogen bepalen. In de voortgang en schoolontwikkeling telt het eigen
verhaal van de school. Ook wil Elan bijdragen aan meer ouderbetrokkenheid.

5.1 Het bestuur van Elan OWG bestaat uit:
Bestuur:
M. Holwerda, vice vz
P de Groot, alg. lid
E. Elsinga, alg. lid
De functies voorzitter en penningmeester zijn momenteel vacant
GMR:
Jos Tigchelaar
Berber Hoitinga
Stijn Beerends

5.2 Taken en bevoegdheden.
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen.
De dagelijkse leiding van Elan is in handen van de bestuurs-directeur met
ondersteuning van een managementteam:
De heer Mark Vrolijk, algemeen directeur.
Het bestuur bureau houdt kantoor in Stiens.
Pyter Jurjensstrijtte 8
9051 BS Stiens,
058-253980
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6. Ziekte, verlof en verzuim
6.2 Verlof buiten de
schoolvakanties
In Nederland zijn de kinderen
leerplichtig vanaf hun vijfde
verjaardag. In de praktijk gaat
echter 99% van de vierjarige
kinderen naar school. De
leerplichtwet is de laatste jaren nogal
sterk gewijzigd. Deze wet legt
verplichtingen op aan ouders,
leerlingen, scholen en gemeenten.
De directie van school is, voor het
bepalen of kinderen extra vrij mogen
hebben, verplicht zich aan de
richtlijnen van de leerplichtwet te
houden. Deze richtlijnen zijn als
volgt:
6.2.1 Extra vakantie
Er kan alleen extra vakantie worden
gegeven wanneer de aard van het
beroep van de ouders dit met zich
meebrengt en daarvoor een
verklaring van de werkgever
overlegd kan worden. Deze aanvraag
moet schriftelijk worden ingediend.
Op grond van het bovengenoemde
kan ten hoogste per schooljaar tien
dagen verlof worden verleend als dit
de enige vakantie per schooljaar is.
Deze tien dagen mogen niet vallen in
de eerste twee weken van een nieuw
schooljaar.
Het verlof moet schriftelijk worden
aangevraagd bij de directie van de
school.
Hiervoor zijn formulieren op de
school beschikbaar.
Richtlijnen voor andere
gewichtige omstandigheden:
De directie beslist wanneer het
maximaal tien dagen betreft, de
13
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leerplichtambtenaar beslist wanneer
het meer dan tien dagen betreft. Dit
heeft betrekking om vrij te vragen
voor een van de volgende zaken:
 Algemeen uitgangspunt is dat
deze externe omstandigheden
buiten de wil van de ouders en/of
het kind plaatsvinden.
 Een verhuizing van het gezin
 Het bijwonen van een huwelijk
van bloed- en aanverwanten
 Ernstige ziekte van bloed- en
aanverwanten ( het aantal
verlofdagen wordt bepaald in
overleg met de directie en/of de
leerplichtambtenaar)
 Overlijden van bloed- en
aanverwanten
 Viering van een 25, 40 of 50jarig ambtsjubileum en het 12,5,
25, 40, 50 of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloeden aanverwanten
 Zeer slechte weersomstandigheden
 Een extra vakantie omdat het
voor het gezin (sociaal en
emotioneel) nodig is omdat ze de
afgelopen periode erg veel
hebben meegemaakt ( bijvoorbeeld ziekte). Wel moet er een
verklaring van de behandelend
arts of therapeut worden
overlegd.
6.2.2 Verzoek om uitzondering
De volgende situaties vallen volgens
de Leerplichtwet niet onder de
gewichtige omstandigheden:
 Familiebezoek in het buitenland
 Vakantie in een goedkopere
periode of in verband met een
speciale aanbieding
 Vakantie onder schooltijd bij
gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden

 Een uitnodiging van familie of
vrienden om buiten de normale
schoolvakanties om op vakantie te
gaan
 Eerder vertrek of latere terugkeer
in verband met (verkeers)drukte
 Verlof voor een kind omdat andere
kinderen uit het gezin al vrij zijn
6.2.3 Doktersbezoek
Bezoeken aan een arts e.d. zijn niet
onder de bovenstaande bepalingen
opgenomen, omdat het voor zichzelf
spreekt dat de leerling daarvoor
verlof krijgt. Wij verzoeken u echter
vriendelijk om afspraken bij een arts,
tandarts, specialist en dergelijke zo
te regelen dat uw kind geen lessen
verzuimt.
6.2.4 Vierjarigen
Uw zoon/dochter is leerplichtig vanaf
zijn of haar vijfde jaar. Het
bovenstaande geldt dus niet voor de
jongste kinderen van de school, de
vierjarigen. In de praktijk blijkt
schoolgaan voor de vierjarigen,
soms, vooral in het begin, heel
vermoeiend. Ouders van vierjarigen
die hun zoon / dochter een middag
thuis willen houden, zijn hier vrij in.
Om deze kinderen aan een
schoolweek te laten wennen, bestaat
de mogelijkheid om bijv. alleen de
ochtenden naar school te gaan. Voor
overleg hierover kunt u altijd terecht
bij de leerkracht van groep 1.

6.3. Verzuimregistratie
6.3.1 Afwezigheid
Op onze school wordt de
verzuimregistratie bijgehouden. De
afwezigheid van de kinderen wordt
verwerkt in de centrale leerlingenadministratie van de school.
Wij zijn verplicht de afwezigheid van
de kinderen te administreren en
14
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ongeoorloofd schoolverzuim door te
geven aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente Waadhoeke.
6.3.2 ongeoorloofd verzuim
Bij herhaaldelijk ongeoorloofd
verzuim worden de ouders /
verzorgers door de groepsleerkracht
gewezen op de leerplichtwet. De
directie wordt in kennis gesteld.
Indien dit niet volstaat, dan volgt er
binnen 1 à 2 weken een mondelinge
of schriftelijke waarschuwing van de
directie. Mocht dit niet baten, dan
wordt er een lijst met verzuimde
uren en dagen opgestuurd naar de
leerplichtambtenaar. Deze stuurt dan
een brief naar de ouders / verzorgers
met het verzoek aan te geven wat de
reden van het verzuim is. Indien er
geen reactie plaatsvindt, dan treft de
leerplichtambtenaar verdere
maatregelen.

6.3.3 Ziekte van kinderen
Wanneer de kinderen ziek of om een
andere reden afwezig zijn, vragen wij
u dit tussen 7.50 uur en 8.15 uur
door te geven aan school. De
leerkrachten van de betreffende
leerlingen zijn ongerust wanneer zij
niet weten waarom een kind absent
is.

Wanneer uw zoon/dochter weer
beter is, is het voor de school goed
om te weten dat uw kind weer op
school komt. Wij verzoeken u dan
ook vriendelijk ook aan school te
melden wanneer uw zoon/dochter na
zijn/haar afwezigheid weer op school
komt.
6.3.4 Onderzoek of behandeling
onder schooltijd
Ouders/verzorgers kunnen de school
toestemming vragen om
medewerking te verlenen aan
onderzoek/behandeling/begeleiding
onder schooltijd door externen. Het
gaat hierbij om logopedie,
fysiotherapie, en overige
onderzoeken of behandelingen.
Uitgangspunt hierbij is, dat een
leerling zoveel mogelijk meedoet met
het onderwijsprogramma. Afspraken
buiten de school moeten zodanig
gepland worden, dat de leerling zo
weinig mogelijk afwezig is.
Een aanvraag voor deze vorm van
verlof voor onderzoek of behandeling
buiten de school moet schriftelijk
15
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worden aangevraagd bij de directie.
Bij indiening daarvan nemen de
ouders of verzorgers zelf de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich gedurende de tijd dat
het kind niet op school kan zijn en
wordt de school gevrijwaard voor
aanspraken gedurende deze tijd. Is
er sprake van een aanvraag die meer

dan twee keer afwezigheid onder
schooltijd inhoudt, dan maakt de
school hierover met de ouders
concrete afspraken.
Komt de behandeltijd structureel
boven de twee uur per week uit, dan
verwacht de school dat de
ouders/verzorgers de behandeling
buiten schooltijd organiseren.

7 Klachtenregeling
Een school is een omgeving waar
mensen intensief met elkaar
omgaan. Gewoonlijk worden de
meeste klachten over de dagelijkse
gang van zaken in de school in goed
onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en schoolleiding
afgehandeld. Klachten kunnen
betrekking hebben op de begeleiding
van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van
leerlingen, de inrichting van de
schoolorganisatie, seksuele
intimidatie discriminerend gedrag,
agressie, geweld en pesten.
Soms is een meningsverschil
zodanig, dat iemand een klacht
hierover wil indienen. Die
mogelijkheid is er. Voor de school is
een klachtenregeling vastgesteld.
Deze is voor iedereen die bij de
school betrokken is, in te zien.
Mocht u het gevoel krijgen, dat u niet
serieus genomen wordt of dat er niet
goed naar u geluisterd wordt, dan
kunt u de zaak bespreken met de
directie of de interne contactpersonen van de school.

7.2 Interne contactpersoon
op school
De interne contactpersoon op de
Opslach is juf Geeske Jongsma.
Vanuit de ouders ligt deze rol bij de
MR van school.

7.3 Externe procedure
Onze school is voor de
vertrouwenspersoon aangesloten bij
GGD Fryslân.
De vertrouwenspersoon handelt de
klacht af volgens een vaste
procedure, behandelt alle zaken
strikt vertrouwelijk en is geen
verantwoording schuldig aan de
school.
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Hierdoor kan het kind en/of
ouder/verzorger vrijuit spreken en
een klacht voorleggen.

7.4 Meer informatie
GGD Fryslân heeft een folder
ontwikkeld “Vertrouwenspersoon
voor ouders”. Deze folder is te
downloaden via de website van GGD
Fryslân, www.ggdfryslan.nl
Ook de meldingsregeling ‘Ongewenst
gedrag binnen het onderwijs’ is te
downloaden via de
website van GGD Fryslân:
www.ggdfryslan.nl
De vertrouwenspersoon voor onze
school is mevrouw Marianne
Kokshoorn.
Zij is te bereiken bij:
GGD Fryslân via tel: 088 229 9855,
e-mail: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK
Leeuwarden, tel. 088 22 99 444

7.5 Landelijke
Klachtencommissie
Onderwijs (LKC)
De school is voor de behandeling van
klachten tevens aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie:
de “Landelijke Klachtencommissie
voor het openbaar en het algemeen
toegankelijk onderwijs (LKC)”. De
LKC onderzoekt de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of
deze gegrond is. De LKC brengt
advies uit aan het schoolbestuur en
kan aan haar advies aanbevelingen
verbinden. Het schoolbestuur neemt
over de afhandeling van de klacht en
het opvolgen van de aanbevelingen
de uiteindelijke beslissing. Een klacht
kan bij het schoolbestuur of
rechtstreeks schriftelijk bij de LKC
worden ingediend. De externe
vertrouwenspersoon, mevrouw
Marianne Kokshoorn van de GGD,
kan u daarbij behulpzaam zijn als u
dat wenst.

