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Inleiding 
 

Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2021-2022 van o.b.s. de Wjukslach. De schoolgids is met zorg 

samengesteld door het team en de directie en geeft u een beeld van het onderwijs bij ons op school. Zowel 

op het pedagogisch, didactisch en sociaal-emotioneel vlak vertellen wij u in deze gids waar ons school voor 

staat, wie wij zijn en op welke wijze wij het onderwijs vorm geven op o.b.s. de Wjukslach.  

Deze schoolgids is samengesteld om (toekomstige) ouders en verzorgers te informeren en is tevens bedoeld 

als naslagwerk om een en ander terug te zoeken. Elk jaar passen wij de schoolgids aan volgens de nieuwe 

ontwikkelingen bij ons op school. Dit doen wij op basis van het schoolplan dat elke vier jaar wordt opgesteld 

om de ontwikkelingen in kaart te brengen. Het schoolplan ligt ter inzage op school. 

De ouders/verzorgers van de leerlingen die bij ons op school zitten, worden geïnformeerd via Social Schools 

(een afgeschermde app/website). Via Social Schools bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, 

activiteiten en planning.  

Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van 

uw zoon of dochter of bij de directeur van de school. Wij staan u graag te woord.  

 

Namens het team, de MR, de OR en leerlingenraad van de Wjukslach, 

 

Maarten Simmelink 

directeur o.b.s. de Wjukslach 

Langezwaag 
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Onderwijs op De Wjukslach 
 

We zijn trots op onze school! We zijn de basisschool van het dorp Langezwaag en bedienen een groot deel 

van de schoolgaande kinderen in de omgeving van Langezwaag en Jonkerslân. Tijdens de periode bij ons op 

school werken we als team en met betrokken instanties samen om uw zoon of dochter een goede start te 

geven. Daarnaast organiseren wij gedurende het schooljaar verschillende extra activiteiten op het gebied van 

sport, verkeer, betrokkenheid en cultuur en zijn wij ons bewust van onze rol voor de kinderen en het dorp! 

Leerlingen die onze school verlaten zijn uitgestroomd op een niveau passend bij hun ontwikkeling en kijken 

terug op een goede en onbezonnen basisschooltijd. Op onze school werkt een team met passie voor 

onderwijs en ouders/verzorgers werken samen met school aan goede ontwikkeling van hun kinderen. 

Onze school biedt een goede en veilige sfeer en stimuleert een ieder een positief zelfbeeld te ontwikkelen. 

We bevorderen de zelfstandigheid van de kinderen en signaleren tijdig wanneer kinderen extra zorg nodig 

hebben. Voor onze school gelden: respect, openheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid als centrale waarden. Deze waarden zijn dan ook in ons dagelijks handelen terug te vinden. 

We willen dat leerlingen zich in een uitdagende leeromgeving ontwikkelen tot kinderen met een reëel 

zelfbeeld, met een bepaalde mate van zelfstandigheid en sociaal emotioneel evenwichtig.  

1.1. Waar de school voor staat 
Op onze school is iedereen belangrijk: kinderen, ouders, leerkrachten en niet onderwijzend personeel. We 

gaan uit van het motto:  

Ieder kind is uniek en daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

De relatie tussen volwassenen en kinderen en ook kinderen onderling staat centraal. Als die relatie goed is, 

kunnen kinderen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Onze school gaat uit van een onderwijskundig model, 

waarbij kinderen in een goede sfeer en in verschillende organisatievormen zo veel mogelijk leren en spelen. 

Het personeel vormt een eenheid en beslissingen worden in overleg met elkaar genomen. De school (het 

team) staat open voor iedereen. Kinderen voelen zich over het algemeen goed en veilig bij ons op school. 

Ouders praten vaak positief over onze school en kritiek is van opbouwende aard. Ouders zijn bereidwillig de 

handen uit de mouwen te steken t.b.v. onze school (schoolreisjes, excursies, creatieve middagen, 

bibliotheekkasten, enz.). Onze feestelijke ouderavonden voor de gehele school zijn, mede dankzij de inzet 

van verschillende ouders, een groot succes. 

We vinden het fijn en zijn er trots op dat bovenstaande feiten op onze school (team) van toepassing zijn.  

1.2. Het klimaat van de school 
Het team van de school is van mening dat zij in omgang met leerlingen er voor moet zorgen dat het kind zich 

op zijn/haar gemak voelt en dat ongewenste competitie niet voorkomt. Het kind moet zichzelf kunnen zijn 

en zijn/haar gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Het team is zich er van bewust dat de sfeer op 

school sterk mede bepalend is voor de prestaties van de leerlingen. Het team doet er dan ook alles aan om 

pestgedrag te voorkomen. 

De Wjukslach is een ‘open’ school, waar ouders/verzorgers meer dan welkom zijn om van gedachten te 

wisselen. Wij zien dat veel ouders/verzorgers elkaar even opzoeken nadat de kinderen zelf naar binnen zijn 

gegaan. Ook wanneer ouders/verzorgers op afspraak de school in komen heerst er een fijne samenwerking 

en is er sprake van goed overleg. Enerzijds als het gaat over praktische zaken waar wij als school het dorp 

mee kunnen ondersteunen, anderzijds de gesprekken over de kinderen bij ons op school.  
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De deur van de directie/personeelsruimte staat vrijwel altijd open voor ouders/verzorgers. 

1.3. Missie  
We willen de basis geven voor de vorming van een volwaardige medeburger. 

Het is voor het team van De Wjukslach een uitdaging om de kinderen in hun basisschooljaren zo te begeleiden 

dat ze een goed gevoel over zichzelf krijgen en daardoor geprikkeld worden om veel te ‘leren’. We vinden 

het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen en al hun talenten ontwikkelen. 

We hopen met die ambities te bereiken dat kinderen zich in hun gedrag naar de ‘buitenwereld’ sterk voelen 

en met respect omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. We vinden het belangrijk dat kinderen de kans 

krijgen om te laten zien wat ze kunnen. 

1.4. Visie 
Wij vinden het belangrijk een breed aanbod aan te bieden, zodat ieder kind in zijn of haar talent kan 

excelleren. Daarbij hechten we waarde aan zelfreflectie en zelfontplooiing. Een ieder doet ertoe! 

Kinderen leren van elkaar door communicatie. Door coöperatieve werkvormen in te zetten, willen wij het 

van en met elkaar leren bevorderen. Ook vinden we het van belang dat kinderen verschillende rollen (leider, 

volger, etc.) in een groep ervaren en ervaring opdoen in het hebben van verantwoordelijkheid. 

Alle kinderen moeten kennis hebben van de basisvaardigheden m.b.t. rekenen, taal en lezen. Daarnaast 

willen we kinderen leren “leren”. Hiervoor zullen we kinderen uitdagen, waardoor er een beroep wordt 

gedaan op hun vermogen tot doorzetten, flexibel zijn in denken en het zelf stellen van doelen. We willen 

vaardigheden als probleemoplossend denken en creativiteit stimuleren. 

Bewegen stimuleert tot leren en maakt de geest vrij. Wij willen als school aandacht te besteden aan leren 

door beweging. In de onderbouw zetten we in op spelend leren.  

We vinden het belangrijk dat kinderen in de huidige samenleving ICT geletterd raken. Daarbij vinden we dat 

we een zorgvuldige afweging moeten maken hoe we ICT willen inzetten. Het gebruik maken van ICT is geen 

doel, maar een middel. Er moet een balans zijn tussen de digitale wereld en de ‘echte wereld’.  

Samen werken wij aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Dit zal er mede voor zorgen dat onze leerlingen de 

overgang naar het voortgezet onderwijs zullen zien als de volgende uitdaging!  

Wat zijn voor ons centrale waarden? 

• Respect 

• Openheid 

• Zelfstandigheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Betrokkenheid 

Wat zijn voor ons belangrijke doelen? 

• Kinderen hebben bij het verlaten van de basisschool de beschreven eindtermen bereikt; 

• De leerlingen hebben zich in een uitdagende leeromgeving ontwikkeld tot kinderen met een reëel 

positief zelfbeeld, met een bepaalde mate van zelfstandigheid en sociaal emotioneel evenwichtig. 
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Welke middelen zetten we in? 

Een breed en gevarieerd onderwijsprogramma dat: 

1. Maatschappelijk relevant is; 
2. Rekening houdt met individuele verschillen tussen leerlingen en leraren; 
3. Maatwerk biedt waar dat mogelijk is; 
4. Een leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk; 

5. Leraren die professioneel, didactisch en pedagogisch handelen; 

6. Een professionele, opbrengstgerichte en procesgerichte cultuur; 

7. Laagdrempeligheid richting ouders; heldere en open communicatiestructuur.                                                                                                                                                                                                                                              

Waar zijn we sterk in: 

• Leren van en met elkaar (lerende organisatie); 

• Professionele cultuur; 

• Ouders doen er toe;  

• Goed leerlingvolgsysteem; 

• Het team vormt een eenheid; 

• De zorg is vastgelegd in een goed zorgdocument; 

• De sfeer op school wordt door iedereen (leerlingen, ouders en team) als goed ervaren; 

• Kinderen voelen zich veilig bij ons op school. 

1.5. De regels van de school 
We hanteren bij ons op school 3 hoofdregels, de zogenaamde kapstokregels. Deze regels vertellen hoe we 

met elkaar omgaan en elkaar respecteren. 

Deze regels hangen in ieder klaslokaal en er wordt regelmatig over gesproken of naar verwezen. 

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn; 

• De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet; 

• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen (zie ook 5.6 klassen-, 
school en pleinregels). 
 

1.5.1. Richtlijnen gebruik mobiele telefoons 
1. Een mobiele telefoon mag meegenomen worden naar school als ouders daarvoor een verzoek 

indienen; 
2. Zodra de leerling het schoolplein opkomt gaat de telefoon uit; 

3. Het niet gebruiken van een mobiele telefoon impliceert dus ook het verbod op opnemen van 

geluidsfragmenten, het nemen van foto’s of het maken van video-opnames binnen school, tenzij 

daarvoor toestemming is; 

4. Bij aanvang van de lessen verzamelt de leerkracht de mobiele telefoons; 

5. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan meegebrachte (dure) apparatuur. 

1.6. Wat is onze relatie met onze omgeving 
Wij hebben een open, relationele en emotioneel verbonden verhouding met onze omgeving. 

De contacten met ouders zijn voor ons erg belangrijk. Denk daarbij aan de contacten met de M.R., O.R., 

vrijwilligers, begeleiders, enz. 
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Daarnaast hebben we als school veel contacten met diverse sport- en culturele verenigingen in onze naaste 

omgeving. Bovendien is er contact met de peuterspeelzaal (zij zitten in hetzelfde gebouw).  

Het dorp leeft erg met de school mee. Wanneer er acties/activiteiten zijn, is er veel animo vanuit de bevolking 

om hieraan mee te doen.  

1.7. Zelfstandigheid 
Naast het ‘verantwoordelijk zijn’ voor het groepsgebeuren worden kinderen ook aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid. Kinderen kunnen veel zelf. Daarom stimuleren wij de kinderen dan ook om zelfstandig 

hun taken en opdrachten uit te voeren; ze zijn vaak heel creatief in het bedenken van oplossingen. Als ze er 

niet alleen uit komen kunnen ze, afhankelijk van de situatie, een medeleerling of de leerkracht om hulp 

vragen.  

