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Beste ouders en verzorgers, 

 

De stichting ROOBOL is een overkoepelende organisatie voor 13 openbare basisscholen in de 
gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dantumadiel en Dongeradeel. ROOBOL 
betekent Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland. Met deze gids willen wij 
u graag informeren over de afspraken en regels die gelden voor alle basisscholen van 
ROOBOL. De school specifieke informatie afkomstig van  de school van uw kind(eren), krijgt 
u via de school in de vorm van een schoolgids en jaarkalender. De meest actuele stand van 
zaken is ook te vinden op de website van ROOBOL via www.roobol-onderwijs.nl. We 
proberen de inhoud zo toegankelijk mogelijk voor u te presenteren. Dat is niet gemakkelijk, 
want wettelijke regelingen zijn vaak moeilijk leesbaar. U kunt altijd contact opnemen met de 
directeur van de school van uw kind(eren). 
 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) een plezierig schooljaar toe. 
Namens het bestuur van ROOBOL, 
 
 
Willem Wouda 
Voorzitter College van Bestuur a.i.  Stichting ROOBOL 
 
Reiny Kas-Siderius 
Lid College van Bestuur a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roobol-onderwijs.nl/
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Aandacht is het mooiste wat je 
iemand kunt geven… 

Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren 
vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. 
Dit is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
Op onze school vinden we het belangrijk om iedereen de aandacht te geven die hij/zij nodig 
heeft. Dat geldt voor kinderen, ouders én team. Oprechte en welgemeende aandacht doet 
iedereen goed, doet groeien en bloeien; de basis voor ontwikkeling.  
 
Dit jaar is het tweede jaar van een nieuwe school, een school ontstaan uit een fusie tussen 
twee scholen. Door onze krachten te bundelen denken we een nóg sterkere school te 
realiseren. Een school met een visie!  
 
Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer, resultaten en kwaliteit. Dat maakt 
kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om jaarlijks een 
schoolgids te maken. Zo’n gids moet helpen bij het aandachtig kiezen van een basisschool.  
De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders 
van toekomstige leerlingen. Ook derden kunnen gebruik maken van onze schoolgids. Denk 
daarbij aan stagiaires, vertegenwoordigers enz.  
 
Voor de ouders van onze school leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier 
van werken en de behandelde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen 
verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.  
 
De schoolgids vindt u op onze website www.drjbotkeskoalle.nl  
 
Wij hopen dat u onze schoolgids met aandacht zult lezen.  
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.  

 

Namens het team van de Dr.J.Botkeskoalle, 

 

Alie Rienks 

Directeur 

 

 

http://www.drjbotkeskoalle.nl/
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1. De Dr. J. Botkeskoalle  
 
De school is genoemd naar Jacob Botke ( 1877 tot 1939), die onderwijzer is geweest aan de 
openbare school te Murmerwoude.  
 

Dr. Jacob Botke heeft naam gemaakt als onderwijzer 
en bioloog. Hij was schrijver van studies over de 
natuur, vooral over wereldoriëntatie in Dantumadiel 
en Friesland. De naam “ It Fryske Gea” is door hem 
bedacht. De school is gevestigd in een voormalige 
landbouwschool. In 1999 heeft een grondige 
verbouw plaatsgevonden. Kleinere aanpassingen zijn 
uitgevoerd in 2007 en 2009. In 2009 heeft het 
schoolplein een fikse opknapbeurt ondergaan.  
In 2012 en voorjaar 2013 is de buitenzijde van de 
school geverfd in de kleuren van ons nieuwe logo. De sportshirts zijn in schooljaar 2013-2014 
vernieuwd in dezelfde kleuren en uitstraling als ons logo. Erg mooi, én met een bijpassende 
schoolvlag!  
Het gebouw voldoet aan de eisen van hedendaags onderwijs. Daarnaast wordt er veel zorg 
besteed aan de aankleding, zodat leerlingen, leerkrachten en ouders er zich helemaal thuis 
voelen.  
Het leerlingaantal schommelt rond de 150. De leerlingen zijn het komend schooljaar 
verdeeld over zeven groepen.  
De school is goed bereikbaar en ligt centraal in het dorp. Door de opening van de Centrale As 
is het Haadwei een stuk veiliger geworden en is de school goed bereikbaar voor alle 
leerlingen.  