8 De inspectie van het
onderwijs
Een school moet het onderwijs
aanbieden dat leerlingen nodig
hebben, zodat leerlingen zich kunnen
ontwikkelen en zoveel mogelijk leren.
In de wet is vastgelegd hoeveel uren
les moet worden gegeven en wat
leerlingen moeten leren. De Inspectie
van het Onderwijs houdt toezicht op
de kwaliteit van het onderwijs op
elke school en ziet erop toe dat
scholen aan de wet voldoen.
Per 1 augustus 2017 is het toezicht
van de inspectie veranderd. Het
uitgangspunt is, dat het bestuur
verantwoordelijk is voor de
onderwijskwaliteit. Het toezicht van
de Inspectie van het Onderwijs
begint en eindigt steeds bij het
bestuur.
Ieder jaar kijkt de Inspectie van het
Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat
een school onvoldoende kwaliteit
levert. Op basis van een
risicoanalyse en eventueel nader
onderzoek bepaalt men hoeveel
toezicht een school nodig heeft.
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De inspectie heeft een website:
www.onderwijsinspectie.nl
Het emailadres is info@owinsp.nl

9 De organisatie van het onderwijs
De ontwikkeling van ons
basisonderwijs krijgt zijn beslag in
het schoolplan dat ter goedkeuring
aan de medezeggenschapsraad, het
bestuur en de inspecteur voor het
onderwijs wordt voorgelegd. Tijdens
teamvergaderingen, op studiedagen
en in overleg met de medezeggenschapsraad zijn de onderdelen van
het plan geregeld onderwerp van
gesprek.
De voortdurende onderwijsontwikkelingen zorgen ervoor dat dit
beleidsplan aan veranderingen
onderhevig is. Wij werken aan een
helder document waarin aandacht is
voor de praktische uitwerkingen van
onderwijs-inhouden. Het welbevinden
van de leerlingen, de doelen, de
doorgaande lijn van leerinhouden, de
toetsing en de leerlingenzorg zijn
belangrijke onderdelen.
Als het gaat om het bevorderen van
de ononderbroken ontwikkeling van
onze leerlingen onderschrijven wij de
volgende stellingen:

De leerkracht houdt rekening met
de persoonlijkheid van het kind

De leerkracht stemt de
activiteiten af op de ontwikkeling
van het kind. We noemen dit:
Handelingsgericht werken

De leerkracht biedt het kind de
mogelijkheid om in eigen tempo
en kunnen een (minimum)pakket
binnen de verschillende leer- en
vormingsgebieden te doorlopen

De leerkracht stelt regelmatig,
volgens evaluaties vast, welke
problemen kinderen ondervinden
binnen de verschillende leer- en
vormingsgebieden

Na zorgvuldige vaststelling van
de aard van de problemen en
haar oorzaken bepaalt de
leerkracht in goed overleg met de
interne begeleider en de ouders
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de te volgen weg om het kind te
helpen.
Het primair onderwijs aan kinderen
van 4 tot en met 12 jaar gaat uit van
een natuurlijk ontwikkelingsproces.
Ieder kind moet de gelegenheid
krijgen in eigen ritme en eigen
tempo verder te gaan.
Onze school wil vooral effectief
onderwijs verzorgen, waarbij door
het team hard gewerkt wordt om het
onderwijs zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij de kinderen. Wij
leggen hierbij sterk de nadruk op de
zogenaamde basisvaardigheden. Wij
vinden het belangrijk dat leerlingen
binnen hun mogelijkheden met het
oog op hun toekomst de vakken
lezen, taal, schrijven en rekenen
goed beheersen.
Daarnaast is er ruimte voor talentontwikkeling. Met de invoering van
het DaVinci onderwijs ontstaan er
mogelijkheden om de leerlingen
binnen een context brede
ontwikkelingskansen te bieden.
Kansen gericht op de persoonlijke
onderwijsbehoefte van de
verschillende leerlingen.

10 De kwaliteit van het
onderwijs
Scholen verschillen in werkwijzen,
sfeer en resultaten. De Opslach
werkt steeds aan een verdere
kwaliteitsverbetering: we werken
met goede methoden, we hebben
bekwaam personeel, we volgen
consequent de vorderingen van de
leerlingen en we ontwikkelen het
onderwijs verder op school met een
verantwoording in het schoolplan.

10.1 Methoden
Bij het kiezen van lesmateriaal wordt
gelet op de onderwijsinhoudelijke
kwaliteit en op het uiterlijk: kunnen
de kinderen goed met deze
methoden werken en ziet het
materiaal er aantrekkelijk uit? Er zijn
kinderen die moeilijker werk
aankunnen en er zijn kinderen die
veel herhaling van oefenstof nodig
hebben. Wij letten er bij de aanschaf
van methoden op of er voor de
verschillende onderwijsbehoefte van
kinderen adequate leerstof in staat.
Het werken met goede eigentijdse
methoden is een manier om kwaliteit
na te streven. Een nieuw aan te
schaffen methode dient aan te
sluiten met de digitale mogelijkheden
die het onderwijs ondersteunen.

10.2 Het personeel
Nog belangrijker dan methoden zijn
de leerkrachten die op school
werken. Aan hen heeft u uw kind
toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat
de materialen en de lesboeken zinvol
gebruikt worden. Er werken
ongeveer 20 personeelsleden op De
Opslach. Sommigen zijn bekwaam in
het werken met kleuters, anderen in
de omgang met oudere kinderen.
Weer anderen zijn allround en
daardoor breed inzetbaar. Een aantal
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leerkrachten heeft zich
gespecialiseerd, bijvoorbeeld als taal, lees- of rekenspecialist.
Ieder schooljaar zijn er
teamscholingen of bijscholingscursussen die door (individuele)
leerkrachten worden gevolgd. Het
doel hierbij is, te blijven werken aan
een kwalitatief goede school.

10.3 Het
leerlingvolgsysteem
Om onze leerlingen acht jaar lang zo
goed mogelijk te kunnen volgen in
hun ontwikkeling, maken we gebruik
van een leerlingvolgsysteem. Dit
systeem levert waardevolle
informatie over een leerling. Het laat
zien hoeveel een kind in een
bepaalde periode heeft bijgeleerd. De
vakken rekenen, lezen en taal
worden op verschillende onderdelen
getoetst. De resultaten van de
toetsen en de voortgang van de
ontwikkeling worden besproken door
de leerkrachten en de intern
begeleider. Ook de sociaalemotionele ontwikkeling van de
leerling wordt middels een
geaccrediteerde methode gevolgd.
De toets resultaten worden uiteraard
ook met de ouders besproken.

10.4 Kwaliteitsverbetering
door het schoolplan
Voor de komende schooljaren staan
bij "de Opslach" een aantal
belangrijke zaken op het programma.
Ze zijn opgenomen in het schoolplan,
dat u bij de directie kunt inzien.
Enkele beleidsvoornemens uit het
Schoolplan:
 deskundigheidsbevordering
personeel; vanuit ‘persoonlijke
ontwikkelingsplannen’ vergroten
van de deskundigheid van het
personeel, het verkrijgen van
specialisten die werken in
vakgroepen.









werken op het leerplein, met daar
aan gekoppeld zelfstandigheid en
eigenaarschap van de leerlingen.
invoeringstrajecten nieuwe
methodes; DaVinci en
taalmethode
versterken van het
leerlingvolgsysteem en
mogelijkheden onderzoeken om
dit meer te digitaliseren
investeren in taal/leesonderwijs en
rekenonderwijs. Dit betreft
voldoende tijd op het rooster
gepland en de vakbekwaamheid
van de leerkrachten verder
verbeteren
het waarborgen van een goed
schoolklimaat, werken aan de
“Vreedzame school”, positief
gedrag stimuleren













10.4.1 Schooljaarplan
Ieder schooljaar maakt de directie
een schooljaarplan waar de
speerpunten voor het betreffende
schooljaar worden beschreven.
In het schooljaar 2018-2019 staan
de volgende onderwerpen centraal:
 Teamscholing die gericht is op
competentieverhoging van het
team
 De visie van de school verder
uitwerken
 Borgen van het gebruik van de
rekenmethode Wereld in
Getallen. Tevens inzetten op het
beter en bewuster inzetten van
de digitale onderdelen van de
methode en de toetsen digitaal
20
De Opslach



afnemen. Het werken binnen
contexten versterken, hiervoor
situaties concreet maken zowel
binnen en op het plein
leermomenten creëren
Methodiek m.s.v. in de groepen 3
en 4 borgen.
Begrijpend lezen d.m.v Nieuwsbegrip versterken en verbeteren
Aanbod en methodiek technisch
lezen en aanpak dyslexie onder
de loep
Schatkist: de methode in de
kleutergroepen verder
implementeren en de doorgaande
lijn naar de groepen 3 t/m 8
verder uitwerken.
Het onderwijs aan jonge kinderen
versterken gericht op nieuwste
inzichten, wettelijke eisen,
didactiek en opbrengsten.
Vaardigheden van de leerkracht
versterken in het bevorderen van
het zelfstandig werken en werken
met dag- of weektaken.
Ontwikkelen van een schoollijn in
DaVinci eindpresentaties
De Vreedzame School verbinden
met Burgeschapsvorming,
DaVinci, HVO en meer verweven
in de dagelijkse aanpak
Methode Engels: oriënteren en
onderzoeken naar andere wijze
van aanbod en methodiek.
Invoeren van leerlingkaarten ter
vervanging van groepsplannen

11 Het schoolteam en
de schoolleiding
Het zorgen voor een goede
schoolorganisatie ziet de directie als
één van haar hoofdtaken. Hierdoor
kan een duidelijke structuur worden
gecreëerd waardoor een ordelijk,
veilig en prettig klimaat voor de
kinderen, ouders en leerkrachten
ontstaat.
De school is een leerinstituut, maar
we richten ons natuurlijk ook op de
sociale ontwikkeling van de kinderen.
De directie vervult bij de organisatie
van activiteiten en evenementen een
stimulerende en coördinerende rol.
Een andere belangrijke taak van de
directie is een voorwaardenscheppende. Niet alleen in materiële zin,
maar ook voor wat betreft de
werkomstandigheden. Zodoende
krijgt de leerkracht de mogelijkheid
om zich in eerste instantie te richten
op datgene wat er in de groep aan de
orde is. De schoolleiding ziet er ook
op toe, dat er goed onderwijs wordt
gegeven. Zij betrekt het team actief
bij het vaststellen van het
onderwijsbeleid en het opstarten van
onderwijsvernieuwingen.

Waar mogelijk probeert de
schoolleiding taken te delegeren,
waardoor de betrokkenheid van de
leerkrachten wordt vergroot. De
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schoolleiding is eindverantwoordelijk
voor goed onderwijs en voor de
goede gang van zaken op school.
Van de groepsleerkracht wordt een
actieve rol in de schoolorganisatie
verwacht; verschillende taken zijn
onder de leerkrachten verdeeld.
Aan de school is een conciërge
verbonden, die ondersteunend werk
verricht bij het onderhoud en de
schoonmaak van het gebouw en het
schoolterrein.
Tijdens een deel van de lesuren is de
administratief medewerkster degene
die de telefoon beantwoordt en
daardoor vaak de eerste persoon
waar de ouders mee in contact
komen.
De Opslach heeft voor calamiteiten
een ontruimingsplan. Op onze school
zijn 7 personeelsleden in het bezit
van een bedrijfshulpverleningsdiploma.

12 Stagiaires
Ieder jaar bieden wij een aantal
studenten van onderwijs- of
kinderopvang gerelateerde
opleidingen de gelegenheid om hun
stage bij ons te vervullen. Zo leren
zij de praktijk en blijven wij op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Al naar gelang het
studiejaar zullen de studenten meer
of minder tijd in een groep zijn.
Tijdens de stage behoudt de
groepsleerkracht of groepsleider
altijd de eindverantwoordelijkheid. In
de nieuwsbrief wordt vermeld waar
en wanneer de stages plaatsvinden.