1.8. Kwaliteitsverbetering 
Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is het van belang dat de deskundigheid van de leerkrachten 

wordt vergroot. Daarom volgen de teamleden elk jaar nascholingscursussen. Tevens bestaat de mogelijkheid 

om door middel van video-opnames de lessen te evalueren en bij te stellen. Klassenbezoeken, coaching-, 

functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn tevens onderdeel van de kwaliteitszorg. Jaarlijks worden de 

midden- en eindopbrengsten geëvalueerd door de directeur en IB’er. Deze zelfevaluatie wordt gebruikt om 

het onderwijs op de Wjukslach te verbeteren. Daarnaast worden de gegevens doorgestuurd naar Comprix. 

Samen met Comprix wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen in het onderwijs (aanbod, didactiek, etc.).  

Overleg met andere scholen in de regio m.b.t. onderwijsleermethoden vinden regelmatig plaats. 

Tien maal per jaar is er een directieoverleg in Wolvega. Deze vergaderingen staan in het teken van de totale 

kwaliteitsverbetering van het openbaar onderwijs binnen Stichting Comprix.  

1.9. Wat hebben we gedaan en waar gaan we ons het komende schooljaar op 

richten 
Het afgelopen schooljaar stond voornamelijk in het teken van het bieden van een stabiele basis voor alle 

kinderen. Na twee schoolsluitingen en onderwijs op afstand is er door het team hard gewerkt om eventuele 

verschillen tussen leerresultaten te analyseren en bij te sturen. Ook het komende schooljaar zal, dankzij o.a. 

de extra mogelijkheid van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dit worden voortgezet.  

Daarnaast zijn we bezig geweest met: 

• Verkenning mogelijke fusie OBS de Hoekstien, te Luxwoude; 

• Invoering start- en kindgesprekken; 

• Een herwaardering van ons ‘Frysk’ taalonderwijs; 

• Verkenning en invoering nieuwe rekenmethode. 

Het komende schooljaar pakken we de volgende zaken aan: 

• Voorzetting verkenning mogelijke fusie met OBS de Hoekstien; 

• Voortzetting van oriëntatie op de nieuw te bouwen school;  

• Implementatie nieuwe rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’; 

• Implementatie nieuwe methode Fries ‘Spoar8’; 

• Implementatie nieuw observatie en registratie ‘ParnasSys leerlijn Jonge Kind’; 

• Betrokkenheid leerlingen vergroten bij het onderwijsproces middels startgesprekken en doelen; 

• Diverse scholingen op het gebied van lezen en scholing middels E-wise; 

• Uitvoering van het NPO voor de Wjukslach.  
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2. De organisatie van het onderwijs 

2.1 De organisatie van de school 
Het werken in groepen staat centraal in onze school. Alles wat gezamenlijk en efficiënt moet gebeuren, wordt 

in de lokaalgroep gedaan. Het technisch lezen gebeurt o.a. in groepen waar kinderen die op hetzelfde niveau 

zijn, bij elkaar zitten. Ook kunnen kinderen van verschillende niveaus in een groepje zitten, waarbij ze elkaar 

helpen en van elkaar leren.  

Wanneer het voor de leerstof of een lessituatie nodig is dat er individueel wordt gewerkt, dan wordt daartoe 

overgegaan. Daar waar leerlingen moeite hebben met bepaalde leerstof kan er extra aandacht geschonken 

worden i.s.m. de IB’er. De administratie hiervan wordt bijgehouden in het groepsplan.  

2.2 Groepering en personeelsbezetting 
Dit jaar kunnen we de kinderen over 7 groepen verdelen. In onze school zijn de kinderen daarom als volgt 

gegroepeerd: 
 

M O M M D O D M W O W M DO O DO M VR O VR M 

Groep 1/2 Marije Marije Marije Marije Marije Marije Marije Marije Annie Vrij 

Groep 3 Dagmar Dagmar Nynke Nynke Nynke Nynke Nynke Nynke Dagmar Vrij 

Groep 4 Vronie Vronie Sietske Sietske Vronie Vronie Vronie Vronie Vronie Vrij 

Groep 5 Anke Anke Anke Anke Debbie Debbie Anke Anke Debbie Creamiddag 
Dagmar 
Debbie 
Lisa 
Jesler 

Groep 6 Lisa Lisa Debbie Debbie Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa 

Groep 7   Jesler Jesler Jesler Jesler Jesler Jesler Jesler 

Groep 8   Geeske Geeske Geeske Geeske Geeske Geeske Martine 

Groep 7/8 Geeske  Geeske   
      

           

RT  Sietske Sietske 
     

Dagmar 
  

Gym 
      

Dagmar 
   

DIR Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten 
  

IB Folkje Folkje 
    

Folkje Folkje 
  

• Juf Jesler wordt tijdelijk vervangen door juf Margriet. 

Aantal leerlingen op school 

2003 113 2007           127 2011 124 2015 124 2019 114 

2004 117         2008 126      2012 119 2016 120 2020 123 

2005 122 2009           127     2013 110 2017 122 2021 114 

2006 124 2010 133 2014 121 2018 115 2022  

              

Het leerlingenaantal wordt geteld op 1 oktober. Dat is de zgn. teldatum voor het ministerie, waarop de 

personeelsformatie voor het komende schooljaar wordt gebaseerd. Uit bovenstaand staartje blijkt dat we 

het leerlingenaantal een dalende trend laat zien. 

 



Schoolgids 2021-2022 

 10 

2.3 Formatiebeleid 
De Raad van Bestuur formuleert het (meerjaren) bestuursformatiebeleid. Jaarlijks wordt dit plan 

geactualiseerd en via het bestuursformatieplan in het schoolformatieplan toegespitst naar onze school. De 

besteding van het formatiebudget geschiedt mede met inachtneming van het perspectief op behoud van 

werkgelegenheid. Het bestuursformatieplan wordt jaarlijks besproken in de GMR. De afgeleide 

schoolformatieplannen zijn daarvan een uitvoering. 

Het schoolformatieplan krijgt medio februari vorm voor wat betreft de toegekende formatie (=budget). Met 

de toegekende formatie bepaalt de school het aantal te formeren groepen en de inzet van andere personele 

middelen. 

Omdat de Wjukslach deel uitmaakt van het schoolbestuur Comprix, zal vanuit het bestuurskantoor de 

personele bezetting op scholen aangestuurd worden. Soms vloeien er leerkrachten af omdat zij bijvoorbeeld 

met pensioen gaan of omdat er minder kinderen naar de school komen.  Medio juni is (meestal) bekend hoe 

een school het schooljaar daarop gaat draaien, met hoeveel groepen en met welke leerkrachten.  

2.4 Organisatie zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
Drie dagdelen per week is Folkje de Jong (intern begeleider) beschikbaar om kinderen die extra hulp nodig 

hebben te helpen en de groepsleerkracht hierbij te ondersteunen. Deze leerkracht coördineert de 

leerlingenzorg (zie hoofdstuk 3). 

2.5 De samenstelling van het team 
Het team bestaat uit 12 leerkrachten, een intern begeleider en een directeur. Naast hun lestaak met de 

voorbereiding en het nakijkwerk hebben de leerkrachten ook nog algemene schooltaken zoals het bijwonen 

van teamvergaderingen, organisatie van bijzondere activiteiten, werkgroepen, nascholingen, enz. 

2.6 Vervanging afwezige leerkrachten 
Naar aanleiding van de (landelijke) problematieken rondom invalkrachten voor het basisonderwijs wordt in 

dit hoofdstuk de aanpak beschreven hoe wij als school omgaan met het inzetten van vervangers in het geval 

van ziekte of afwezigheid van een leerkracht. Dit is een richtlijn om duidelijkheid naar alle betrokkenen te 

verschaffen en inzicht te geven in de te nemen stappen.  

Het stappenplan vervanging van Stichting Comprix, gespecificeerd voor de Wjukslach, is als volgt: 

1. Een telefonische afwezigheidsmelding van de leerkracht vóór 07.00 uur aan de directeur. 

2. De directeur gaat op zoek naar vervanging via de vervangingslijst en tegelijkertijd zal worden gekeken 

naar de (extra) inzet van een eigen teamlid (duo collega, parttimer, ib’er, directeur). Indien beide 

mogelijkheden geen oplossingen bieden dan volgt stap 3.  

3. Opsplitsen van de leerlingen over andere groepen, mits dit mogelijk is in verband met de 

groepssamenstelling en rooster van de dag. Dit dient als een noodoplossing en zal niet meerdere dagen 

achter elkaar worden gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is dan volgt stap 4.  

4. De groep mag de dag thuis blijven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vóór 08.30 uur een bericht in Social 

Schools. Wanneer dit zal worden gedaan blijft de school een mogelijkheid tot opvang bieden voor kinderen 

die niet thuis terecht kunnen. Dit heeft echter niet de voorkeur, maar kan worden gezien als 

noodoplossing.  

5. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep  gevraagd om thuis te blijven, zodat 

niet één groep meerdere dagen onderwijs mist.  

De beschreven stappen zullen per ziektemelding/afwezigheidsmelding gevolgd worden. Dit betekent echter 

dat aan het vragen van eigen teamleden ook een grens zal zitten. Dit zal constant een overweging zijn die 
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door de directie (in samenspraak met het team) zal worden gemaakt. We doen als team ons uiterste best om 

vervelende situaties te voorkomen en denken in alle gevallen mee om samen tot een oplossing te komen. 

Mocht in de nabije toekomst blijken dat deze stappen moeten worden aangepast zult u tijdig op de hoogte 

worden gesteld van de veranderingen.  

In het geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht en/of vervangingsleerkracht worden de 

ouders/verzorgers van groep zo snel als mogelijk geïnformeerd over een van de hierboven beschreven 

stappen. Mocht dit document aanleiding geven tot vragen, ideeën of opmerkingen, dan ben u van harte 

welkom om met de directeur hierover in gesprek te gaan.  

2.7 Stagiaires 
Regelmatig lopen studenten bij ons stage. Dit kunnen zowel stagiaires zijn van de PABO als van de opleiding 

voor onderwijsassistent/gymdocent van het Friesland College. Ook komen er wel eens leerlingen van de 

Burgemeester Harmsma School en het AOC voor een snuffelstage. 

Stichting Comprix wil een bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe collega’s. Studenten van de 
lerarenopleidingen maken regelmatig korte beeldopnames van zichzelf in de praktijkstage. De opnames 
worden gebruikt om de gegeven les te analyseren en om feedback daarover te ontvangen. De opnames 
fungeren als brug tussen praktijk en theorie: wat in de stage gebeurt, wordt zichtbaar op de PABO. Het 
gebruik van deze opnames is uitsluitend intern op de PABO toegestaan en niet daarbuiten. Alle 
privacyaspecten hierover hebben wij in een overeenkomst met de opleidingsscholen NHL-Stenden, 
Windesheim en Hanzehogeschool in verwoord en daarover concrete afspraken gemaakt. 
Met het invullen van het formulier: Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen, kunt u aangegeven 
of u hiervoor uw toestemming geeft of niet. U kan altijd de toestemming intrekken of 
wijzigen. 
 