13 Aantal uren
onderwijs
13.1 Onderwijs uren
Artikel 8, achtste lid van de Wet op
het Primair Onderwijs geeft aan dat
het onderwijs zodanig moet zijn
ingericht dat:
a. de leerlingen in beginsel binnen
een tijdvak van 8
aaneensluitende schooljaren de
school kunnen doorlopen
b. de leerlingen in 8 schooljaren ten
minste 7520 uren onderwijs
ontvangen, met dien verstande
dat de leerlingen in de eerste 4
schooljaren ten minste 3520 uren
onderwijs en in de laatste 4
schooljaren ten minste 3760 uren
onderwijs ontvangen. En aan de
leerlingen in de laatste 6
schooljaren ten hoogste 7 weken
van het schooljaar 4 dagen per
week onderwijs wordt gegeven,
die evenwichtig zijn verdeel over
het schooljaar, bij een
schoolweek van in beginsel niet
minder dan 5 dagen onderwijs,
c. de onderwijsactiviteiten
evenwichtig over de dag worden
verdeeld, tenzij afwijking van
deze verdeling van belang is in
verband met activiteiten in het
kader van het voorkomen en
bestrijden van
onderwijsachterstanden.
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In schooljaar 2018-2019 gaan de
leerlingen van groep 1-8 957 uur
naar school. 17 uren kunnen we
inzetten als studiedagen of marge
uren.

13.2 Ziekte en lesuitval
Ter bestrijding en voorkoming van
lesuitval, probeert de directie bij
ziekte of afwezigheid van de
leerkrachten vervangers voor de
groep leerlingen te plaatsen. In
eerste instantie proberen we of het
mogelijk is dat iemand van de eigen
personeelsleden de afwezige collega
vervangt. Lukt dat niet dan maken
we gebruik van een invallerslijst.
Hierop staan vervangers die bij het
schoolbestuur ingeschreven staan.
Alleen in het uiterste geval, na
melding en bespreking met het
bestuur, is het mogelijk dat een
groep leerlingen naar huis wordt
gestuurd. Kinderen waarvan de
ouders niet aanwezig zijn, worden op
school opgevangen.

13.3 Schooltijden
De schooltijden op de Opslach zijn
voor alle groepen als volgt:
- Maandag, dinsdag en donderdag
van 8.15 uur tot 14.30 uur
- Woensdag en vrijdag van 8.15
uur tot 12.15 uur
Op maandag, dinsdag en donderdag
nemen de kinderen zelf brood en
drinken mee. Ze lunchen, onder
toezicht, tussen de middag op
school. Leerkrachten stimuleren het
meebrengen van een gezonde lunch
en tienuurtje.

14 Vreedzame School
De Opslach werkt sinds 2004-2005,
in de groepen 1 t/m 8, met het
programma van de Vreedzame
School.
Iedere week staat er in elke groep
een les Vreedzame School op het
lesprogramma.
Deze lessen worden door de eigen
leerkrachten gegeven.
Een van de grootste zorgen van de
laatste jaren voor onze samenleving
is de toename van criminaliteit,
afnemend normbesef en geweld en
de daarmee gepaard gaande
gevoelens van onveiligheid. Deze
problematiek gaat aan het onderwijs
niet voorbij. Het primaire proces in
scholen wordt steeds meer bedreigd
door zaken als ordeproblemen,
toenemende gedragsproblemen en
23
De Opslach

een onveilige atmosfeer in en rond
de school.
Een vreedzame school is een
gemeenschap waarin iedereen
(leerlingen, personeel, ouders,
ondersteunend personeel) zich
betrokken en verantwoordelijk voelt
en op een positieve manier met
elkaar omgaat. Het is een school
waar leerlingen een stem hebben,
waar leerlingen invloed kunnen
uitoefenen op en verantwoordelijk
zijn voor het klimaat in de klas en
school, op hun eigen leeromgeving
en hun eigen ontwikkeling.
Om dit te bereiken nemen we
conflictoplossing als uitgangspunt.
Door middel van training van leraren
en een serie lessen voor leerlingen
leert iedereen op school om beter
met conflicten om te gaan.
Onderdelen van het programma zijn
verder klassenbezoeken en coaching,
opleiden en het invoeren van leerling
mediatoren en voorlichting voor
ouders.
De Opslach hanteert 5 basisregels:
1. Wees eerlijk
2. Luister naar elkaar
3. Iedereen hoort erbij
4. Ruzie eerst zelf proberen op
te lossen

5. Wees vriendelijk voor
mensen en je omgeving

Deze vijf regels zijn in
samenspraak met
leerlingen en team
opgesteld.

15 Actief Burgerschap
en integratie
Kinderen groeien op in een
samenleving met verschillende
bevolkingsgroepen. Scholen zijn
verplicht aandacht te besteden aan
actief burgerschap en integratie. Dit
is geen apart vak maar een manier
van omgaan met kinderen en
lesgeven.
Op onze school doen we dat o.a.:
- Door aandacht te besteden aan
verschillende geestelijke
stromingen tijdens de zaakvakken
en bij HVO
- Door aandacht te besteden aan
verschillende feesten
- Door aandacht te besteden aan
democratie
- In de verkeerslessen
- Het adopteren van en
oorlogsmonument
- Door het hanteren van de
schoolregels
- Tijdens excursies
Actief burgerschap, Vreedzame
School, DaVinci en HVO worden
komend schooljaar onder de loep
genomen om meer verbinding en
verweving in het geheel vorm te
geven.
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16 Vak en
vormingsgebieden

Met “Schatkist” voldoet de Opslach
aan alle leerdoelen van het SLO en is
de doorgaande lijn naar groep 3
geborgd.

Onze school is klassikaal
georganiseerd. Dit betekent dat wij
werken met acht jaargroepen, groep
1 t/m 8. In de kleutergroepen, groep
1 en 2, is er voor gekozen dat de
vier- tot en met de zesjarigen in één
groep zitten.
Kinderen op deze leeftijd leren
namelijk veel van elkaar. Kinderen
spelen, werken en leren met grote
betrokkenheid als:
- de omgeving veilig is
- de omgeving rijk is aan
materialen
- de activiteiten dicht bij de
mogelijkheden van het kind
liggen.
In de dagelijkse praktijk proberen we
de kinderen actief betrokken te laten
zijn bij het schoolgebeuren. Dagelijks
wordt er gewerkt aan de beoogde
ontwikkeling van de kinderen.
Wij willen dat de kinderen:
- naar elkaar leren luisteren
- leren met elkaar te praten en
elkaar vragen te stellen –
- leren om zelf initiatieven te
ontplooien

Het speellokaal In het speellokaal
vinden de bewegingslessen plaats
van groep 1 en 2. Spel-, gym-, dansmuziek- en dramalessen wisselen
elkaar met grote regelmaat af. Bij
mooi weer spelen de leerlingen
buiten op het schoolplein. Een
gezamenlijk thema beginnen we in
het speellokaal met bijvoorbeeld een
toneelstukje, een video of een
verhaal.

16.1 Groep 1 en 2
De groepen 1 en 2 werken met de
methode “Schatkist”.
Met de methode “Schatkist”: komen
alle ontwikkelingsgebieden
spelenderwijs aan bod:
- taal
- rekenen
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- motoriek
- wereldoriëntatie
- kunstzinnige vorming
- wetenschap en technologie
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16.2 De groepen 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 hanteren wij
klassikaal gerichte momenten op het
gebied van informatie, instructie,
werkbesprekingen en de
gezamenlijke afronding van de
lessen. Dit geeft een gevoel van
samenzijn en samen werken.
Leerkrachten geven na instructie
verwerkingsopdrachten. De meeste
kinderen werken mee met de
basisgroep, maar voor kinderen voor
wie deze opdrachten te gemakkelijk
of te moeilijk zijn, past de leerkracht
de leerstof aan, passend bij de
onderwijsbehoefte van de leerling.
Basisstof wordt door alle leerlingen
gemaakt.
Leerkrachten stellen het beginniveau
van de kinderen vast door
observaties, controles en toetsen,
om zodoende zo goed mogelijk te
kunnen aansluiten bij hun aanpak en
leerstof. Naast de opdrachten n.a.v.
de instructie werken de kinderen ook
tijdens de lessen zelfstandig aan hun
eigen programma. Daarnaast werkt
de leerkracht ook met vormen

waarbinnen de leerlingen individueel,
in tweetallen of in groepjes
werkzaam zijn. Zelfstandig werken
en eigenaarschap heeft een
belangrijke plek binnen het
didactisch handelen van de
leerkrachten. Het onderwijs sluit aan
op datgene, wat er in de voorgaande
groep is geleerd. De in school
aanwezige leerpleinen hebben een
belangrijke plaats in het zelfstandig
werken.

16.3 De methoden
Iedere school gebruikt methoden.
Het gaat hierbij om de leerstofkeuzes
die we maken om de kinderen iets te
leren. Criteria om een methode te
kiezen zijn o.a.:
- sluit de methode aan bij de
belevingswereld van de kinderen
- hoe ziet de doorgaande lijn er uit
- biedt de methode mogelijkheden
voor differentiatie
- zijn er mogelijkheden voor
zelfstandig werken
- zijn er mogelijkheden om de
leerstof digitaal te verwerken
16.3.1 Schatkist Groep 1 en2
In ‘Schatkist’ komen alle
ontwikkelingsgebieden spelenderwijs
aan bod: taal, rekenen, sociaalemotionele ontwikkeling, motoriek,
wereldoriëntatie, kunstzinnige
vorming en wetenschap &
technologie. Met Schatkist voldoen
we aan alle leerdoelen van het SLO.
Bovendien is Schatkist voortdurend
in beweging. Op basis van de
ontwikkelingen worden er door de
uitgever periodiek nieuwe modules
aan Schatkist toegevoegd.
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16.3.2 Taal/lezen Groep 3
Lijn 3 wordt in schooljaar ingevoerd
als methode om het aanvankelijk
lezen vorm te geven.
De methode werkt met
aantrekkelijke wereld oriënterende
thema’s. tevens worden spelling,
lezen, begrijpend luisteren/ lezen op
een aantrekkelijke manier
aangeboden. De nieuwste inzichten
betreffende taal, spelling en lezen
zijn verwerkt in de aanpak, waardoor
de kinderen snel en vloeiend leren
lezen.
16.3.3 Taal Groep 4 t/m 8
Taalonderwijs vindt plaats d.m.v. de
methode Staal.
Staal gaat uit van de dagelijkse
realiteit. De opdrachten zijn
functioneel en leren de kinderen om
de betekenis van de lessen taal in
hun dagelijkse leven toe te passen.
De drie belangrijkste te ontwikkelen
functies zijn communicatie,
conceptualiseren en het ontwikkelen
van de expressie.
16.3.4 Spelling Groep 4 t/m 8
Staal werkt met de beproefde,
preventieve spellingaanpak van José
Schraven en maakt gebruik van een
vaste ritme, goed voordoen, elke les
herhalen en dagelijkse dictees zorgen
voor optimale spellingresultaten.
16.3.5 Voortgezet technisch
lezen Groep 4 t/m 8
Estafette is een methode voor
voortgezet technisch lezen waarbij
kinderen eerst correct leren lezen,
gevolgd door het verhogen van de
leessnelheid om vlot en vloeiend te
leren lezen. Deze methode wordt
ingezet in groep 4 t/m 6, in groep 7
en 8 indien nodig.

16.3.6 Begrijpend lezen Groep 4
t/m 8
We maken gebruik van de methode
Nieuwsbegrip. De eerste periode in
groep 4 bestaat uit lessen begrijpend
luisteren. De lessen vormen een
effectieve overgang van het
begrijpend luisteren in groep 3 naar
het begrijpend lezen in groep 4. In
de luisterlessen leren de kinderen
strategieën waarmee ze de
voorgelezen tekst kunnen begrijpen.
De strategieën die de kinderen daar
aangeleerd hebben, worden in groep
7 en 8 aangevuld met enkele nieuwe,
die gericht zijn op het mondeling en
schriftelijk reproduceren van de
tekst. In groep 7 en 8 maken we
onderscheid tussen lees- en
leerstrategieën.
16.3.7 Schrijven Groep 3 t/m 8
In groep 3 en 4 vindt het
aanvankelijk schrijven plaats. Hier
staat het aanleren van de schrijfletters in kleine letters en in
hoofdletters centraal.
In de groepen 5 t/m 8 wordt het
schrijven verder geautomatiseerd,
waarbij vanaf groep 6 ook het
schrijven op tempo aan bod komt.
Het leren typen zal een onderdeel
van het schrijfonderwijs in groep 7
en 8 worden.
16.3.8 Friese Taal 4 t/m 8
De doelen die we nastreven in het
geven van het onderwijs in de Friese
taal, zijn gekoppeld aan de
kerndoelen voor mondelinge taal en
is aandacht voor taalbeschouwing. In
samenspraak met de organisatie
Taalplan Frysk heeft de school het Cprofiel ontvangen. Door een
inventarisatie betreffende het aanbod
werd duidelijk waar de ambities van
de school en haar populatie liggen,
hierdoor ontstaat onderwijs op maat
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passend bij de specifieke wensen van
onze school.
16.3.9 Engelse taal Groep 7 en 8
Hiervoor gebruiken wij op onze
school de methode: “Real English –
Let’s do it!”. In de loop van het jaar
wordt deze vervangen door en
nieuwe methode.
16.3.10 Rekenen en Wiskunde
Groep 1 t/m 8
Als rekenmethode gebruiken we “De
Wereld in Getallen”. Deze methode is
een zogenaamde realistische
rekenmethode. Contexten (concrete
situaties) spelen een belangrijke rol.
Het is de bedoeling dat de kinderen
uit de concrete situatie de
wiskundige vraagstelling kunnen
achterhalen. Contexten hebben als
basis verhaaltjes, kleine
gebeurtenissen, tekeningen, situaties
of plaatjes uit de werkelijkheid of de
fantasie. Probleemsituaties worden
vaak begrijpelijk, herkenbaar en
oplosbaar als ze in een schema of
model worden omgezet.
In de kleutergroepen wordt de
methode passend binnen het eigen
programma gemaakt.

16.3.11 Wereldoriëntatie Groep 3
t/m 8
Vaak wordt gesproken over de
wereld in al zijn aspecten. Wij
brengen dan ook kinderen kennis bij
over het heden en verleden van onze
aarde. Dit gebeurt aan de hand van
de methode DaVinci. Door middel
van klassengesprekken, spreekbeurten, (school)televisie, werkstukken en beeldend verwerken van
de leerstof. Waar mogelijk lopen de
verschillende vormingsgebieden in
elkaar over. De methode gaat uit van
leren door verwondering.
Onderzoeksvragen en leren in de
context zijn belangrijke elementen in
het vormgeven van het
wereldoriëntatie onderwijs. D.m.v.
een eindpresentatie leren leerlingen
eigen vragen om te zetten in een
onderzoek en eindproduct.

16.3.12 Studievaardigheden
Groep 5 t/m 8
Studievaardigheden worden voor
kinderen steeds belangrijker.
Informatie is overal te vinden, zeker
op internet. Het zoeken, filteren en
verwerken van informatie leren
leerlingen met Blits. De leerlingen
leren lezen, begrijpen en verwerken
van allerlei informatiebronnen, via de
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vier onderdelen van
studievaardigheden:
1. Studieteksten,
2. Informatiebronnen (waaronder
internet),
3. Kaarten,
4. Schema’s, tabellen en grafieken.
16.3.13 Verkeer Groep 4 t/m 8
“Wijzer op weg” is de
verkeersmethode voor de groepen 4
t/m 8. De leerstof is in deze methode
geordend in thema’s. Er wordt ook
aandacht besteed aan de
verkeerssituatie in de school- en
woonomgeving van de kinderen. De
kinderen leren de verkeersregels en
de betekenis van de verkeersborden
en leren die kennis toe te passen als
ze deelnemen aan het verkeer. In
groep 7 nemen de kinderen deel aan
het theoretisch en praktisch
verkeersexamen onder auspiciën van
3VO en de plaatselijke politie.
16.3.14 Cultuureducatie Groep 1
t/m 8
Voor de creatieve vakken gebruiken
we in de groepen 1 t/m 8 de
methode “Moet je doen”. Deze
methode bestaat uit vijf onderdelen:
1. Tekenen
2. Handvaardigheid 3.
3. Muziek 4.
4. Drama (spel/bevordering van
het taalgebruik)
5. Dans

De onderdelen zijn in samenhang
ontwikkeld en hebben een zelfde
opzet en structuur. De methode is
erop gericht kinderen te laten
kennismaken met verschillende
mogelijkheden om zich in beelden uit
te drukken. Ze leren beeldende
uitingen van anderen begrijpen en
ervan te genieten. Bovendien leren
ze hoe ze hun ideeën, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen vorm
kunnen geven in beeldende
werkstukken. Door gericht
waarnemen en praten over wat de
kinderen zien, leren ze ook de
functies en de betekenissen van de
beelden in hun dagelijkse omgeving
te herkennen en naar waarde te
schatten. Ze krijgen bovendien een
eerste oriëntatie op ons culturele
erfgoed.
16.3.15 Levensbeschouwelijk
Vormingsonderwijs
“De Opslach” is een basisschool voor
openbaar onderwijs; dit betekent dat
kinderen vanuit alle godsdienstige en
levensbeschouwelijke richtingen
welkom zijn. Door het behandelen
van levensbeschouwelijke thema’s in
de groepen 1 t/m 8 brengen we de
kinderen in aanraking met de
verschillende waarden en normen in
onze maatschappij. Een externe
leerkracht geeft aan groep 7 en 8
eenmaal per week een lesuur
levensbeschouwelijk / humanistisch
vormingsonderwijs. Deze lessen in
groep 7 en 8 zijn niet verplicht, maar
worden in de praktijk door alle
kinderen gevolgd.
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16.3.16 Bewegingsonderwijs
Groep 1 t/m 8

De groepen 1 & 2 hebben de
gymnastieklessen in het speellokaal
en gebruiken de methode Spelen in
het speellokaal.
De groepen 3 t/m 8 hebben
gymnastiek in de Trije. De lessen
vanuit de methode Basislessen
Bewegingsonderwijs zijn hierbij het
uitgangspunt. Bewegen op het plein
en tussen de lessen heeft een
belangrijke plaats binnen het
onderwijs.

16.3.17 Computers in het
onderwijs
Computers maken onlosmakelijk deel
uit van het onderwijsprogramma. De
lesmethodes die wij gebruiken
worden ondersteund door bijpassende software voor de leerlingen en
leerkrachten. De leerkrachten

creëren ruimte in hun programma
zodat leerlingen wegwijs worden in
het gebruik van de hardware en de
lesstof adaptief tot zich kunnen
nemen. De instructielessen per
vakgebied worden gegeven door de
leerkracht met behulp van een
digibord. In ieder lokaal van de
Opslach is een digibord aanwezig. De
komende tijd zal er verder onderzoek
gedaan worden naar uitbreiding van
de digitale ondersteuning van het
leerproces.
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Het winnen van 30 laptops maakt
de inzet van de digitale
ondersteuning van verschillende
methodes beter uitvoerbaar.
Digitale vaardigheden ontwikkelen
maakt dat de leerlingen beter
toegerust zijn voor de toekomst.

16.4 Huiswerk
Als kinderen na schooltijd
thuiskomen en de hele dag
gerekend, gelezen en allerlei
schoolse taken hebben uitgevoerd is
het tijd om te spelen. Daarom geven
wij in de laagste groepen nauwelijks
huiswerk mee. In de
bovenbouwgroepen krijgen de
kinderen zo nu en dan huiswerk mee.
Het is motiverend als u uw kind
begeleidt bij het maken van
huiswerk. Leerkrachten geven via de
nieuwsbrieven aan wat het huiswerk
is of bespreken het met de ouders.
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17 Passend Onderwijs
De Opslach wil niet alleen een
prettige, gezellige basisschool zijn;
wij willen vooral als een kwalitatief
goede school bestempeld worden. U,
als ouder, heeft het recht om te
weten op welke manier wij dit
proberen te bewerkstelligen. Een
goed pedagogisch klimaat is naar
onze mening een absolute voorwaarde en daarnaast is een goede
didactiek van wezenlijk belang om
te waarborgen dat kinderen datgene
bereiken wat ze aankunnen. Ieder
kind beschikt over talenten. Wij zien
het als de taak van de school die
aanleg zo goed mogelijk te ontplooien. Natuurlijk wordt er op onze
school dan ook hard gewerkt aan de
kennisvakken, die een wezenlijk
onderdeel van ons onderwijs vormen.
Daarnaast besteden wij aandacht
aan expressie, projecten en
evenementen. Bij alle onderdelen
wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met de individuele
mogelijkheden van het kind.

17.1 Passend Onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor
de manier waarop onderwijs aan
leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben, wordt georganiseerd.
Het accent verschuift van het
medisch labelen van kinderen, naar
wat zij daadwerkelijk nodig hebben
om onderwijs te kunnen volgen. De
onderwijsbehoefte is het
uitgangspunt.
Met de invoering van Passend
Onderwijs heeft het schoolbestuur
van De Opslach zorgplicht. Dit
betekent dat het schoolbestuur
verantwoordelijk is voor het vinden
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van een passende plek voor uw kind.
Een passende plek komt tegemoet
aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind. Onze school
werkt samen met andere scholen in
het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Friesland (SVW2101).
Meer informatie over hoe Passend
Onderwijs vindt u op
www.passendonderwijs.nl en op
www.passendonderwijsinfryslan.nl

17.2 Aanmelding
Ouders melden hun zoon of dochter
aan bij de basisschool van hun
keuze. Wanneer de school van
aanmelding geen passende plek kan
bieden, wordt met de ouder(s)
gekeken of een andere basisschool
passender is. Is er sprake van
behoefte aan extra ondersteuning
dan wordt gekeken of dit op de
basisschool kan worden geboden of
een plek op het speciaal
basisonderwijs (SBO) passender is.
Is er behoefte aan zware ondersteuning dan kan dit alleen op een
school voor op het speciaal onderwijs
(SO) worden geboden. Voor de
verwijzing naar het SBO of SO zijn
routes beschreven. Mocht dit van
toepassing zijn, dan wordt u door de
school over deze routes geïnformeerd.

17.3 Basisondersteuning
Onder basisondersteuning wordt
binnen het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs PO Friesland
verstaan “de planmatige uitvoering
van de interventies die voor alle
leerlingen van belang zijn om tot

goede onderwijsprestaties te
komen”. Elke basisschool dient
deze basisondersteuning te bieden.
De kwalitatieve ondergrens voor de
basisondersteuning wordt gevormd
door de landelijke norm die de
inspectie voor het onderwijs
hanteert in haar toezichtkader.
Onze school voldoet aan het
basisarrangement en heeft in het
Ondersteuningsprofiel beschreven
wat de basiskwaliteit is en waar de
sterke kanten en extra kwaliteiten
van de school liggen.

-

-

sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen
Een protocol medisch handelen
De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen
met ketenpartners, bijvoorbeeld
via het Centrum jeugd en Gezin
(CJG), kan bieden;
Het leveren van basiskwaliteit.
Criterium hiervoor is het landelijk
vastgestelde toezichtkader van
de onderwijsinspectie.