2.8 Onderwijs- en leerstofaanbod 
De eerste weken na de zomervakantie 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 

Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, 

de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren 

van een goed pedagogisch klimaat in de klas. Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal 

fasen. Uit onderzoek is gebleken dat gedurende een schooljaar een klas de vijf fasen (Kees van Overveld, 

2013)  in de groepsvorming doorloopt: 

- Forming (oriënteren):  ‘De kat uit de boom kijk fase’. Groepsleden onderzoeken, maken een inschatting 

van anderen en van zichzelf. 

- Storming (presenteren): Beweging in de rangorde. Wie is een leider, wie hoort bij welke groep, etc.? 

- Norming (normeren): Groepsnormen worden duidelijker.  

- Performing (presteren): Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk doel 

geformuleerd. Leiders zijn duidelijk. 

- Reforming (evalueren): Deze fase doorloopt niet elke groep en niet iedere groep doet er even lang over. 

Een duidelijk voorbeeld is eind groep 8. Er wordt een periode afgesloten, waarbij het afscheid in de nabije 

toekomst weer een andere dynamiek in een groep geeft. 

 

Een leraar heeft tijdens deze eerste periode de mogelijkheid om van de groep leerlingen een positieve groep 

te maken (Grip op de groep, Rene van Engelen). Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels 

bepaald voor de rest van het jaar. In deze 6 weken is de invloed van de leraar van groot belang. 
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Leerlingenraad 

Democratisch (school)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen. Leerlingparticipatie op 

school is daar een goed middel voor. Democratisch burgerschap en participatie op school worden versterkt 

als de school zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap: leerlingen hebben 

inspraak; kunnen meedenken, -praten en -beslissen en ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor deze 

besluiten. Participatie wordt bij ons op schoolniveau aangeboden middels een leerlingenraad.  

Goed voorbeeld 

Om kinderen basiswaarden bij te kunnen brengen is het belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven. 

Er is op school een betrokken team die eerlijkheid, oprechtheid, openheid, rechtvaardigheid en respect in 

een hoog vaandel hebben staan en de kinderen, ouders en elkaar op grond van die basiswaarden 

behandelen. In de klassen wordt er tevens veel aandacht besteed aan deze basiswaarden. Dit doen we door 

in gesprek te gaan, bewust te zijn van ons eigen gedrag en als team een gezamenlijke en gelijkwaardige 

aanpak richting de kinderen van álle groepen te creëren. 

Onderbouw  

Kleuters leren al doende en tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor een 

rijke leeromgeving met passende materialen. Door het gericht aanbieden van materialen 

geven we sturing aan de ontwikkeling.  Om de ontwikkeling van de kinderen goed te 

kunnen volgen maken we gebruik van de Leerlijn Het Jonge Kind van Parnassys. Voor het 

bereiken van de doelen maken we gebruik van materialen van de methoden Fonemisch 

Bewustzijn voor taal en Met Sprongen Vooruit voor rekenen. Ook zetten we veel 

ontwikkelingsmateriaal in. Verder is er ook ruime aandacht voor bewegingsoefeningen en 

expressieactiviteiten en lezen we dagelijks aan de kinderen voor. Alle activiteiten en lessen worden 

gekoppeld aan één thema. We kiezen thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. Op die 

manier ontstaat er bij de kinderen meer betrokkenheid en motivatie. 

Midden- en bovenbouw 

In de groepen 3 t/m 8 wordt meer met methoden gewerkt. In deze zes jaar komen veel verschillende vakken 

aan bod, waarbij het zwaartepunt ligt op lezen, begrijpend lezen, taal, rekenen en woordenschat. 

✓ Nederlandse taal 

Voor het taalonderwijs maken wij in de groepen 1 en 2 de methode Kleuterplein, aangevuld met de map 

Fonemisch Bewustzijn. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van Veilig Leren Lezen Kim-versie en vanaf groep 4 

gebruiken we de methode Taal Actief. 

Het taalonderwijs is veelomvattend. Er is aandacht voor zowel het mondeling als 

het schriftelijk taalgebruik. Zo werken we aan de woordenschatuitbreiding, de 

spelling, het actief luisteren en het verwoorden van ideeën. Aan het creatief 

taalgebruik werken we door middel van het schrijven van verhalen en gedichten 

en het houden van spreekbeurten en boekbesprekingen. 

Voor het spellingsonderwijs gebruiken we de spellingsmethode van Taalverhaal.nu. 

Taal Actief:   www.malmberg.nl  

Veilig Leren Lezen:  www.zwijsen.nl  

Taalverhaal.nu:   www.thiememeulenhoff.nl  

 

 

https://www.parnassys.nl/oplossingen/ontwikkeling/leerlijnen/leer-en-ontwikkelingslijnen-jonge-kind
http://www.malmberg.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.thiememeulenhoff.nl/
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✓ Rekenen en wiskunde 

Vanaf groep 3 wordt met de methode Getal en Ruimte Junior gewerkt. Getal & 

Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan 

op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. 

De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet 

onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat 

ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden. Aandacht, 

zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. 

Er wordt per week aan een onderwerp gewerkt met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te 

rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) 

naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’). In de methode wordt naast de 

hoofdbewerkingen aandacht besteed aan grafieken, tabellen, breuken, meten en wegen, procenten, 

verhoudingen e.d. 

Kleuterplein:   www.malmberg.nl  

Met Sprongen Vooruit:  www.metsprongenvooruit.nl  

Alles Telt:   www.getalenruimtejunior.nl  

 

✓ Lezen  

In groep 3 wordt officieel gestart met het leren lezen via de 

aanvankelijke leesmethode Veilig Leren Lezen. 

In groep 4 t/m 8 werken we met de methode Estafette 3. Deze methode combineert het voortgezet technisch 

lezen met begrijpend lezen. Daarnaast worden verschillende motiverende leesvormen aangeboden. Aan de 

leesbeleving besteden we aandacht door middel van voorlezen in de klas, het stimuleren van het lenen van 

boeken uit de Optearkasten, het doen van boekpromotie en een project rondom de Kinderboekenweek. Ook 

stimuleren we kinderen door mee te doen aan de Nationale Voorleesdagen (onderbouw) en de Nationale 

Voorleeswedstrijd (bovenbouw). 

Veilig Leren Lezen:  www.zwijsen.nl  

Estafette 3:   www.zwijssen.nl 

Lekker Lezen:   www.malmberg.nl  

Tekstverwerken:  www.noordhoffuitgevers.nl  
 

✓ Friese taal 

In de onderbouw worden de kinderen indien nodig/mogelijk in de Friese taal opgevangen. Het onderwijs 

wordt in het Nederlands gegeven. Om een bijdrage te leveren aan het behoud van de Friese taal en cultuur 

besteden we aandacht aan de Friese taal door het voorlezen van Friese verhalen, Friese liedjes aan te leren 

en lessen met de methode Spoar8.  

Spoar8:    https://spoar8.frl/nl/methode/  

 

 

 

 

http://www.malmberg.nl/
http://www.metsprongenvooruit.nl/
http://www.zwijsen.nl/
http://www.zwijssen.nl/
http://www.malmberg.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
https://spoar8.frl/nl/methode/
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✓ Engelse taal  

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Groove.me. De 

methode gebruikt als basis Engelse popliedjes. De methode begint met 

veel zingen, luisteren en het bewegen, waardoor jonge kinderen op 

speelse wijze in aanraking komen met de Engelse taal. Uiteindelijk wordt 

toegewerkt naar het kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven van 

het Engels.  

Groove.me:   www.groove.me  

✓ Schrijven 

Op De Wjukslach leren de kinderen schrijven met de methode Schrijven in de basisschool. De nadruk ligt 

vooral op het methodisch schrijven. De kinderen schrijven eerst met potlood, vanaf groep 4/5 wordt er met 

pen geschreven. Vanaf groep 7 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het eigen handschrift.  

Schrijven op de basisschool: www.noordhoffuitgevers.nl  

✓ Wereldoriëntatie 

De methodes Meander, Brandaan en Naut is voor ons het uitgangspunt bij de 

wereld oriënterende vakken als aardrijkskunde (waaronder topografie), 

geschiedenis en natuuronderwijs.  

Meander, Naut en Brandaan: www.noordhoffuitgevers.nl  

✓ Bewegingsonderwijs 

In de onderbouw krijgen de kinderen elke dag bewegingsonderwijs in de vorm van buitenspel en/of 

gymlessen. Het bewegingsonderwijs vanaf groep 3 bestaat wekelijks uit een toestelles en een spelles.  

Op maandag en donderdag hebben wij de beschikking over de sporthal (’t Paradyske) en geven we 

bewegingsonderwijs voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen hebben hiervoor gymkleding en gymschoenen 

nodig. De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. 

Om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een veilig gymsituatie is, vragen wij u rekening te houden met 

het volgende:  

• Tijdens de gymles worden er geen sieraden gedragen. Dit betreft armbandjes, horloges en oorbellen. 
Zweerknopjes worden gedoogd. De rest wordt voor de gymles uit gedaan en na de les weer in. Het 
liefst zien wij geen oorbellen. 

• Lang haar graag vast in een staart. 
• De kinderen zijn voorzien van passende gymkleding en schoenen. 
• De zaal gaat om 08.15 uur open voor de eerste gymles. 

Ieder jaar worden er enkele sportactiviteiten georganiseerd waar wij als school aan mee kunnen doen. Denk 

hierbij aan de Groene Spelen (groep 1 t/m 5), atletiekdag (groep 6 t/m 8) en buitenschoolse activiteiten zoals 

schoolkorfbal, schoolvoetbal en de crossloop.  

✓ Kunstzinnige vorming 

In alle groepen wordt aandacht besteed aan de expressievakken, waaronder dans, drama, muziek, beeldende 

vorming, tekenen en textiele werkvormen. Voor groep 5 t/m 8 staan deze onderdelen op vrijdagmiddag op 

http://www.groove.me/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
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het rooster. Groep 1 t/m 4 heeft de expressievakken verdeeld over het weekrooster. We proberen een zo 

breed mogelijk aanbod te bieden, dus ook op het van techniek, programmeren en koken passeren op gepaste 

momenten het rooster. In alle groepen werken we met een doorgaande leerlijn van muziek op basis van de 

methode ‘123- zing’. Deze methode laat de verschillende kerndoelen over een heel schooljaar aan bod 

komen.  

Atelier Majeur verzorgt bij ons op school voor groep 5 en 6 instrumentale muzieklessen (IMV) om de kinderen 

kennis te laten maken met het bespelen van muziekinstrumenten. Verdeeld over de leerjaren krijgen de 

kinderen in een periode van 10 weken klassikaal les op verschillende instrumenten. Vervolgens krijgen de 

leerlingen aanbiedingen om bij verschillende aanbieders muzieklessen te volgen. 

Daarnaast kiest De Wjukslach jaarlijks uit het aanbod van Ateliers Majeurs, zodat een vakdocent enkele 

weken lessen kan bieden aan verschillende groepen. Ook worden de groepen 1/2, 4 en 7 ieder jaar 

uitgenodigd voor toneelvoorstellingen. Groep 6 doet jaarlijks mee aan het project Schrijvers Op School.  

Daarnaast wordt er in groep 4 t/m 6 fluitles aangeboden om deze kinderen enthousiast te maken voor dit 

instrument, eventueel kunnen zijn aansluitend na schooltijd in het dorp les hierin krijgen.  

✓ HVO 

Dit jaar worden de lessen HVO aan groep 7 en 8 verzorgd door dhr. Jochem Huisman. In aansluiting op de 
humanistische uitgangspunten kent het HVO de volgende twee hoofddoelen: 

• Sociale vorming: kinderen leren omgaan met zichzelf (bijv. emoties, waarden en normen, zorgen) en 
met hun medemensen: familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes. 

• Sociaal en ecologisch burgerschap: kinderen leren omgaan met het grotere geheel van de 
samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen 

Bij dit alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen maken en leren zij 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Het zelf leren ontdekken en ontwikkelen staat centraal. 

✓ ICT-onderwijs  

Onze school beschikt over een flink aantal iPads en Chromebooks. Alle groepen werken met de iPad en/of 

met Chromebooks. Vanaf het moment dat de kinderen naar school gaan krijgen de leerlingen de beschikking 

over een eigen Office365-account, waardoor ze de beschikking hebben over OneDrive (een eigen 

opslagaccount). Vanaf groep 3 wordt hier ook expliciet mee gewerkt. De ICT-mogelijkheden worden ingezet 

ter ondersteuning van het onderwijs (bijv. het oefenen van rekenen, woordenschat, etc.), het schrijven van 

teksten of maken van presentaties en werken met internet. 

✓ Techniek en Wetenschap  

Met de aanschaf van de methode Techniek Torens heeft het vak 

Techniek en Wetenschap een vaste plaats op het lesrooster voor alle 

groepen gekregen.  

Techniek Torens:  www.techniektorens.nl  

Ook worden er in alle klassen i.s.m. het Friesland College 

programmeerlessen gegeven. Alle groepen krijgen 10 lessen programmeren, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van verschillende software en materialen.   

 

http://www.techniektorens.nl/


Schoolgids 2021-2022 

 16 

✓ Burgerschapsonderwijs 

Burgerschapsonderwijs zit verweven in ons onderwijs van de dag. In de eerste plaats omdat wij als team en 

ouders vinden dat we vanuit onze identiteit een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een maatschappij 

waarin naar elkaar wordt omgezien. In de tweede plaats omdat de school een samenleving in het klein is. In 

de klas en op het schoolplein gebeuren dingen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Groepsvorming, 

samenwerking en inspraak maar ook ruzies, pesten, geweld. Op school mag de leerling voor zijn/haar mening 

uitkomen. Hij/zij leert respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Hij/zij leert wat hij/zij 

moet en mag in de maatschappij. Steeds vaker kan hij/zij meedenken en -beslissen over afspraken die met 

school te maken hebben. Daarmee maak je leerlingen ook verantwoordelijk voor hun doen en laten, want zij 

hebben zelf meegeholpen die afspraken en regels te maken. Zo besteden we wisslend aandacht aan de 

begrippen democratie, participatie en identiteit. 

Daarnaast zetten we de methode Kwink in met specifieke lessen met betrekking tot burgerschap. In de 

periode van de zomer tot de herfstvakantie – de zogenaamde Gouden Weken – staat alles in het teken van 

het realiseren van een sterke, veilige groep en een goed schoolklimaat. Daarna is er tijd en ruimte voor lessen 

burgerschap en mensenrechten.  

✓ Verkeer 

In de onderbouw worden eenvoudige verkeerssituaties met de kinderen besproken en hoe ze zich in die 

situatie moeten gedragen aan de hand van de methode van Veilig Verkeer Nederland verkeerspoort. Vanaf 

groep 4 werken de kinderen zelfstandig in een digitale omgeving. In groep 7 bereiden de kinderen zich voor 

op het praktisch- en theoretisch verkeersexamen, dat in het voorjaar wordt afgenomen. 

3VO:   www.vvn.nl  

✓ Kringgesprek/sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om de communicatie tussen kind en leerkracht en de kinderen 

onderling te stimuleren houden we na iedere vakantie een 

kringgesprek. Hiermee stellen we de kinderen in de gelegenheid 

zich bezig te houden met de vorming van hun persoonlijkheid, 

meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en sociale vaardigheden op 

te doen. Zij leren naar elkaar te luisteren en vragen te stellen en elkaars mening te respecteren. Wij werken 

met de lessen van de methode Kwink. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in groep 1 t/m 8 1x per jaar 

geregistreerd met behulp van het instrument Zien.  

Kwink:   www.kwinkopschool.nl  

 

Activiteiten voor kinderen 

✓ Sporttoernooien: 

Onze school doet in principe elk jaar aan de volgende sportieve activiteiten mee: 

• Schoolvoetbaltoernooi van Opsterlandse basisscholen in april/mei; 

• Groene Spelen groep 1 t/m 5; 

• Schoolkorfbaltoernooi van Opsterlandse basisscholen in mei; 

• Atletiekdag in Drachten voor de groepen 6 t/m 8; 

• Schaatsen, indien de weersomstandigheden dit toelaten; 

• Scholierencrossloop te Beetsterzwaag voor de groepen 3 t/m 8. 

http://www.vvn.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/
https://www.kwinkopschool.nl/
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✓ Schoolfeesten: 

Onze school organiseert (in samenwerking met ouders) de volgende vieringen: 

• Feestelijke Ouderavond (tweejaarlijks; gepland voor 2022); 

• Pleinfeest (aan het einde van het schooljaar); 

• Diverse vieringen zoals sint maarten, sinterklaas, kerst en pasen.  

 

✓ Schoolreisjes: 

In principe gaan alle kinderen één keer per jaar op schoolreis en/of excursie, echter dit jaar zal het eenmalig 

twee keer zijn. Enerzijds halen we het schoolreisje van juni 2021 in en het reguliere schoolreisje gaat ook 

door. Uiteraard zorgen wij voor voldoende begeleiding van ouders en vrijwilligers. De kinderen van groep 7 

en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. Zie voor kosten schoolreizen bij 4.7. 

✓ Kinderpostzegelactie: 

De kinderpostzegelactie vindt 1 keer per jaar plaats; kinderen van groep (7 en) 8 doen hier op vrijwillige basis 

aan mee.  

  



Schoolgids 2021-2022 

 18 

3. Leerlingenzorg 

3.1 Toelatingsbeleid 
De aanmeldprocedure van leerlingen voor inschrijving op een basisschool is na invoering van de Wet op 

Passend Onderwijs (per 1 augustus 2014) aangepast. Comprix heeft de procedure als volgt geregeld: 

3.1.1 Aanmelden van nieuwe leerlingen  
Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 

Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. 

Kan dat niet, dan zoekt de school in overleg met u passend onderwijs. Zo komt uw kind terecht op de school 

die het best bij hem of haar past. 

➢ Een school kiezen. 

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis staat, die 

past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een 

school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Informatie over de 

ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteunings-profiel van de school. Dit profiel 

vindt u in de schoolgids en/of op de website van de school. 

➢ Uw kind aanmelden. 

Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan kunt u uw kind aanmelden vanaf de dag 

waarop uw kind 3 jaar wordt, indien mogelijk minimaal 15 weken en uiterlijk 10 weken (schoolvakanties niet 

mee rekenen) voor hij/zij 4 jaar wordt. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan 

worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat 

uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. 

➢ Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld? 

Na de schriftelijke aanmelding volgt een intakegesprek met de directeur van de school. Hier zal u onder 

andere om toestemming worden gevraagd om informatie op te vragen bij organisaties die iets over uw kind 

kunnen vertellen. Bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf; de verpleegkundige van het 

consultatiebureau; medische gegevens (indien aanwezig) of onderzoeksgegevens (indien aanwezig). 

Vervolgens zal de school aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of zij uw kind de 

ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig is. Wanneer dit het geval is, zal de school uw kind inschrijven en 

met u een afspraak maken wanneer uw kind kan komen kennismaken. Wanneer blijkt dat er voor uw kind 

op basis van de verzamelde gegevens extra ondersteuning nodig is, dan zal de school u hierover informeren 

en vervolgens met u een plan van aanpak worden opgesteld. Wanneer blijkt dat de school uw kind, op basis 

van de verzamelde gegevens, niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, dan zal in overleg 

met u een passende school voor uw kind worden gezocht. 

Welk besluit de school ook neemt, u krijgt een schriftelijke bevestiging van de beslissing door de school. 

3.1.2   Inschrijven van leerlingen met gescheiden ouders 
In beginsel is voor de inschrijving van de leerling op school één handtekening van één ouder voldoende. Het 

bevoegd gezag (lees: directie school) mag te goeder trouw op het handelen van één van de ouders afgaan. 

Mocht één met het gezag belaste ouder het niet eens zijn met de inschrijving van het kind op een (andere) 

school, dan kunnen ouders gezamenlijk of afzonderlijk een verzoek indienen bij de rechter zodat er een 

uitspraak wordt gedaan over de uitoefening van het gezag. Hier valt de schoolinschrijving ook onder. De 

rechter handelt een dergelijke vraag binnen 6 weken af, zie artikel 1:253a van het burgerlijk wetboek. 
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Dit geldt niet indien een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat geval is voor de inschrijving de 

handtekening van de ouder die het ouderlijk gezag heeft voldoende. Hangende het verzoek bij de rechter 

wordt de leerling als ingeschreven beschouwd.  

3.1.3 Toelating 
Het bevoegd gezag van het basisonderwijs beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de 

directeur van de school gemandateerd. Bij leerlingen met een complexe zorgvraag zal de beslissing tot 

toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en 

het algemeen belang van de school. Bij die afweging zal de aard en de ernst van de handicap, de leeftijd van 

de leerling en de mogelijkheden van de school en de interne en externe begeleiding aan de leerling een 

belangrijke rol spelen. In het bijzonder wanneer er sprake is van ernstige gedragsproblematiek moet worden 

nagegaan of, en met welke voorwaarden, een kind in het reguliere basisonderwijs van een school, die onder 

de verantwoordelijkheid van Comprix valt, geplaatst kan worden.  

3.1.4 De eerste schooldag 
Na het inschrijven van uw kind bestaat de mogelijkheid om enkele dagdelen voorafgaand aan de vierde 

verjaardag proef te draaien, of te wel op bezoek te komen in de kleutergroep. Kleuters die vier jaar geworden 

zijn, mogen voor het eerst naar school op de eerste dag na hun verjaardag.  

Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig in de zin van de wet, maar we adviseren ouders om hun kind zo 

spoedig mogelijk hele dagen naar school te laten gaan.  

De Wjukslach adviseert ouders van nieuwe 4-jarige leerlingen, die geboren zijn in de maanden juni of juli, om 

het kind pas na de zomervakantie naar de basisschool te laten gaan. 

3.2 Het volgen van de ontwikkeling 
Gedurende het hele schooljaar observeert en begeleidt de groepsleerkracht de kinderen uit de groep. De 

ontwikkeling van de kinderen wordt in de gaten gehouden.  

De groepsleerkracht houdt hier een administratie van bij.  

Naast de observaties en methode gebonden toetsen wordt de ontwikkeling tevens gevolgd door de gegevens 

uit de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem.  

Halverwege groep 8 doen wij mee met de IEP-eindtoets. Dit is naast de bevindingen van de groepsleerkracht 

en de Plaatsingswijzer (www.plaatsingswijzer.nl) een tweede gegeven t.b.v. de toelating tot het voortgezet 

onderwijs. 