17.4 Ondersteuningsprofiel
Iedere school heeft in het kader van
passend onderwijs een
ondersteuningsprofiel opgesteld. In
dat ondersteuningsprofiel staat welke
ondersteuning de school naast de
basisondersteuning aan de leerlingen
te bieden heeft. Het ondersteuningsprofiel van onze school kunt u inzien
op school zelf en is terugvinden op
de website van school.
Elke school van het
samenwerkingsverband heeft in het
ondersteuningsprofiel beschreven:
- de preventieve ondersteuning.
Het vanuit de interne zorgstructuur tijdig signaleren en
vastleggen van leer- en
opvoedproblemen;
- Het aanbod voor leerlingen met
dyslexie en/of dyscalculie;
- Onderwijsprogramma’s en
leerlijnen die zijn afgestemd op
leerlingen met meer of minder
dan gemiddelde intelligentie;
- Fysieke toegankelijkheid en de
beschikbaarheid van
hulpmiddelen voor leerlingen met
een (meervoudige) lichamelijke
handicap;
- (ortho)pedagogische en/of
(ortho)didactische programma’s
en methodieken gericht op
33
De Opslach

Wanneer een leerling op de
basisschool meer ondersteuning
nodig heeft dan kan er tijdelijke
en/of aanvullend extra ondersteuning
worden geboden. Deze extra
ondersteuning wordt geboden in de
vorm van een arrangement.
Voorbeelden hiervan zijn: (tijdelijke)
beschikbaarheid van specifieke
hulpmiddelen of extra ondersteuning
van de leerkracht in de vorm van
(ambulante) begeleiding. Bij het
inzetten van extra ondersteuning
wordt gebruik gemaakt van het
expertise centrum van het Spectrum.
Het zorgadviesteam (ZAT) besluit in
samenspraak met de directie van de
school of er extra middelen
beschikbaar komen voor een leerling.

17.5 Het aanbod voor
leerlingen met dyslexie
Onze school volgt een toets-rooster
waarmee het risico op dyslexie
vroegtijdig gesignaleerd kan worden.

Wanneer een leerling voldoet aan de
criteria voor een dyslexieonderzoek
zal de leerkracht een leerling-dossier
aanmaken, dat nodig is voor een
dyslexieonderzoek bij de logopedist
of via de school. Mocht er na dit
onderzoek een dyslexieverklaring
afgegeven worden, dan proberen we
de leerling zo professioneel mogelijk
te begeleiden met behulp van een
handelingsplan en het protocol
‘Leesproblemen en dyslexie’ dat door
het ministerie van OCW is ontwikkeld
voor basisscholen. Daarnaast zal er,
indien mogelijk, contact zijn met de
logopedist om het aanbod en de
begeleiding van de leerling zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen.
Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen (waar nodig) een
aangepast toets-rooster. Daarnaast
bieden wij ze als school bepaalde
hulpmiddelen tijdens hun
schoolperiode. U kunt hierbij denken
aan: gebruik van vergrote
tekstversies, meer tijd voor
leesopdrachten/toetsen. Indien
verantwoord: gebruik van het
programma Kurzweil, toetsafnames
in de vorm van digitale of gesproken
versies.

17.6 Afstemming
Wanneer de ontwikkeling van een
leerling stagneert, ondanks de extra
inspanningen die door de leerkracht
zijn verricht, kan besloten worden
het onderwijsaanbod aan te passen.

Er wordt dan besloten een individuele
leerlijn voor één of meer vakgebieden op te stellen.
Als ouders wordt u hiervan altijd op
de hoogte gesteld. Gevolg van de
beslissing tot het volgen van (een)
individuele leerlijn(en) is dat het
leerstofaanbod en de leerresultaten
lager dan het eindniveau van groep 8
zullen zijn en dat daarmee ook de
uitstroom naar het voortgezet wordt
beïnvloed
Wanneer er sprake is van één of
meerdere individuele leerlijnen wordt
door de school een
ontwikkelingsperspectief opgesteld
(opp) en met de leerlingen en hun
ouders/verzorgers besproken.
Leerlingen die gemakkelijk leren en
met weinig instructie van de
leerkracht hoge resultaten behalen,
krijgen op school een extra lesaanbod. Uit de evaluatie hiervan kan
blijken dat de leerling andere
uitdaging nodig heeft en/of een
onderwijsbehoefte heeft die het
reguliere aanbod overstijgt. De
onderwijsbehoefte kan in het
cognitieve gebied liggen (het leren),
maar ook binnen de sociaal
emotionele ontwikkeling of het lerenleren. Op school zijn extra materialen
beschikbaar om hier aan tegemoet te
komen. Leerkrachten zijn in staat
voor leerlingen die meer aankunnen
plusaanbod te verzorgen. Er worden
lesactiviteiten geboden op het gebied
van: vreemde talen, het leren-leren,
map-werk, projectmatig werken en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

17.7 Organisatie van de
ondersteuning
Op onze school zijn 2 Ib-ers, één Iber voor groep 1 t/m 4 en één Ib-er
voor groep 5 t/m 8. Deze Ib-ers
coördineren de leerlingenzorg binnen
de school. De school werkt met een
jaarplanning waarin ook alle
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belangrijke zorgaspecten zijn
verwerkt zoals de toetskalender, de
perioden van handelingsplanning, de
leerling-besprekingen, de oudergesprekken, etc. De Ib-ers begeleiden
en bewaken alle aspecten die met de
zorg te maken hebben. Zij geven
advies aan leerkrachten, zitten de
groepsplan-, groeps- en leerlingenbesprekingen voor, ondersteunen bij
de opzet van handelingsplanning etc.
Ook is de Ib-er een aanspreekpunt
voor ouders/verzorgers die zorg
hebben om hun kind. De Ib-er kent
de juiste routes voor eventuele extra
hulp voor de leerlingen. U kunt op
school dus altijd een afspraak maken
als u zorgen heeft om uw zoon of
dochter.
Mocht de school en/of de Ib-er een
specifieke hulpvraag hebben op het
gebied van zorg dan kan het Zorg
Advies team (ZAT) hiervoor worden
ingeschakeld.
17.8 Werken met leerlingkaarten
Op de Opslach werken we met
leerlingkaarten voor technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling, rekenen &
wiskunde en woordenschat. Bij de
kleuters werken we met
leerlingkaarten voor taal, rekenen &
wiskunde, sociaal emotionele
ontwikkeling en motoriek. Leerlingen
worden op grond van hun onderwijsbehoefte ingedeeld in een
arrangement per vakgebied. Dit is
terug te vinden op de leerling-kaart
en in de weekplanning.
Ieder vakgebied kent 3
arrangementen:
- verdiept arrangement: leerlingen
die naast de basisstof verdiepende
lesstof krijgen aangeboden.
- basisarrangement: voor alle
leerlingen
- intensief arrangement: voor
leerlingen die naast de basislesstof
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bijvoorbeeld verlengde en/of extra
instructie nodig hebben.
Daarnaast is er een zeer intensief
arrangement. Wanneer een leerling
het regulieren aanbod van een of
meerdere vakgebieden niet aankan,
wordt er in overleg met ouders
besloten om het aanbod aan te
passen. Voor deze leerlingen wordt
een Ontwikkelings Perspectief ( OPP)
opgesteld met daarin beschreven
welk aanbod de leerling krijgt. Voor
dat vakgebied wordt de leerling in
het zeer intensieve arrangement
geplaatst.

17.9 Leelinggegevens,
toetsing, verslaglegging.
Alle leerlingen bij ons op school
worden nauwkeurig gevolgd in hun
ontwikkeling. Dit gebeurt onder
andere door middel van:
17.9.1 Toetsing methode
gebonden
Er worden methode gebonden
toetsen afgenomen voor de
basisvakken (rekenen, taal, spelling
en lezen). De uitslagen geven aan of
een leerling de aangeboden leerstof
beheerst. Op basis van de behaalde
toets-resultaten wordt bekeken of
een leerling, of een groep leerlingen,
de aangeboden stof nogmaals moet
oefenen of juist het aangebodene al
heel goed beheerst en daardoor
verdiepings-, verbredings- en/of
verrijkingsstof kan maken.
17.9.2 Toetsing methode
onafhankelijk
We volgen de ontwikkeling van de
leerlingen ook met methode
onafhankelijke toetsen en gebruiken
daarvoor het leerling volgsysteem

van Cito (LOVS). Hiermee wordt de
ontwikkeling van het individuele
kind, de groep en de hele school
gevolgd.
Tweemaal per schooljaar (februari en
juni) worden in alle groepen
verschillende toetsen afgenomen. Dit
zijn toetsen voor de
basisvaardigheden: begrijpend lezen,
rekenen & wiskunde, spelling,
technisch lezen, woordenschat en
studievaardigheden. Daarnaast wordt
een vragenlijst (Viseon) afgenomen
die inzicht geeft in de sociaalemotionele ontwikkeling van het
kind. De scores van de toetsen
worden digitaal verwerkt in een
computerprogramma. De ontwikkeling van de verschillende
vakgebieden wordt duidelijk
zichtbaar in een grafiek. U krijgt als
ouders/verzorgers informatie tijdens
de oudergesprekken.

17.10.1 De resultaten van
het onderwijs
Door structureel gebruik te maken
van de genoemde toetsen is een
leerlingvolgsysteem ontstaan.
Daardoor kunnen wij de
ontwikkelingen per kind, per groep
en als school door de jaren heen
goed volgen.
De resultaten worden besproken
tijdens de groepsplan- en
groepsbesprekingen en minimaal
twee maal per jaar op schoolniveau
met het gehele team.
Per jaar wordt er een diepteanalyse
gemaakt. Daarin wordt door
overzichten per groep en
trendanalyses een beeld van de
school geschetst. Signalen zijn
aanleiding om het aanbod te
verdiepen, aan te passen of de
methodiek te verbeteren.
Speerpunten worden uitgewerkt in
een plan van aanpak en gemonitord
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door de IB in samenspraak met de
directie.
Observaties van de leerkracht
Indien gewenst of noodzakelijk
maakt de leerkracht observaties van
een leerling. Een observatie kan
nuttige informatie geven.
Centrale eindtoets
Als eindtoets van de
basisschoolperiode gebruiken wij de
Centrale Eindtoets Basisonderwijs
van Cito. Deze toets wordt
afgenomen in april van het 8e
leerjaar.

17.11Verslaglegging
17.11.1 Klassenmap
In de klassenmap, die in iedere
groep aanwezig is, staat veel
praktische informatie over de school
en de organisatie. U kunt hierbij
denken aan een adressenlijst van de
leerlingen, het lesrooster,
schoolregels, pleinwachtrooster,
vergaderrooster, jaarplanning en
periodeplanning,etc.
17.11.2 Groepsmap
In de groepsmap zijn gegevens terug
te vinden met betrekking tot zorg in
de groep. Plannen in basis- en
verdiept aanbod zijn uitgewerkt in
concrete acties en zijn terug te
vinden in de dag of weekplanning
17.11.3 Leerling dossier
Iedere leerling heeft een leerling
dossier. Deze zitten in een afgesloten
kast. Het leerling-dossier is de plek
waar extra zorgdocumenten bewaard
worden, mochten deze van de
leerling aanwezig zijn. U kunt hierbij
denken aan verslagen van
observaties, afgesloten handelingsplannen, afschriften van een
onderwijskundig rapport, rapporten
van externe instanties en dergelijke.

De dossiers worden beheerd door de
Ib-er.

17.12 Onderwijs aan zieke
kinderen
Een langdurige of ernstige ziekte is
ingrijpend in het leven van een kind.

onderwijs- en zorgveld, zodat zij
kunnen adviseren en het kind, de
school en de ouders kunnen
ondersteunen. Een ernstige of
chronische ziekte heeft namelijk niet
alleen gevolgen voor het kind, maar
ook voor de klas en de school. Zowel
de school als de ouders kunnen voor
begeleiding van het zieke kind
contact opnemen met CedinEducative Dienstverlening (0880200300 of www.cedin.nl)

17.13 Verwijsindex Fryslân

De gevolgen van een ziekenhuisopname, c.q. een ziekteperiode
kunnen lang doorwerken. Het is
daarom van belang een zieke leerling
zo veel mogelijk bij de dagelijkse
gang van zaken te betrekken.
Onderwijs kan hierbij een belangrijke
rol spelen. Het volgen van de
reguliere schoolvakken is hierbij net
zo belangrijk als het contact tussen
de zieke leerling, de klas en de
leerkracht.
Het kernpunt van de wet
“Ondersteuning onderwijs aan zieke
kinderen” (ingevoerd per 1 augustus
1999) is dat de verantwoordelijkheid
voor het onderwijs aan zieke
kinderen, als zij in het ziekenhuis zijn
opgenomen of thuis verblijven,
langer dan twee weken, primair bij
de school ligt.
De wet geeft ook aan dat in deze
situatie de school een beroep kan
doen op de consulenten onderwijs
aan zieke leerlingen. De consulenten
zijn werkzaam bij de begeleidingsdiensten en bij de Educatieve
Diensten van de academische
ziekenhuizen.
Consulenten hebben kennis en
inzicht in de organisatie van het
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De Verwijsindex is een digitaal
instrument waarmee professionals –
zoals hulpverleners, beroepskrachten
binnen scholen en begeleiders –
kinderen en jongeren tot 23 jaar die
risico’s lopen of problemen hebben
kunnen registreren.
In de zorg en hulpverlening aan
kinderen en jongeren in Fryslân
werken veel organisaties samen.
Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze
organisaties elkaar nog sneller en
beter kunnen vinden. Daarom is de
Verwijsindex Fryslân ingevoerd: een
instrument dat voorkomt dat
kinderen en jongeren met problemen
die hun ontwikkeling bedreigen
tussen wal en schip raken.
Waarom een Verwijsindex?
De Verwijsindex:
- Zorgt voor vroegtijdige
signalering van problemen
- Zorgt dat de professionals
informatie sneller delen (na een
match)
- Zorgt dat kinderen en jongeren
met meerdere problemen sneller
en beter hulp krijgen door een
gezamenlijk plan van aanpak.
- Zorgt dat professionals de
voortgang van de hulpverlening
bewaken.

-

Regelt de afstemming rond
zorgcoördinatie tussen
organisaties en vergroot de
efficiency binnen de keten
Zo blijven de kinderen in beeld!
Hoe werkt de Verwijsindex?
De Verwijsindex Fryslân is alleen
toegankelijk voor professionals die
met kinderen en jongeren werken.
Als zij zich zorgen maken over een
kind of een jongere, geven zij een
signaal af in de Verwijsindex. Bij
twee of meer signalen ontstaat een
match tussen betreffende professionals. Zij nemen in een vroeg
stadium contact met elkaar op en
maken een gezamenlijk plan van
aanpak zodat het kind, de jongere en
ouders snel passende hulp krijgen.
Om privacy van kinderen en
jongeren te beschermen bevat het
systeem alleen de naam en
adresgegevens. De professional
bespreekt het signaal altijd met de
jongere of de ouders. De
Verwijsindex Fryslân is gekoppeld
aan landelijke Verwijsindex Risico’s
Jeugdigen (VIR). Deze houdt alle
signalen uit het hele land bij. Zo blijft

het kind of jongere ook na verhuizing
in zicht.
Verwijsindex en CJG.
De Verwijsindex is een onderdeel van
een belangrijke voorwaarde voor een
succesvol Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). In Franekeradeel is dit
onderdeel van het Gebiedsteam. Bij
zorg of risico’s in opvoedingssituaties
maken de betrokken organisaties
sluitende afspraken voor een
integraal plan van aanpak. Deze
werkwijze sluit naadloos aan op het
motto voor Friese CJG’s: één
kind/gezin–één plan. Het CJG
bundelt de voorzieningen die zich
inzetten voor de vijf functies rondom
jeugdbeleid (WMO, prestatieveld 2
Opgroeien en opvoeden):
1. Informatie en advies
2. Licht pedagogische hulp
3. Signalering
4. Toeleiding naar hulp
5. Coördinatie van zorg met alle
mogelijke voorzieningen,
jeugdbeleid, gezondheidszorg

18 De resultaten van het onderwijs
18.1 Rapport
Twee keer per jaar geven we vanaf
groep 3 rapporten mee. Hierin staan
resultaten van uw kind.
Deze beoordeling is gebaseerd op de
werkhouding tijdens de gegeven
lessen en de resultaten van het
gemaakte werk, de methode
gebonden toetsen en de Citogegevens.
Het eerste rapport wordt meegegeven na de Cito-afname in
januari/februari en het tweede
rapport aan het eind van het
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schooljaar na de Cito-afname in
juni/juli.
In het rapport wordt naast resultaten
ook aangegeven in welk arrangement
de leerling werkt bij de vakgebieden
taal en rekenen.

18.2 De resultaten van de
Eindtoetsen
De kinderen van groep 8 maken in
april De Centrale Eindtoets voor het
basisonderwijs. Deze toets bestaat
uit meerkeuze opgaven voor taal,
rekenen, informatieverwerking en
wereldoriëntatie. De score van de

test wordt uitgedrukt in een getal
tussen de 500 en 550.
De gemiddelde groepsscores van de
groepen 8 zijn de afgelopen jaren als
volgt weergegeven
2018
2017
2016
2015

533,3
533,1
532,7
537,1

in het toekennen van een
basisarrangement naar de scores van
de afgelopen drie jaar.

18.3 Uitstroom
18.3.1 Uitstroom naar een
andere basisschool
Bij uitstroom tijdens de
schoolperiode (bv verhuizing) vult de
school een onderwijskundig rapport
in van de leerling voor de nieuwe
school. De gegevens van de leerlingen mogen volgens de wet op de
Bescherming van de Persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke
toestemming aan andere instanties
worden verstrekt, tenzij het in een
vrijstellingsbesluit is benoemd. Voor
het onderwijs is zo’n uitzondering
gemaakt in artikel 19 van het
“vrijstellingsbesluit” van de WPB. De
school mag daardoor zonder
toestemming de gegevens over de
ontwikkeling van uw kind doorgeven
aan de nieuwe school. De school is
zelfs verplicht deze gegevens te
leveren.

18.3.2 Uitstroom naar
speciaal onderwijs
Voor de school staat de leerling
voorop. Dit betekent dat de school er
naar streeft om iedere leerling de
ondersteuning te bieden die hij of zij
nodig heeft. Wanneer blijkt dat de
leerling extra ondersteuning nodig
heeft en dit beter geboden kan
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worden op de school voor speciaal
basisonderwijs (SBO), dan is de
school voor SBO een passender plek
voor de leerling. Een leerling kan niet
rechtstreeks bij een SBO school
worden aangemeld. Mocht
aanmelding bij een SBO school van
toepassing zijn dan wordt u door
school geïnformeerd over de route
die hiervoor dient te worden
afgelegd.
Mocht de leerling nog meer
ondersteuning nodig hebben, dan
kan dit alleen op een school voor
speciaal onderwijs (SO). Ook
hiervoor geldt dat er een specifieke
route moet worden afgelegd voordat
de leerling bij een SO school kan
worden aangemeld.

18.3.3 Uitstroom naar het
voortgezetonderwijs

In het laatste jaar van de basisschool
komt de vraag aan de orde: "Naar
welke vorm van Voortgezet
Onderwijs gaat mijn kind straks?"
In aanloop naar de schoolkeuze
wordt op een aantal momenten
informatie verstrekt aan de
leerlingen van groep 8 en hun
ouders/verzorgers. Deze momenten
zijn:
- de informatieavond (voor ouders)

-

de informatieavond verzorgd
door het Voortgezet Onderwijs
- bezoek aan de doe-middagen van
Simon Vestdijk en AMS
(leerlingen)
- bezoeken van open dagen van de
diverse scholen voor voortgezet
onderwijs (leerlingen en ouders)
In het oudergesprek van februari
wordt door de leerkracht het
schooladvies in het bijzijn van de
leerling besproken met de
ouders/verzorgers. Het schooladvies
is gebaseerd op:
- de leerresultaten (toets gegevens
van de leerling). De gegevens uit
de Friese Plaatsingswijzer zijn
hierbij richtinggevend.
- de werkhouding van de leerling
- motivatie van de leerling.
De uiteindelijke keuze voor een
school voor voortgezet onderwijs
wordt door de ouders gemaakt. De
ouders melden hun zoon/dochter aan
bij de school voor voortgezet
onderwijs.
De leerkracht van groep 8 zorgt voor
een overdracht van de leerlingen
naar de diverse scholen voor
voortgezet Onderwijs.
In mei worden de eindtoetsgegevens
met de leerling en de ouders/
verzorgers besproken.
Indien de score van de leerling op de
eindtoets hoger uitvalt dan de
gegevens uit de Friese
Plaatsingswijzer kan het uitstroom
advies worden aangepast.
De kinderen van De Opslach en hun
ouders/verzorgers kiezen voor het
voortgezet onderwijs in Franeker,
Harlingen of Leeuwarden.
Het voortgezet onderwijs geeft te
kennen, in een jaarlijks gesprek, dat
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de Opslach-kinderen een solide
onderwijsbasis hebben gekregen.

Uitstroomgegevens 2015-2018
2015
VMBO
BB
VMBO

6

VMBO
BK
VMBO

6

2016

2017

7

1

2

3

1

6

3

BB/BK

6

1

Kl/TL

VMBO
TL
VMBO

TL/ HAVO

2018

5
9

3

5

8

HAVO
HAVO/
VWO
VWO
Anders:

16

11

7
1

9

13

9

4

6

Totaal

50

36

32

30

19 De ouders en de school
De Opslach wil de ouders/ verzorgers
betrekken bij schoolse activiteiten.
Wij informeren u, digitaal, schriftelijk
en mondeling, over alle belangrijke
gebeurtenissen op school en over
algemene schoolzaken. Informatie
over het wel en wee op school is een
voorwaarde voor ouderparticipatie.
Wij stellen het op prijs, als u ons van
belangrijke zaken thuis op de hoogte
houdt. Een goede samenwerking
tussen thuis en school bevordert het
welbevinden van uw kind. Ook doen
wij als school een beroep op ouders
om aan allerlei activiteiten deel te
nemen. De ouders en verzorgers
moeten goed op de hoogte zijn van
het reilen en zeilen op onze school in
het algemeen en van activiteiten en
vorderingen van de leerling in het
bijzonder. Als u vragen heeft, dan
kunt u die zonder aarzeling stellen.
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19.1
Medezeggenschapsraad
(MR)
De MR voert overleg met bestuur en
directie over voorgenomen besluiten.
Ook proberen MR-leden openheid,
openbaarheid en onderling overleg te
bevorderen. In hun overwegingen
stellen zij de kinderen en het
onderwijs aan de kinderen centraal.
In de MR zijn zowel ouders als
personeelsleden vertegenwoordigd.
De vergaderingen van de MR zijn
openbaar. Medezeggenschap in
school is iets waar we daadwerkelijk
inhoud aan proberen te geven. Een
medezeggenschapsraad heeft invloed
op de besluitvorming over allerlei
zaken die met de school te maken
hebben. Over sommige zaken mag
de raad advies geven. Andere
besluiten kunnen geen doorgang
vinden, als de MR er niet mee
instemt. Het betekent meebeslissen /
adviseren over zaken als:
- personeelsaangelegenheden
- leerling- en ouderbelangen,
- de vakantieregeling,
- regels op het gebied van
veiligheid en gezondheid,
- voorzieningen voor leerlingen,
- huisvesting,
- instandhouding openbare
scholen.