3.3 Rapportage 
Twee keer per jaar worden de ouders op de contactavond uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling 

en het functioneren van hun kind. Hiernaast wordt twee keer per jaar een schriftelijk rapport gegeven aan 

de kinderen (februari en juli). Dit schooljaar zijn we ook gestart met ‘startgesprekken’ om bewust aan het 

begin van het schooljaar leerkracht-ouder-kind met elkaar kennis te laten maken. Vanaf groep 4 worden hier 

ook doelen opgesteld waar de kinderen het komende half jaar aan gaan werken. 

Groep 3 heeft in de maand november een extra contactavond i.v.m. de vorderingen van het leren lezen, 

schrijven en rekenen. Voor de andere groepen is er dan een contactavond op inschrijving. Dit gesprek kan 

zowel op verzoek van ouders als leerkrachten plaatsvinden. 

Groep 8 heeft voor de herfstvakantie een gesprek met de leerkracht. Hier wordt de stand van zaken en een 

voorlopig schooladvies besproken.   

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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Data van alle (optionele) gesprekken worden middels Social Schools gecommuniceerd. 

Wanneer een leerkracht tussentijds signaleert dat de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, dan zal er 

eerder contact gezocht worden. Uiteraard kunnen de ouders zich ook altijd tussentijds tot de leerkracht 

wenden als zij vragen en/of opmerkingen hebben.  

Als een leerling verhuist, sturen wij de nieuwe school een onderwijskundig rapport met de gegevens over de 

leerling. 

3.4 Speciale zorg 
Naast de reguliere zorg, die wij voor alle kinderen hebben, bieden wij ook extra zorg voor kinderen die in een 

bepaald ontwikkelingsaspect en/of ontwikkelingsfase anders functioneren. Als de groepsleerkracht 

signaleert dat een kind onder of boven het niveau presteert wat op basis van de leeftijd mag worden 

verwacht, meldt zij dit aan bij de interne begeleider. Samen bespreken zij een plan van aanpak. Indien nodig 

doet de interne begeleider een observatie, een verkort deelonderzoek of een volledig onderzoek. Hieruit 

voortvloeiend kan, op onderdelen, een individuele aanpak al dan niet met ondersteuning van de interne 

begeleider in gang worden gezet. De ouders worden geïnformeerd over de zorg, observatie/onderzoek. 

Deze extra zorg wordt: 

• zoveel mogelijk in de groep aangeboden; 

• gegeven zodra zich een leerknelpunt voordoet; 

• gegeven op een tijdstip dat er geen sociale processen plaatsvinden (gym, muziek, creativiteit, kring, 

e.d.); 

• afhankelijk van aard en inhoud binnen de groep in kleine groepjes of individueel gegeven. 

 

De handelingsplannen van betreffende leerlingen worden cyclisch afgetoetst en geëvalueerd met de interne 

begeleider. Zijn er onvoldoende resultaten geboekt, dan kan deze cyclus worden herhaald. Leerlingen die 

een handelingsplan hebben gehad, blijven we nauwkeurig volgen. Hierdoor kunnen we adequaat en 

zorgvuldig ingrijpen mocht het kind terugvallen. Of de leerling kan ook worden ingebracht bij het Zorgteam 

van het samenwerkingsverband (De Stipe in Beetsterzwaag). De ouders moeten hiervoor toestemming geven 

en ze worden betrokken bij het proces. Middels deze aanpak trachten wij alle kinderen op “De Wjukslach” te 

houden. Echter worden zijn er ook grenzen aan onze inzet en mogelijkheden; deze staan beschreven in het 

School Ondersteuning Profiel (SOP).  

Uiteraard worden de ouders op de hoogte gehouden van de stappen die wij ondernemen. 

Zie ook 3.7 
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3.5 Ondersteuningsroute 

 

 

3.6 Comprix college en 8+ groep Bornego 
Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt zich op het cognitief talentvolle kind: een kind 

met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een IQ-onderzoek geen voorwaarde 

is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog) begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. 

Wij spreken derhalve over cognitief talentvolle leerlingen. Het Comprix College is een bovenschools 

onderwijsarrangement waar de leerling één dag of dagdeel per week om kan gaan met gelijkgestemden. Het 

is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvulling. De leerlingen worden tijdens deze dag begeleid 

door een gespecialiseerde leerkracht. De CC-dag vindt plaats op de Kampingerhof in Oosterwolde.  

Passend onderwijs voor de doelgroep van het Comprix College houdt het volgende in:  

-  Een leeromgeving die uitdagend en passend is bij de totale ontwikkeling van het kind gericht op 
samenwerken met gelijken.  

-  Ondersteuning die gericht is op leren leren.  
 
De doelstelling van het Comprix College is dan ook het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van 
cognitief talentvolle kinderen, vooralsnog uit de groepen 5-8, op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel en 
creatief gebied.  
Meer informatie vindt u op www.comprixcollege.nl 
 
Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid aan om kinderen uit groep 8 naar de 8+ groep van het Bornego te 
laten gaan. Hier krijgen zij gedurende een dagdeel extra uitdaging op verschillende ontwikkelingsniveaus.  

http://www.comprixcollege.nl/
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3.7 Passend onderwijs en de ondersteuning van De Stipe 
 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in 
het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van hun 
mogelijkheden, rekening houdt met hun beperkingen en 
aansluit bij wat nodig hebben. Onderwijs vindt plaats op 
de scholen en in de klas. Op een basisschool of, als dat 
nodig is, op een school voor speciaal (basis) onderwijs. 

Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De scholen spannen zich in om alle leerlingen in de basisschoolleeftijd 
een goede onderwijsplek te bieden. Ouders/verzorgers zijn daarbij een belangrijke partner. Er is een nauwe 
samenwerking met (jeugd)zorg, gemeenten, voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs. 

Het samenwerkingsverband biedt een dekkend netwerk voor Passend Onderwijs en zorgt voor 
afstemming tussen het basis onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. 
Scholen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede ondersteuning aan hun leerlingen. Het budget 
voor passend onderwijs dat zij krijgen van het samenwerkingsverband zetten zij op hun eigen manier in, op 
school en in de klas, zodat alle leerlingen de ondersteuning en extra hulp krijgen die ze nodig hebben. 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven scholen hoe ze vormgeven aan de 
basisondersteuning en welke vormen van extra ondersteuning ze (kunnen) bieden in de eigen school. 
Wij werken daarbij handelingsgericht. Dat betekent dat scholen en leerkrachten denken vanuit de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat kan deze leerling en wat heeft deze leerling nodig? Het 
onderwijs stemt af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 
Scholen bieden de meeste leerlingen zelf extra hulp, de basisondersteuning. Scholen kunnen niet alles of 
niet alles zelf. Voor leerlingen die meer hulp nodig hebben, kunnen scholen dat met hulp van experts op 
de eigen school bieden. Sommige scholen doen dat in samenwerking met andere scholen. Ook kan een 
leerling hiervoor naar het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Kwalitatief sterke ondersteuningscentra, zoals De Stipe spelen in de samenwerking met het (speciaal) 
basisonderwijs, speciaal onderwijs en de instellingen voor jeugdzorg een actieve, zichtbare en 
verbindende rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van passend onderwijs. 

 
Extra ondersteuning wordt door het bestuur mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget 
passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Mits passend binnen het SOP van de betreffende 
school kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke methodieken en materialen, deskundigheid van 
specialisten, meer handen in de klas, een aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school 
beter is toegerust om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. Dat kan een andere 
basisschool met een meer passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn. 
Stichting Comprix heeft het ondersteuningsteam De Stipe geformeerd om met de scholen mee te denken. 
 

 
 

 

Onze school heeft een school-ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de 
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de 
basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school 
voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen 
vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die 
manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. 

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
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• een korte typering van onze school; 

• de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen 
rekenen; 

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school); 

• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

Samenvatting van het S.O.P.: 
Een korte typering van onze school  
Wij zijn de enige school in het dorp en willen zo mogelijk aan alle kinderen uit het dorp onderwijs bieden van 
hoogstaande kwaliteit. Onze school wil een veilige school zijn voor alle kinderen. Wij hechten veel waarde 
aan een goed contact met ouders.  
 

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. 

• Onderwijs 
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een 
veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening 
houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is, bieden wij extra ondersteuning. 
Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van 
aanbod, tijd  en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze 
teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. 
Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend 
leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze 
basisondersteuning. Als team hebben wij ons jarenlang geschoold in opbrengstgericht werken.  

• Beleid 
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een 
heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien 
nodig verbeterpunten op.  

• Organisatie 
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleine school en 
daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed functionerend 
zorgteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit een 
orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is 
een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.  

• Begeleiding 
Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd de meeste aandacht. Onze school werkt voor een kleine 
groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief is ook 
voor volgend jaar een aandachtspunt. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, 
net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht 
van de voorschool naar onze school kan beter. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien 
ouders als partner.  

 
Beschikbare deskundigheid 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid 
(interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe 
deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (externe) op het gebied van 
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gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met 
een autistische stoornis.  

Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie en hoogbegaafdheid is belegd bij onze intern begeleider 
en een leerkracht. Veel expertise ligt bij de intern begeleider. Dit maakt ons als school kwetsbaar. Deze 
deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Wij gaan 
op zoek naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid meer kunnen verdelen over de teamleden. 

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden 
ingezet bij leerlingen met een cluster 2, 3 of 4 indicatie. We maken ons sterk om de expertise die de 
ambulante begeleiders de school inbrengen ons zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult 
een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de medewerker van het 
Gebiedsteam is van grote waarde in het zorgteam.  

Ondersteuningsvoorzieningen 
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor ZML kinderen, crisisopvang, time-out groep 
gedrag. 

Ontwikkelagenda 
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden 
aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. 

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de kwetsbaarheid. Het 
meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen dan kunnen wij de 
komende jaren alle kinderen uit ons dorp onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. 

Het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) ligt ter inzage op school.  

3.8 Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is 

partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd, en in groep 7 

een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. 

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 

Het onderzoek aan 5-jarige kinderen bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over 

opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. In groep 7 volgt een onderzoek van 

de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag en sociale ontwikkeling.  

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 

jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. Adres en telefoonnummers vindt u achter in 

deze gids.  

Alle scholen van Opsterland zijn ook aangesloten aan de Verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal 

registratiesysteem waarin professionals uit het onderwijs, de zorg en het welzijnswerk een signaal kunnen 

afgeven wanneer zij zich zorgen maken om een kind. Meer informatie kunt u vinden op de website van 

Verwijsindex Fryslân (www.verwijsindex.nl).  

3.9 Overgang naar de volgende groep 
Kinderen die na 1 oktober geboren zijn, bleven voorheen automatisch nog een jaar in groep 1. Deze grens is 
verschoven naar 1 januari. Dit kan betekenen dat er bij meer kleuters twijfels ontstaan over het doorgaan 
naar groep 2 en 3. Vandaar dat wij er voor hebben gekozen de beslissing rond het verlengen volgens een vast 
protocol te laten verlopen. Zo willen we onze jonge leerlingen op grond van duidelijke criteria, dat onderwijs 
bieden waar ze gezien hun ontwikkeling recht op hebben. 

http://www.verwijsindex.nl/
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Beslissingen rondom de doorstroom worden genomen door ‘de school’ en de ouders/verzorgers samen. Voor 
de school beslissen de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directeur. Bij verschil van mening tussen 
ouders/verzorgers en ‘de school’ geeft de beslissing van ‘de school’ de doorslag.  