De taken en de bevoegdheden van
de medezeggenschapsraad zijn
omschreven in een regelement. Een
lid van de oudergeleding en een lid
van de personeelsgeleding hebben
tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(G.M.R.) van de Stichting Radius. De
namen van de MR-leden vindt u op
de website van school.

19.2 De Ouderraad (OR)
Het onderwijs dat de school biedt, is
nauw verweven met de opvoeding
van de kinderen, waar voor de
ouders/verzorgers in eerste instantie
verantwoordelijk zijn. Daarom is het
van belang, dat ouders hun kind(eren) met belangstelling volgen
gedurende zijn of haar weg door het
"schoolleven" en zich betrokken
voelen bij De Opslach. De Ouderraad
(OR) heeft tot taak de bloei van de
school te bevorderen, de belangen
van ouders en hun kinderen te
behartigen en de contacten en een
goede samenwerking tussen school
en ouders te stimuleren. Een
ouderraad organiseert allerlei
activiteiten, feesten en evenementen
voor de leerlingen, waar bij de hulp
van andere ouders wordt ingeroepen.
De OR behartigt de belangen van
ouders en kinderen bij de
schoolleiding. Voor vragen kunt u
zich wenden tot de leden van de
ouderraad. De namen van de ORleden staan op de website van
school.

19.3 Ouderbijdrage
De ouderraad is financieel gezien
afhankelijk van de vrijwillige
ouderbijdrage. Het geld wordt
gebruikt voor het organiseren van
allerlei activiteiten voor de kinderen
zoals Sinterklaas, Kerst,
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Kranslegging in april, avondvierdaagse, Pasen, musical.
De ouderbijdrage bedraagt € 15.00
per kind, per schooljaar. Voor ieder
volgend kind uit het gezin geldt
hetzelfde bedrag. Indien uw kind
gedurende het schooljaar instroomt,
gelden de volgende bedragen;
Van januari tot half juli;
€ 7,75
Van april tot half juli; € 4,00
De vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt op rekening
NL58RABO0148362354 ten name
van TrikTrak, Franeker onder
vermelding van naam en klas van de
leerling.

19.3 Ouderhulp
Ouders kunnen op vele manieren
actief zijn in de school. Een moderne
basisschool kan niet zonder deze
vrijwilligers. De ouders zijn actief bij
veel activiteiten onder en na
schooltijd:
 hulp bij het lezen,
 hulp bij sport- en spelactiviteiten,
 hulp bij diverse festiviteiten,
 het begeleiden van groepjes
kinderen bij de creatieve lessen,
 het begeleiden van groepjes
kinderen bij excursies en reisjes,
 onderhoud van speel- en
leermaterialen,
 controles op de aanwezigheid van
hoofdluis
 de schoolwas verzorgen
 voor schoolreisjes, uitstapjes en
buitenschoolse activiteiten zal de
school regelmatig een beroep op
u doen. In het ene geval voor
vervoer, in andere gevallen voor
begeleiding.
Deze gebeurtenissen vinden plaats
onder verantwoordelijkheid van de
school. In alle gevallen zullen de
schoolregels gelden.

Voor vervoer van leerlingen geldt:
 dat ouders in het bezit dienen te
zijn van een inzittendenverzekering
 dat de reis gezamenlijk wordt
ondernomen via een vastgestelde
route
 dat bij problemen contact wordt
opgenomen met een vooraf
afgesproken telefoonnummer
(pech etc.)
Bij buitenschoolse activiteiten als
sportdag, Himmeldei, verkeersexamen etc. moeten ouders zich bij
calamiteiten direct in verbinding
stellen met een aanwezige leerkracht
of indien dit niet mogelijk is contact
zoeken met de school. Begeleiders
zorgen ervoor dat kinderen van en
naar school worden begeleid.
Hulp van ouders bij tal van
activiteiten stellen we erg op prijs. U
kunt zich aanmelden bij één van de
groepsleerkrachten en/of bij de
ouderraad (or@elanowg.nl)
Gedragscode voor ouderhulp
Bij ouderhulp zijn de volgende
afspraken van toepassing.
De ouders helpen onder de
verantwoordelijkheid van de
leerkracht. Van de ouders verwachten wij dat zij hulp bieden overeenkomstig de richtlijnen en
afspraken van de school of de
leerkracht. In specifieke omstandigheden hebben de ouders het recht
zelfstandig besluiten te nemen en
daaruit voortvloeiende handelingen
te verrichten. De hulpouders zijn via
de school verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid. Indien ouders
kosten hebben gemaakt die voortvloeien uit verrichte ouderhulp,
worden deze door de school vergoed.
Hulpouders zijn geheimhouding
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verplicht als zij door de hulp
informatie krijgen over individuele
kinderen en/of hun ouders of
verzorgers. Hoewel ouderhulp op
vrijwillige basis plaats vindt, gaan wij

er van uit dat toegezegde ouderhulp
ook inderdaad geboden wordt, tenzij
er sprake is van speciale
omstandigheden.

De kinderen worden er op gewezen
dat ze met hulpouders op dezelfde
wijze dienen om te gaan als met de
leerkrachten (gedrag, beleefdheid,
gehoorzaamheid, e.d.). De school
heeft het recht ouders verdere hulp
te ontzeggen, indien de gedragscode
(in ernstige mate) overtreden wordt.

19.4 Privacy
In de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) zijn de
belangrijkste regels voor de omgang
met persoonsgegevens in Nederland
vastgelegd. Per 25 mei 2018 is de
Wbp vervangen door de Europese
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die in
heel Europa van toepassing wordt.
Deze nieuwe wetgeving stelt hogere
en aanvullende eisen aan privacy. Op
school verwerken en beheren we
gegevens volgens de juiste regels.
De organisatie, Elan, heeft hiervoor
richtlijnen en procedures opgesteld.
De bijbehorende documenten zijn te
vinden op de site van Elan (onder het
kopje belangrijke documenten).
De onderwijsgroep zet zich in voor
de zorgvuldige omgang met de
privacy van de leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement
van onze stichting.
De gegevens worden uitsluitend
gebruikt als dat nodig is voor het
leeraanbod en begeleiden van de
leerlingen en de organisatie daarvan.
In het privacyreglement staat de
doelgerichte omgang met de
persoonsgegevens beschreven. De
meeste gegevens worden
beschikbaar gesteld door de ouders
van de leerlingen, bijv. bij de
inschrijving op een school. Daarnaast
registreren leraren en ondersteunend
personeel van de stichting gegevens

behorend bij de leerlingen, bijv.
cijfers en vorderingen. Soms worden
er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd die nodig zijn voor de
juiste begeleiding van een leerling,
zoals medische gegevens, waarbij
gedacht kan worden aan o.a.
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dyslexie of ADHD. Het uitgangspunt
van de wet is dat privacy wordt
gerespecteerd.

20 Algemeen
Punten van aandacht
1. Hoofdluis
Na iedere vakantie die één week of
langer heeft geduurd worden alle
kinderen van school gecontroleerd op
hoofdluis door het luizenteam. Komt
er tussen de vakanties door een
melding binnen van hoofdluis, dan
wordt alleen die groep gecontroleerd
waar het betrekking op heeft. Mocht
er bij een van uw kinderen hoofdluis
geconstateerd worden, dan neemt de
groepsleerkracht contact met u op.
Mocht u informatie willen hebben
over hoofdluis, dan kunt u contact
opnemen met de GGD Fryslân,
telefoon 058 2334334
2 Kleuters
A. Rond de klok van tien uur gaan
de kleuters in de kring om hun
van huis meegenomen fruithapje
op te eten. Om op school water
te kunnen drinken, mogen de
kinderen van huis een beker
meenemen, voorzien van hun
naam. De beker wordt op school
bewaard in het eigen laatje van
het kind.
B. De kleuters hebben hun
gymschoenen op school. Graag
gymschoenen zonder veters voor
uw kind kopen. Op school zijn
tweedehands gymschoenen te
koop voor één euro per paar. De
opbrengst hiervan is bestemd
voor een spelletje op school.
C. Wilt u laarzen, gymschoenen en
tassen duidelijk van een naam
voorzien.
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3 E.H.B.O.
Groep 8 zal gedurende een periode
van ongeveer vier maanden, onder
Schooltijd, E.H.B.O.-lessen (theorie
en praktijk) volgen. Deze lessen
worden gegeven door een groep
dames van de E.H.B.O. afd.
Franeker. Voor de bekostiging van de
lesboekjes vragen wij, eventueel, per
kind een bijdrage. Het theoretisch
examen wordt onder schooltijd
afgenomen. Het praktisch examen
vindt op een namiddag of avond
plaats.

4 Mobieltjes
We hebben op de school de regel
gesteld dat de leerlingen geen
mobieltjes en andere nieuwe
“snufjes” op school gebruiken zonder
toestemming van de leerkracht.
Wanneer leerlingen hun mobieltjes
om privé- omstandigheden bij zich
hebben, dan zijn deze op school
uitgeschakeld en ingeleverd bij de
leerkracht. School is niet aansprakelijk voor beschadiging dan wel

vermissing van bovenstaande
apparatuur.
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5 Evenementen en excursies
Alle leerlingen doen in principe mee
aan een evenement onder schooltijd.
De leerlingen doen op vrijwillige
basis mee als een evenement buiten
schooltijd valt. De uitstapjes/
excursies van alle groepen hebben
een sociaal-cultureel en emotioneel
karakter. Wij achten het van groot
belang dat ieder kind hieraan
deelneemt. Mocht deelname om
bijvoorbeeld financiële redenen
moeilijk voor ouders zijn, dan
kunnen de ouders
contact hierover
opnemen met de
directeur.

21 Informatie naar ouders
Website en algemeen e-mailadres
Onze school heeft een eigen website:
www.deopslach.nl. Op de website
worden ook foto's en verhaaltjes van
kinderen geplaatst. Wij verzoeken de
ouders/verzorgers die niet willen dat
hun kind op de website, Facebook
pagina staat met een foto, verhaal of
naam dit te melden bij de directeur, of
het algemene e-mailadres van school
info.opslach@elanowg.nl
Facebook
Ons adres op Facebook is
www.facebook.com/deopslach
De nieuwsbrief
De ouders/verzorgers krijgen algemene
informatie via de nieuwsbrief.
Zij ontvangen op deze manier informatie
over actuele en bijzondere zaken of
bijvoorbeeld uitnodigingen voor een
ouderavond, een informatieavond of een
vergadering. De nieuwsbrieven kunt u
ook lezen op onze website
www.deopslach.nl.
De groepsleerkrachten verzorgen
nieuwsbrieven met informatie specifiek
voor de eigen groep. Voor het veilig
versturen van nieuws maken we gebruik
van de tool Social Schools, berichten
kunnen per groep worden verstuurd.
De schoolgids
In deze brochure is alle informatie te
vinden die wij belangrijk vinden. De gids
is te vinden op de website. U kunt de
gids digitaal lezen. Uiteraard kan hij op
school voor u uitgeprint worden.
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Losse briefjes
Soms is het toch nog nodig om
tussentijds een briefje mee te geven. Dit
gebeurt alleen als er iets plaats vindt,
waarvan de ouders direct op de hoogte
gesteld moeten worden. Indien
schriftelijk, dan krijgt uw oudste
Opslach-kind dat mee naar huis.