3.10 Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Wij adviseren u over welk niveau het best bij uw kind past. De scholen in het Voortgezet Onderwijs zijn 

verplicht het advies van de basisschool te volgen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren 

en plaatsen, hebben basisscholen en het Voortgezet Onderwijs de ‘Plaatsingswijzer’ ontwikkeld. De 

basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de 

toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het Leerlingvolgsysteem. Bij de advisering 

en plaatsing kijken de scholen naar de gegevens vanaf groep 6. 

Mede op basis van de toetsgegevens in de Plaatsingswijzer, geeft de leerkracht een advies voor Voortgezet 

Onderwijs. Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan 

één toetsmoment, wordt de uitslag van de IEP eindtoets alleen gebruikt ter controle van het al gestelde 

advies. Bijvoorbeeld bij twijfel tussen twee niveaus. Dan kijkt de school naar het leerlingvolgsysteem én de 

uitslag van de IEP-eindtoets. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de kind-kenmerken bij het 

geven van een advies (denk bijvoorbeeld aan werkhouding). 

Op de website www.plaatsingswijzer.nl vindt u informatie over de Plaatsingswijzer. Ook vindt u per regio 

informatie over het Voortgezet Onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding 

bij het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geeft de website praktische informatie over 

voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen, doe-dagen en kennismakingsdagen. 

De leerkracht van groep 8 bespreekt de resultaten van de plaatsingswijzer met de ouders. De uiteindelijke 

schoolkeuze ligt bij de ouders en het kind. De leerkracht van groep 8 zorgt er vervolgens voor dat de 

aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs wordt geregeld. Het aanmeldingsformulier wordt door de ouders 

en de leerkracht ingevuld. 

De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen vindt plaats d.m.v.: 

• een extra contactmoment aan het begin van groep 8. Hier wordt een voorlopig advies gegeven. 

Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van ouders, leerlingen en leerkracht voor het 

vervolgonderwijs vastgesteld.  

• informatie die scholen voor Voortgezet Onderwijs verstrekken; 

• het bezoeken van scholen van Voortgezet Onderwijs door ouders en kinderen, de zogenaamde 

doedagen en open dagen; 

• individueel schoolkeuzegesprek van de groepsleerkracht met de ouders. 

Het kiezen van een goede school voor Voortgezet Onderwijs, welke bij het kind past is van groot belang. Drie 

factoren spelen hierbij een rol: 

• de wens van het kind; 

• de wens van de ouders; 

• het advies van de plaatsingswijzer. 

Veel van onze schoolverlaters gaan naar: 

• Openbare scholengemeenschap Sevenwolden te Heerenveen; 

• Bornego College te Heerenveen; 

• Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk; 

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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• Het Nordwin College en het Kei-college te Heerenveen. 

Procedure 

Om de kinderen voor te bereiden op de vervolgschool, krijgen ze wekelijks huiswerk mee. Leerkracht en 

ouders hebben hierin een stimulerende en begeleidende rol. Beiden kunnen constateren hoe de leerling met 

dit huiswerk omgaat, d.w.z. positief of negatief, serieus of nonchalant. 

Na de Cito afname in januari volgt een laatste gesprek en wordt het definitieve advies gegeven. 

De definitieve aanmelding geschiedt door de basisschool. 

Na de eindtoets die in april afgenomen wordt, kan het advies (indien nodig) nog bijgesteld worden.  

Elk jaar is er tussen de brugklascoördinatoren en onze school een gesprek over de brugklassers. Wij krijgen 

informatie over hun vorderingen, welzijn, e.d.  

3.11 Resultaten van het onderwijs 
In het schooljaarverslag is verantwoording afgelegd t.o.v.  de resultaten van de IEP-eindtoets en het 

leerlingvolgsysteem LOVS. 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs:  

jaar aantal Vwo Havo Vmbo 

Theoretisch     

Vmbo 

Gemengd 

Vmbo 

kader 

Vmbo 

basis 

Lwoo 

(basis 

t/m t) 

Overig 

2014 14 1 3 6  2  2  

2015 18  5 5  4 2 2  

2016 14 6 3  4  1   

2017 9 1 4 2   2   

2018 19 6 2 5  3 1 4  

2019 18 3 5 6 1 1 1 1  

2020 8 2 2 2  2    

2021 17 5 5 2  4 1   
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4. Bestuur/Ouders/Ouderraad/Medezeggenschapsraad 

4.1 Bevoegd gezag en bestuur  
 
Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale openbare 
basisscholen in de gemeentes  Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting Comprix verzorgt het 
basisonderwijs voor ruim 4100 leerlingen. Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen. Edwin de 
Weers en Jan Veenstra vormen samen de raad van bestuur. Edwin de Weers is voorzitter; Jan Veenstra is 
vicevoorzitter. De portefeuille financiën en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor personeel en huisvesting. 
 
Raad van toezicht 

De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit vijf personen die alle zijn benoemd door de 

gemeenteraden van de 3 gemeentes.  

De Raad van toezicht bestaat uit: 

De heer drs. G.R. de Wit, voorzitter, 
De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter, 
Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, 
Mevrouw drs. N. Nooter, 
De heer mr. A. Sietzema. 
 

De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via mailadres raadvantoezicht@comprix.nl 

COMPRIX staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier naar toe 

gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek is en gezien mag worden. Kortom waar 

uw kind gelukkig mag zijn.  

Het adres van het Stafbureau is: Van Harenstraat 37 

     8471 JC Wolvega 

Telefonisch te bereiken op:  0561 691777 

Via de mail:    info@comprix.nl 

 

4.2 Informatievoorziening aan de ouders 
Bij de aanvang van elk schooljaar verschijnt er een digitale schoolgids met daarin de belangrijkste 

wetenswaardigheden voor dat schooljaar. De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en op de website 

geplaatst. De ouders worden via Social Schools op de hoogte gehouden van algemene schoolzaken.  Af en 

toe worden nieuwsbrieven op de website geplaatst (en aangekondigd via Social Schools). Per groep houden 

de leerkrachten de ouders op de hoogte, ook door groepsgerichte informatie, over activiteiten of andere 

lopende zaken. Ouders kunnen voor nadere informatie altijd bij de leerkrachten en/of de directeur terecht. 

Eenmaal per jaar verzorgt de medezeggenschapsraad in samenwerking met de ouderraad de zakelijke 

ouderavond met daarin opgenomen het jaarverslag, het financieel verslag en eventuele verkiezingen. 

4.3   Medezeggenschapsraad  
Wettelijk is bepaald dat de school een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR hebben drie ouders en 

drie teamleden zitting. Deze raad denkt mee over de inhoud van het onderwijs en organisatie van de school. 

Een van de leden van de MR of een ouder van de school kan zitting nemen in de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR is een overkoepelend orgaan, waarin alle openbare scholen van 

de stichting Comprix vertegenwoordigd zijn. De MR werkt nauw samen met de ouderraad. 



Schoolgids 2021-2022 

 28 

4.4   Ouderraad 
In de ouderraad (OR) hebben ouders van leerlingen die op De Wjukslach naar school gaan zitting. Zij worden 

op de zakelijke ouderavond gekozen. De ouders van de ouderraad hebben een groot aandeel in de 

voorbereidingen en de organisatie van diverse feesten op school. Zij kunnen soms best wat extra menskracht 

gebruiken. 

4.5   Wat kunt u doen op “De Wjukslach” 
Een school kan niet zonder ondersteuning van ouders. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende 

werkzaamheden.  

 

M.R./O.R: 

Ouders kunnen zitting nemen in de M.R. of O.R. Voor inhoudelijke informatie: zie de website van onze school 

of vraag één van de leden (zie hoofdstuk 5.14). 

Vervoer: 

Bij excursies, voorstellingen en sportactiviteiten moeten de kinderen soms naar plaats van bestemming 

worden gereden.  

Schoonmaak: 

Een keer per jaar wordt al het materiaal en speelgoed van de onderbouw schoongemaakt. Zo nu en dan 

organiseren we een extra schoonmaakavond. Daarnaast zijn we gestart met een opruim avond voor ouders 

waarbij we de omgeving van het dorp opruimen en daarmee ook extra geld ophalen voor de school.  

 

Bibliotheekkasten: 

Wekelijks lenen alle kinderen boeken uit de Optearkasten. Enkele ouders verzorgen de uitleen middels een 

roulatiesysteem.  

 

Luizencontrole: 

Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis (zie 5.12).  

 

Sporttoernooien en excursies: 

Er worden diverse schooltoernooien en excursies georganiseerd. Als we hiervoor een team kinderen 

inschrijven, is het zeer gewenst dat er ook begeleiding van ouders aanwezig is. 

 

Pleinfeestcommissie: 

Het einde van de het schooljaar organiseert de pleinfeestcommissie de laatste schooldag met verschillende 

activiteiten voor de kinderen.  
 

4.6 Ouderbijdrage/schoolfonds 
Er zijn veel extra activiteiten op school die bekostigd moeten worden zoals:  

• Sinterklaasfeest  

• Kerstviering 

• Paasviering  

• Theatervoorstellingen 

• Sportdagen 

• Schoolverzekering 

• Laatste schooldag (Pleinfeest) 
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• Tweejaarlijkse feestelijke ouderavond  

De school mag voor dit soort uitgaven een ouderbijdrage vragen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders die 

door financiële problemen niet in staat zijn hier aan te voldoen, kunnen ondersteuning vragen via 

Kindpakket.nl. Zie hoofdstuk 4.8 of loop even binnen bij de directeur. De ouderraad int en beheert de 

ouderbijdrage.  

Op de zakelijke ouderavond wordt een begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en wordt van 

het voorgaande schooljaar over de besteding verantwoording afgelegd d.m.v. een financieel verslag (vooraf 

gecontroleerd door een kascontrolecommissie).  

De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op: 
 
1 kind    € 20,00 
2 kinderen  € 40,00 
3 of meer kinderen € 60,00 
 
Per gezin vragen we € 5,- als bijdrage voor Social Schools. 
 

4.7  Schoolreisbijdrage 
Op de zakelijke ouderavond van schooljaar 2015-2016 zijn de volgende bedragen vastgesteld: 

Groep 1 en 2: € 18,50 

Groep 3 en 4: €31,- 

Groep 5 en 6: €41,- 

Groep 7 en 8: €56,- 

 

We hebben er als school, OR en MR voor gekozen om de kosten te spreiden, zodat alle schooljaren voor 

ouders ‘betaalbaar’ zijn. 

Het spreiden van de kosten over de verschillende jaren heeft tot gevolg dat de schoolreisbijdrage voor ouders 

het ene jaar hoger is dan de werkelijke kosten. Daarom zijn de kosten in het andere jaar echter lager dan de 

werkelijke kosten. Het resterende bedrag in het ene jaar is dus een ‘spaarpotje’ om bijv. de bus voor volgend 

jaar te kunnen betalen. 

Over 8 jaren betalen ouders precies de werkelijke kosten voor hun kind (op basis van entreeprijzen schooljaar 

2015-2016). 

4.8 Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen aan 

bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.  

Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële 

beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, 

belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen omdat je geen of te 

weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar 

wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! 

Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig 

overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl. Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel 

gemakkelijk een vergoeding aanvragen.  

http://www.kindpakket.nl/
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4.9 Verzekering/aansprakelijkheid 
Personeelsleden, ingeschreven leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, zijn WA (Wettelijke 

Aansprakelijkheid) verzekerd en er is een ongevallen verzekering afgesloten via Comprix. Tijdens de 

schooltijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Die verantwoordelijkheid begint een 

kwartier voor aanvang van de lessen en eindigt een kwartier na afloop van de schooldag. De leerlingen zijn 

via de school voor WA verzekerd van huis naar school en terug via de kortste route. Tijdens elke schoolse of 

buitenschoolse activiteit in groepsverband zijn de leerlingen WA verzekerd (bijv. schoolreis, zwemmen, 

excursies, etc.). Comprix gaat er overigens van uit dat alle ouders een ziektekostenverzekering hebben 

afgesloten en dat zij WA verzekerd zijn. Ouders, die werkzaamheden verrichtten in opdracht van de school, 

zijn via Comprix WA verzekerd. Bij gebruik van een auto van een ouder voor de school wordt er vanuit gegaan 

dat de eigenaar van de auto zijn of haar auto minimaal WA heeft verzekerd. Comprix kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor diefstal, bijvoorbeeld de diefstal van een fiets uit de (niet bewaakte) fietsenstalling of 

wanneer de school goederen in bruikleen heeft voor een leerling (zoals een aangepaste stoel, tablet/iPad, 

etc.). Comprix kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de school in gebreke is gebleven 

bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht. Wanneer een kind schade heeft geleden, wat veroorzaakt is door een 

ander kind, dan kan de geleden schade worden verhaald bij de ouders van het kind die de schade heeft 

veroorzaakt. In 2019 heeft Comprix een ongevallen verzekering afgesloten. De ongevallenverzekering keert 

een bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit t.g.v. een ongeval. 

4.10   Rookvrije generatie 
Stichting Comprix werkt mee aan ‘een rookvrije generatie’. Ook bij ons op school is het niet toegestaan om 

in het zicht van de kinderen, op het plein of in de school, te roken.   

4.11 Beeldmateriaal 
Het maken van beeldopnames op onze school kan deel uitmaken van het bevorderen van de kwaliteit van 

het onderwijs. Dit gebeurt altijd met toestemming van de directie en desbetreffende leraar. Betreft de 

opname een specifiek kind voor intern gebruik, dan wordt de desbetreffende ouder ook om toestemming 

gevraagd. De beelden zijn niet ter inzage. 

In het kader van de wet op de privacy worden de beelden na gebruik meteen gewist. Via ons gesloten 

communicatiemiddel Social Schools worden soms foto’s gedeeld. Die foto’s mogen op geen enkele wijze 

gebruikt worden voor andere doeleinden. De school komt aan het begin van het schooljaar met een privacy 

regelement waarin het toestemmingsbeleid voor het gebruik van foto’s wordt geregel. Wanneer deze 

eenmaal is ingevuld, kan deze voor de rest van de schoolloopbaan gebruikt worden, tenzij er aanvullingen 

komen. Daarnaast kunnen er altijd ‘losse’ toestemmingsformulieren worden meegeven. Het maken van foto- 

en filmopnamen op onze school of tijdens activiteiten van onze school door ouders dient altijd in overleg te 

gaan. 

4.12   Protocollen 
De protocollen die op school gehanteerd worden, zijn op school ter inzage. 

• Anti-pestprotocol  

• Ziekmelding /vervangingsprotocol 

• Calamiteitenplan 

• Verwijzing leerlingen speciaal onderwijs 

• Toelatingsbewijs in het kader van de zorgverbreding 

• Doorstroming groep 1 naar 2 en 2 naar 3 

• Dyslexieprotocol 
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4.13 Klachtenregeling 
Klachtenregeling openbaar onderwijs  

Het kan voorkomen dat u het ernstig oneens bent met de behandeling van uw kind. U hebt klachten over 

bijvoorbeeld de begeleiding of beoordeling van de leerlingen, over toepassing van strafmaat, of over de 

schoolorganisatie. Het kan ook gaan om andere vormen van machtsmisbruik. Voorbeelden hiervan zijn: 

gepest worden, racistische opmerkingen, slachtoffer zijn van agressie en geweld op school of opdringerig 

gedrag. Ouders en/of kinderen bepalen zelf of het gewenst of ongewenst is; iedereen bepaalt hierin zijn 

eigen grens.  

Het is van belang voor de sfeer rond de school dat dergelijke klachten serieus genomen en zoveel mogelijk 

opgelost worden en geen eigen leven gaan leiden. Als u een klacht heeft kunt u daarmee terecht: 

1. bij de groepsleerkracht en daarna 

2. bij de directeur  

Als het contact met de groepsleerkracht niet naar tevredenheid verloopt, kunt u de klacht bij de directie 

neerleggen. Indien ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid of wanneer leerling of ouder een 

zwaarwegende klacht hebben, kan men een beroep doen op de externe klachtenregeling. Onder deze 

regeling vallen onder meer klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. De 

gemeente Opsterland heeft een overeenkomst afgesloten met de GGD Fryslân voor externe 

klachtenregeling. U kunt zich in deze gevallen in verbinding stellen met  

3. de interne vertrouwenspersoon van de school, Folkje de Jong 

Zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon 

van de GGD en/of naar de vertrouwensinspecteur.  

Let op! Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan van een 

zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de contactpersoon van de school melding maakt van een 

strafbaar feit (ontucht, aanranding, verkrachting) is deze persoon verplicht dit te melden aan het bestuur.  

Het bestuur moet dan noodzakelijkerwijs de vertrouwensinspecteur van het onderwijs raadplegen. Als zij 

beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit, is het bestuur verplicht hiervan aangifte te doen 

bij justitie. 

4. de externe vertrouwenspersoon van de GGD 

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het beste direct contact opnemen met 

de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het 

bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal samen met u bekijken wat er aan de hand 

is en welke stappen er gezet kunnen worden.  

U kunt hiervoor het centraal meldpunt bellen in Leeuwarden, telefoon 058-233 43 34. Geef duidelijk aan dat 

u met een vertrouwenspersoon wilt praten. In plaats van bellen, kunt u ook een brief schrijven. Adresseer 

deze als volgt:  

GGD Fryslân  

t.a.v. vertrouwenspersoon  

Postbus 612  

8901 BK Leeuwarden 
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Op de brief graag vermelden:  

Persoonlijk • (op de envelop bij voorkeur Vertrouwelijk)  

Uw naam, telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent 

Voor klachtenmelding via een inspecteur kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecties: 0900 – 111 

3 111. Andere vragen over onderwijs kunt u stellen via 0800 – 8051 (gratis).  

Landelijke klachtencommissie  

Voor klachten over het onderwijs kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.  

Postadres Postbus 162, 3440 AD Woerden (zie ook www.lgc-lkc.nl)  

Procedure inzake kindermishandeling  

We volgen het protocol van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Informatie is o.a. te vinden 

op www.nji.nl  

 

 

  

http://www.nji.nl/
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5. Praktische informatie voor het schooljaar 2021-2022 

5.1 Schooltijden 
De Wjukslach hanteert een continurooster, waarbij we hebben gekozen voor een lesvrije woensdagmiddag. 

In onderstaand overzicht vindt u de lestijden: 

Maandag 8.30 - 14.30 uur 

Dinsdag  8.30 – 14.30 uur 

Woensdag  8.30 – 12.00 uur 

Donderdag  8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag  8.30 – 12.00 uur (groep 1 t/m 4) 8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 

Tussen de middag eten en spelen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht. 

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van school (8.25 uur), zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten.  

5.2 Vakanties en vrije dagen 

Vakantierooster en teamdagen 2021 - 2022 

Vakantierooster 
Herfstvakantie               16 oktober t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie            25 december t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie           19 februari t/m 27 februari 2022 
Goede Vr. + Pasen              15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie                      23 april t/m 8 mei 2022 
2e pinksterdag                 6 juni 2022 
Zomervakantie                  16 juli t/m 28 augustus 2022 
  
Teamdagen* 
DAG                 Verkenning fusie        13 oktober (woensdag) 
MIDDAG          Verkenning fusie         22 november (maandag vanaf 12.00 uur) 
DAG                 Personeel Comprix     9 maart 2021 (woensdag) 
MIDDAG          Verkenning fusie         5 april (dinsdag vanaf 12.00 uur) 
MIDDAG          Verkenning fusie         19 mei (donderdag vanaf 12.00 uur) 

 
 

* Op teamdagen zijn de leerlingen vrij. Het team gebruikt deze dagen om onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen 

school te bespreken, groepsplannen te maken en/of evalueren en voor groepsbesprekingen tussen IB’er en 

groepsleerkrachten.  

5.3 Urenberekening 
Voor dit schooljaar betekent dit, dat met het bovenstaande vakantierooster de kinderen van:  

Groep 1 t /m 4   909  uren naar school gaan             

Groep 5 t/m 8   985  uren naar school gaan  
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5.4 Leerplicht 
Schoolverzuim en verlofregeling 

In nauw overleg met de gemeente probeert de school schoolverzuim te voorkomen. Er worden per groep 

absentielijsten bijgehouden en er wordt, wanneer het verzuim er aanleiding toe geeft, door de 

desbetreffende leerkracht of door de directeur contact opgenomen met de ouders. Wanneer een leerling 

meer dan drie achtereenvolgende lesdagen zonder geldende reden de school verzuimt, meldt de directeur 

dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook wanneer de directeur het verzuim van de leerling 

zorgwekkend vindt, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. 

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij jubilea, kan op verzoek van de ouders/verzorgers extra 

schoolverlof worden verleend. Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties wordt alleen gegeven als u 

beslist niet in de normale vakanties weg kunt; bijvoorbeeld vanwege uw werk. U dient hiervan een schriftelijk 

bewijs te overleggen. U heeft dan recht op tien aaneengesloten schooldagen extra vrijaf per jaar. 

Geen bijzondere omstandigheden zijn: 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• Vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding; 

• Eerder vertrek of terugkeer vanwege verkeersdrukte; 

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen binnen het gezin nog (al) vrij zijn. 

N.B: Voor het aanvragen van extra verlof dient u het formulier “Aanvraag vrijstelling” in te vullen. Deze is 

verkrijgbaar bij de directeur. 

Mocht u nog vragen hebben over de leerplicht dan kunt u contact opnemen met Janet Hilbolling, 

leerplichtambtenaar in de gemeente Opsterland. Samen zullen we dan proberen een antwoord te vinden. 

Het telefoonnummer van Janet is 0512-386 222 of stuur een mail naar janet.hilbolling@opsterland.nl. 

5.5 Ziekmelding 
Als uw kind niet op school kan komen i.v.m. ziekte e.d., dan horen wij dit graag van u voor ‘s morgens 8.30 

uur telefonisch of via Social Schools, zodat we goed in de gaten kunnen houden of alle kinderen er ook echt 

zijn. Is dit niet het geval dan bellen we naar huis. 

5.6 Klassen-, school- en pleinregels 
Voor iedere klas gelden er naast onderstaande regels ook nog klassenregels. Deze worden jaarlijks opgesteld 

met de kinderen.     

Schoolregels 

Als uitgangspunt hanteren we de 3 Kapstokregels. Deze hangen in elk lokaal en bij de ingang van de school. 