Spreektijden met de directeur.
De directeur heeft geen officieel
spreekuur. U kunt deze aanspreken en
indien nodig wordt er een afspraak
gemaakt. U bent altijd van harte
welkom.
Klassenavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
wordt er een informatieavond voor de
ouders georganiseerd. De leerkrachten
geven dan uitleg over het werken in hun
groep.
Open dagen
Soms is er een open middag of avond. U
kunt dan samen met uw kind(eren) het
werk van bijvoorbeeld een projectweek
bekijken.

21.1 Richtlijnen ten aanzien
van contacten met gescheiden
ouders
De school heeft in toenemende mate te
maken met gescheiden ouders. Meestal
zijn de ouders onderling heel goed in
staat afspraken te maken ten behoeve
van hun kind. Soms is dit lastig.
De school wil in deze een neutrale
positie innemen en ook handhaven.
We hebben een aantal basisrichtlijnen
opgesteld:
 De ouder bij wie het kind
woonachtig is en de dagelijkse zorg
voor het kind heeft, is doorgaans het
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vaste aanspreekpunt voor de
leerkracht en de directeur;
Informatie (telefonisch/schriftelijke)
over de dagelijkse gang van zaken
zal worden verstrekt aan de ouder
bij wie het kind woonachtig is;
De ouder bij wie het kind
woonachtig is ontvangt
uitnodigingen voor ouderavonden,
rapportbesprekingen e.d.

U heeft als ouders onderling de
verantwoordelijkheid elkaar goed te
informeren en beslissingen te nemen
over zaken betreffende uw kind.
De school is wettelijk verplicht
informatie te verstrekken over het kind,
ook aan de ouder die het ouderlijk
gezag niet heeft, tenzij het geven van
informatie in strijd is met het belang
van het kind.
In dat geval wordt u verzocht schriftelijk
contact op te nemen met de directie.
Mocht er sprake zijn van een
conflictsituatie rond de
omgangsregeling, informatie en
consultatie, dan wordt u geadviseerd
contact op te nemen met een
hulpverlenende organisatie of een
advocaat.

22 Schorsing en
verwijdering
Wanneer wordt een kind van school
gestuurd?
Op enig moment kan zich de situatie
voordoen dat de positie van een leerling
op school onhoudbaar is geworden en
dat slechts verwijdering van de leerling
als uiterste maatregel overblijft. Het zal
duidelijk zijn dat hiervan pas sprake is
in een uitzonderlijke situatie.
Aan het verwijderen van een leerling
gaan altijd een aantal stappen vooraf.
Hieronder staan deze genoemd en nader
uitgewerkt.
Time-out
Een ernstig incident leidt tot een timeout met onmiddellijke ingang. Hierbij
gelden de volgende voorwaarden:
 In geval van een time-out wordt de
leerling voor de rest van de dag de
toegang tot de school ontzegd.
 Tenzij redelijke gronden zich
daartegen verzetten worden de
ouders/verzorgers onmiddellijk van
het incident en de time-out
gemotiveerd op de hoogte gebracht.
 De time-out maatregel kan eenmaal
worden verlengd met 1 dag. Daarna
kan de leerling worden geschorst
voor maximaal 1 week. In beide
gevallen dient de school vooraf of –
indien dat niet mogelijk is – zo
spoedig mogelijk na het effectueren
van de maatregel contact op te
nemen met de ouders.
 De ouders/verzorgers worden op
school uitgenodigd voor een
gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van
de school aanwezig.
 Van het incident en het gesprek met
de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de
ouders voor gezien getekend en in
het leerlingendossier opgeslagen.
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De time-out maatregel kan alleen
worden toegepast na goedkeuring
door de directie van de school.
De time-out maatregel wordt na
toepassing schriftelijk gemeld aan
het bevoegd gezag.

Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of
in het afzonderlijke geval dat het
voorgevallen incident zo ernstig is, kan
worden overgegaan tot een formele
schorsing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Het bevoegd gezag van de school
wordt voorafgaand aan de schorsing
in kennis gesteld van deze maatregel
en om goedkeuring gevraagd.
2. Gedurende de schorsing wordt de
leerling de toegang tot de school
ontzegd. Voor zover mogelijk worden
er maatregelen getroffen waardoor
de voortgang van het leerproces van
de leerling gewaarborgd kan worden
- huiswerkverplichting + feedback maken van belangrijke toetsen (bv
LOVS en entree- of eindtoets)
3. De schorsing wordt gemeld bij de
leerplichtambtenaar.
4. De schorsing wordt gemeld bij de
onderwijsinspectie.
5. De ouders/verzorgers van de
betreffende leerling ontvangen een
officiële brief waarin de schorsing, de
duur daarvan en de beroepsprocedure staat vermeld.
6. Afschrift van de officiële brief
schorsing versturen naar
onderwijsinspectie, bevoegd gezag,
afdeling leerplicht gemeente
Leeuwarden, samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
7. De betrokken ouders/verzorgers
worden door de directie uitgenodigd
voor een gesprek.
8. Hieruit kunnen 2 routes volgen: 1)
Zoeken naar maatregelen. Hierbij
dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend,

waarbij de mogelijkheden en de
onmogelijkheden van de opvang van
de leerling op de school aan de orde
komen. 2) Voornemen tot
verwijdering.
9. Van de schorsing en het gesprek met
de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de
ouders/verzorgers voor gezien
getekend en in het leerlingendossier
opgeslagen. Het verslag wordt ter
kennisgeving verstuurd aan: Het
bevoegd gezag, De ambtenaar
leerplichtzaken en de onderwijsinspectie
10.Ouders kunnen beroep aantekenen
bij het bevoegd gezag van de school.
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk
binnen 14 dagen op het beroep. De
route van het beroep staat
aangegeven in de brief schorsing.
Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van
een ernstig incident, dat ingrijpende
gevolgen heeft voor de veiligheid en/of
de onderwijskundige voortgang van de
school, kan worden overgegaan tot
verwijdering. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
 Verwijdering van een leerling van
school is een beslissing van het
bevoegd gezag.
 Voordat men een beslissing neemt,
dient het bevoegd gezag de
betrokken leerkracht en de directie
te horen. Hiervan wordt een verslag
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gemaakt wat aan de ouders ter
kennis worden gesteld en door de
ouders voor gezien wordt getekend.
Het verslag wordt ter kennisgeving
opgestuurd naar de ambtenaar
leerplichtzaken en de inspectie
onderwijs.
Het bevoegd gezag informeert de
ouders schriftelijk en met redenen
over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders
gewezen wordt op de mogelijkheid
van het indienen van een
bezwaarschrift.
Dossiervorming opstarten volgens
route passend onderwijs
De ouders krijgen de mogelijkheid
binnen zes weken een
bezwaarschrift in te dienen.
Het bevoegd gezag is verplicht de
ouders te horen over het
bezwaarschrift.
Het bevoegd gezag neemt een
uiteindelijke beslissing binnen vier
weken na ontvangst van het
bezwaarschrift.
Een besluit tot verwijdering is pas
mogelijk nadat een andere
basisschool of een andere school
voor speciaal onderwijs is gevonden
om de leerling op te nemen of dat
aantoonbaar is dat het bevoegd
gezag, gedurende acht weken, er
alles aan heeft gedaan om de
leerling elders geplaatst te krijgen.

23 Aansprakelijkheid
Onderwijsgroep Elan heeft voor al haar
scholen een verzekeringspakket afgesloten,
bestaande uit een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Ongevallenverzekering:
Deze verzekering dekt schade indien
een ongeval van leerlingen, personeel of
vrijwilligers leidt tot blijvende
invaliditeit. Hieronder vallen ook
geneeskundige kosten en
tandheelkundige kosten. Deze kosten
worden vergoed voor zover de
verzekering van betrokkenen geen
dekking biedt. Materiële schade valt niet
onder de dekking (kapotte bril / kapotte
fiets).
Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering geldt voor de school
en de actieve betrokkenen, bestuur,
personeel en vrijwilligers en geeft
dekking aan schade ontstaan door
onrechtmatig handelen of verwijtbare
fouten. Onrechtmatig gedrag van
leerlingen valt niet onder deze dekking.

24 Schoolmaatschappelijkwerk
Voor schooljaar 2018-2019 zijn er weer
uren beschikbaar om ondersteuning aan
kinderen en ouders te bieden op onze
school. Deze uren worden verdeeld over
de verschillende scholen en kunnen
structureel en naar behoefte worden
ingezet.
Het schoolmaatschappelijk werk wordt
deels uitgevoerd door Audrey van
Merode, zij is werkzaam bij het
Gebiedsteam Waadhoeke. Zij voert
taken uit op het gebied van pedagogiek,
schoolmaatschappelijk werk en
algemeen maatschappelijk werk.
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Ouders, verzorgers, leerkrachten, intern
begeleiders en directies van de school
(de laatste drie voor consultatie)
Meer informatie kunt u op de website
van school vinden.

25 Stichtingleergeld
Schoolreisjes, sport, muzieklessen,
steeds meer kinderen in Nederland
kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan deze activiteiten, die voor
hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen
mee laten doen!
Stichting Leergeld zet zich in voor
schoolgaande kinderen in de leeftijd van
4-18 jaar. Kinderen uit gezinnen met
minimale financiële middelen, die
vanwege gebreke aan deze middelen
niet mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenootjes. Ouders van deze
gezinnen kunnen een beroep doen op de
lokale stichting leergeld, in dien zij
bepaalde activiteiten voor hun kinderen
niet kunnen betalen. Wanneer zij een
aantoonbaar besteedbaar inkomen
hebben dat beneden 120% van het
bijstandsniveau ligt.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op de
website: wwwkindpakket.nl

26 Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
De Jeugd Gezondheidsdienst volgt de
gezondheid en ontwikkeling van
kinderen van 0 t/m 19 jaar. De GGD is
partner binnen het Gebiedsteam De
Waadhoeke. Het jeugdgezondheidsprogramma wordt op onze school
verzorgd door de schoolarts en de
schoolverpleegkundige. Het programma
van de GGZ is als volgt:





Als een kind vier jaar wordt, draagt
het consultatiebureau de gegevens
over aan de GGD. Voor sommige
kinderen vindt de arts van het
consultatiebureau een extra
onderzoek nodig, bijvoorbeeld voor
ogen of gehoor.
Deze kinderen worden in groep 1, op
school, uitgenodigd voor een
onderzoek.
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Gezondheidsonderzoek groep 2. Alle
kinderen in groep 2 worden met hun
ouders/verzorgers uitgenodigd. Het
onderzoek bestaat uit een
lichamelijk onderzoek en een
gesprek over opvoeding, gedrag en
gezondheid, zoals groei, motoriek,
spraak en taal.
Onderzoek groep 7. Alle kinderen in
groep 7 en hun ouders/verzorgers
worden voor het gezondheidsonderzoek uitgenodigd. Dit bestaat
uit een onderzoek van lengte,
gewicht en gezichtsvermogen en een
gesprek over opvoeding, gedrag en
sociale ontwikkeling.

27 Vakanties
27.1 Vakantie rooster 2018-2019

Eerste schooldag :
Herfstvakantie :

3 september 2018
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
2018

Kerstvakantie :

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4
januari 2019

Voorjaarsvakantie :

maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
2019

Meivakantie :

maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
(inclusief Goede Vrijdag, Koningsdag zaterdag
27 april,2e Paasdag maandag 22 april)

Hemelvaartsdag :

donderdag 30 mei 2019, aansluitend vrijdag 31
mei

Tweede pinksterdag:

maandag 10 juni 2019

Margedag :

12 juli 2019

Zomervakantie :

maandag 15 juli t/m t/m vrijdag 23 augustus
2019

Eerste schooldag :

maandag 26 augustus 2019

Studiedagen

Woensdag 6 maart 2019
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