✓ Voor groot en klein zullen we aardig zijn; 

✓ De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet; 

✓ We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

Naast deze hoofdregels hebben we nog een aantal aanvullende regels: 

✓ We vinden het prettig en stellen het zeer op prijs dat de kinderen voor 8.30 uur op school zijn. Te 

laat komen is vervelend, want we willen graag om 8.30 uur met de lessen beginnen. 

✓ De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. 

✓ Voor alle kinderen  luidt om 8.25 uur de bel, iedereen gaat naar binnen en naar zijn of haar lokaal en 

gaat op zijn of haar plaats zitten. De lessen beginnen om 8.30 uur. 

mailto:janet.hilbolling@opsterland.nl
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✓ De instrumenten voor de IMV mogen in de klas worden gebracht. De rest, zoals gymkleding fruit etc. 

leggen we op of hangen we aan de kapstok. 

✓ Daarna gaan we direct weer naar buiten. 

✓ De leerkracht is vanaf 8.15 uur in zijn/haar klas. 

✓ We stellen het zeer op prijs dat u de kinderen een gezonde pauzehap en drinken meegeeft. Dus geen 

gevulde koeken, chocoladerepen, ander snoep, cola enz. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid 

van elke ouder/verzorger wat ze hun kind(eren) meegeven, maar we zullen gezond eten vanuit 

school zeker stimuleren. 

Mobiele telefoontjes mogen alleen worden meegenomen na schriftelijke toestemming van de ouders. De 

telefoontjes worden bij binnenkomst van de klas in een daarvoor bestemd bakje gedaan. Na afloop van de 

les kunnen de kinderen hun mobiel weer uit het bakje halen. 

Pleinregels 

✓ Vanaf 8.15 uur en in de pauzes is er pleinwacht. 

✓ Na 14.30 uur worden er geen schoolspullen meer op het plein gebruikt. 

✓ De kinderen van groep 4 t/m 8 spelen niet met de spullen van de onderbouw, tenzij daarvoor 

toestemming is gegeven door juf/meester. 

✓ Op het plein is het de kinderen verboden over het hek te klimmen, onnodig in het fietsenhok te 

verblijven, achter de kleuter/peuterberging te kruipen, op het speelhuisje te klimmen en 

sneeuwballen te gooien. 

✓ Kinderen die eenmaal op het plein zijn, blijven daar ook. 

✓ Skelters mee naar school is prima, maar voor schooltijd moeten deze op een vaste plaats worden 

geparkeerd. 

5.7 Pauze 
Halverwege de ochtend is er gelegenheid voor de kinderen om iets te eten en te drinken. U kunt hiervoor 

zelf iets meegeven, waarbij de voorkeur uit gaat naar een gezond stuk fruit of groente. In de middag eten de 

kinderen een boterham op school. 

5.8 Bibliotheek 
De school heeft de beschikking over 2 “Optearkasten” met daarin totaal 800 diverse boeken. De kasten 

worden 2x per jaar geruild voor andere kasten met uiteraard andere boeken. De school verzorgt m.b.v. een 

aantal “uitleenmoeders” op een vast tijdstip (donderdag) het uitlenen van de boeken. De kinderen mogen 

drie boeken lenen om thuis of op school te lezen. 

5.9 Verjaardagen kinderen 
Als de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. Gezien recente maatschappelijke ontwikkelingen 

(Covid-19) gaan de kinderen echter niet de klassen rond en vragen wij de ouders/verzorgers om voorverpakte 

traktaties mee te geven. Er hoeft geen aparte traktatie voor de leerkracht te worden gemaakt en gezonde 

traktaties hebben de voorkeur.  
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5.10 Schoolreisjes 
Een keer per jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Voor dit schoolreisje worden ouders gevraagd voor het 

vervoer en de begeleiding. Groep 1/2 gaat altijd samen op schoolreis. De groepen 3/4 en 5/6 gaan het ene 

jaar gezamenlijk met de bus op schoolreis. Het jaar erop gaan de groepen 3/4 en de groepen 5/6 afzonderlijk 

op schoolreis. Bij deze schoolreisjes worden ouders gevraagd om te helpen bij het vervoer. De kinderen van 

de bovenbouw (groep 7 en 8) gaan drie dagen op schoolkamp, met om het jaar een zeilkamp. 

 

5.11 Voor- en naschoolse opvang 
Basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat 

kinderen in of nabij de school voorschools worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. 

Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang. 

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Langezwaag 

Op basisschool De Wjukslach verzorgt Kinderwoud Kinderopvang peuteropvang en buitenschoolse opvang 

Aanbod op De Wjukslach 

• Peuter/voorschoolse opvang: voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

• Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

Peuterpopvang 
Op de peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde 
omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool. 

Buitenschoolse opvang 

Kinderen die de buitenschoolse opvang op De Wjukslach bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van 

activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, 

Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen.  

Openingstijden  

Peuteropvang 

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Buitenschoolse opvang 

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur.  Op vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op 

locatie De Barte in De Knipe verzorgd. Meer informatie vindt u op www.kinderwoud.nl 

5.12  Hoofdluis 
De luizencommissie bestaande uit een aantal ouders houdt op gezette tijden, vooral na de vakanties, 

controle. Op deze manier hopen we de luizen de baas te blijven. Bij aanwezigheid van luizen wordt contact 

opgenomen met de ouders om de kinderen zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Uiteraard is het van 

belang dat ook de ouders wekelijks het haar van hun kind controleren. 
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   5.13  Privacywetgeving  
Op de scholen van de Stichting Comprix wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De 

school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook 

worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste 

leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend 

personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er 

bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig voor de juiste 

begeleiding van een leerling.  

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 

met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze 

leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. 

Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem Parnassys en 

leerlingvolgsysteem Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is 

beperkt tot medewerkers van onze school.  

De scholen delen eveneens met het bevoegd gezag (Stichting Comprix) een beperkt aantal persoonsgegevens 

in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te 

verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 

leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur. 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming 

gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van school, wordt 

toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder 

gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 

leerkracht van de leerling, of bij de schooldirecteur. 

De Stichting Comprix  heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is 

verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten en -regels, het 

inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van 

mensen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het ontwikkelen van interne 

regelingen, het adviseren over privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van 

gedragscodes. 

 

  



Schoolgids 2021-2022 

 38 

5.14 Belangrijke namen en adressen 

Algemene directie schoolbestuur 
Edwin de Weers   Voorzitter   0561-691777 

Jan Veenstra   Vice-voorzitter   0561-691777 

 
Teamleden De Wjukslach 

Marije Akkerman 

Geeske Bakker 

Jesler Detmar 

Lisa van Galen 

Sietske Groen 

Anke Hendriksma 

Debbie van Kammen 

Nynke van der Meer 

Annie van der Meer 

Vronie Miedema  

Dagmar Rozema 

Martine Reijenga 

 

Folkje de Jong 

Maarten Simmelink 

 

Groep 1/2 

Groep 8 

Groep 7 

Groep 6 

Groep 4 en RT  

Groep 5 

Groep 4 

Groep 3 

Groep 1/2 

Groep 4 

Groep 3 / vakleerkracht l.o. 

Groep 8 

 

Intern begeleider (ma/do) 

Directeur (ma/di/woe/do) 

 

marije.akkerman@comprix.nl 

geeske.bakker@comprix.nl  

jesler.detmar@comprix.nl 

lisa.vangalen@comprix.nl 

sietske.groen@comprix.nl  

anke.hendriksma@comprix.nl  

debbie.vankammen@comprix.nl  

nynke.vdmeer@comprix.nl  

annie.vdmeer@comprix.nl  

vronie.miedema@comprix.nl  

dagmar.rozema@comprix.nl 

martin.reijenga@comprix.nl  

 

ib.dewjukslach@comprix.nl  

directeur.dewjukslach@comprix.nl 

 

 

Medezeggenschapsraad    Ouderraad 

voorzitter: volgt nog    voorzitter:  Kim Woudstra  

secretaris: Vronie Miedema   secretaris:   Cynthia Delfstra  

lid: Geeske Bakker    penningmeester: Ike van der Meer   

lid: Lisa van Galen    lid:    Ramona Groen 

lid: Sicko Hemplenius    lid:    Tjarda Kanters 

lid: Mirjam van der Wal    lid:    Angela Haring 

E-mailadres: mr@wjukslach.nl    E-mail:       directeur@wjukslach.nl  

 

Website:     www.wjukslach.nl      
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Service bureau: 

Stafbureau Openbaar Onderwijs 

Postbus 119 

8470 AC Wolvega 

0561-691777 

 

Rijksinspectie: 

Drs. W.J.T. Renkema 

postbus 706 

9700 AS Groningen 

050-3686000 

 

Vertrouwensinspecteur primair 

onderwijs: 

Mevr. Drs. C.M.Th. Doeleman 

RIK Zwolle 

038 - 4695400 

G.G.D. Fryslân Jeugdgezondheidszorg: 

Postbus 612 

8901 BK Leeuwarden 

Bezoekadres:  

Lange Marktstraat 14 Leeuwarden 

088-2299444 

Jeugdarts: 

Hieke Numan 

G.G.D. Fryslân 

088-2299486  

Doktersassistente: 

088-2299362 

Jeugdverpleegkundige: 

Petra van der Hut 

G.G.D. Fryslân 

088-2299845 

Pedagoog: 

Jaike Jeuring 

088-2299444 

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik: 

mevr. F. de Vries 

GGD Fryslân Tel: 058-2334334 

Klachtencommissie Openbaar 

Onderwijs: 

LKC  Polanerbaan  15  3447 GN 

Woerden 0348-405245 

www.lgc-lkc.nl 

Contactpersoon zorg & vertrouwen 

school: 

Folkje de Jong 

Tel: 0513-688555 

ib@wjukslach.nl  
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5.15 Afkortingen 
A.O.C.  Agrarisch Onderwijs Centrum (heet nu Nordwin College b.v. in Heerenveen) 

Audit  Onderzoek naar het functioneren van een school als geheel of op onderdelen  

BAPO   Bevordering arbeidsparticipatie in het onderwijs 

CITO  Centraal instituut voor Toetsontwikkeling 

G.G.D.  Gemeentelijke gezondheidsdienst 

G.M.R.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

G.V.O.  Godsdienstig Vormingsonderwijs 

Gymn.  Gymnasium 

HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

H.G.P.D. Handelingsgericht Procesdiagnostiek 

H.G.W. Handelingsgericht Werken 

H.V.O.  Humanistisch Vormingsonderwijs 

I.B.  Interne Begeleiding / Interne Begeleider 

I.C.T.  Informatie en Communicatie Technologie 

I.M.V.  Instrumentale Muzikale Vorming 

L.O.V.S. Leerling Onderwijs Volgsysteem 

L.W.O.O.  Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

M.R.  Medezeggenschapsraad 

O.I.V.  Onderwijs Inhoudelijke Vergadering 

O.R.  Ouderraad 

P.A.B.O. Pedagogische Academie Basisonderwijs 

ParnasSys Leerling registratie en volgsysteem 

SIDI III Signalering en Diagnostisering Hoogbegaafdheid 

S.O.P.  School Ondersteuningsprofiel 

V.M.B.O. Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs 

V.W.O.  Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 

W.M.K. Werken met Kwaliteit 

ZAT  Zorg Advies Team 

Z.M.L.  Zeer Moeilijk Lerend 