2. Visie en missie van onze school 
 

De afgelopen drie jaren hebben in het teken gestaan van de fusie tussen IBS Driezum en de 
Dr.J.Botkeskoalle. De beide medezeggenschapsraden zijn samen gevoegd . In de ouderraad 
hebben ouders van beide scholen zitting. Van de 16 leerlingen van groep 1 t/m 7 zijn 13 
leerlingen naar de nieuwe fusieschool gegaan. Van de leerkrachten gingen twee mee naar de 
fusieschool  waarvan 1 ondertussen naar een anders school gegaan is in het kader van 
mobiliteit.  
 
Vanaf januari 2015 is een externe onderwijsadviseur betrokken bij het onderwijskundige 
fusieproces. 

2.1 Visie 
Beide teams samen hebben de visie geformuleerd van de nieuwe fusieschool.  
Onze visie:  
We zijn een openbare school. Dit betekent o.a. dat:  

- onze school open staat voor iedereen , met respect voor ieders culturele en/of 
levensbeschouwelijke achtergrond 

- onze school elk kind en elke ouder recht geeft van spreken met respect voor de 
professionaliteit van onze leerkrachten en directie 
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- onze school bij uitstek een school is met aandacht en waardering voor andere 
opvattingen.  

De ‘kleur’ van onze school wordt echter niet alleen bepaald door onze openbare ‘identiteit’. 
Er zijn nog veel meer zaken die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen. Hieronder vindt u 
de voor ons belangrijkste punten:  

- we zijn een school die ieder kind beschouwd als een uniek individu, die recht heeft 
op zijn eigen weg. We bieden zorg op maat en spelen dus in op de individuele 
verschillen tussen leerlingen 

- we zijn een school die een plek biedt aan die kinderen die op andere scholen tussen 
wal en schip dreigen te vallen 

- we bieden een goed en veilig klimaat waarin leerlingen zich thuis voelen en er sprake 
is van respect voor elkaar. Een klimaat waarin de leerlingen trots mogen zijn op 
zichzelf en anderen. We zijn een Vreedzame School 

- we bieden onderwijs dat er op gericht is dat leerlingen leren zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk te werken 

- we zijn een school die leerlingen leert samen te werken en hen voorbereidt op de 
wereld van morgen (21st Century Skills, Bouwen aan Ambitie) 

- we zijn een school die een inspirerende leeromgeving biedt voor leerlingen 
- we zijn een school met oog, oor en hart voor de kinderen en hun ouders 
- we zijn een school met teamleden die (van en met elkaar) willen blijven leren en 

open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen die het onderwijs nog beter 
maken (professionele cultuur) 

Kortom: Wij zijn een school die het beste uit ieder kind wil halen!  

2.2 Wat betekent dit nu concreet 
Om u een beetje een idee te geven van wat het bovenstaande precies betekent, hebben we 
een aantal aspecten wat uitgebreider beschreven.  
1 Ieder kind is uniek 
2 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- we leren leerlingen van jongs af aan door middel van het zelfstandig werken hun 
eigen werk te plannen, uit te voeren en te registreren 

- we leren leerlingen de verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, wat o.a. 
betekent dat ze zelf nagaan hoe ze hun werk het beste kunnen  uitvoeren, waar 
mogelijk hun eigen werk na te kijken en ze reflecteren op wat ze gedaan hebben en 
hoe ze dit hebben bereikt 

3 Een veilige, prettige en uitdagende leeromgeving 
- we bieden onze leerlingen een omgeving met heldere regels en afspraken, waarin 

iedereen betrokken is bij elkaar en men met respect met elkaar omgaat. Kortom: een 
leeromgeving die gekenmerkt wordt door behulpzaamheid. 

- we bieden onze leerlingen een op leren gerichte omgeving. Een omgeving die 
ondersteunend is bij wat ze moeten leren, maar ook laat zien wat ze geleerd hebben. 

- We werken volgens de Vreedzame School. 
4 Willen en blijven leren 

- we gaan ervan uit dat  het altijd beter kan en helpen elkaar daar op verschillende 
manieren bij, o.a. middels het geven van collegiale feedback naar aanleiding van 
gerichte klassenbezoeken door directeur en  intern begeleidster en eventueel 
externe deskundigen 
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- we gaan ervan uit dat middels een goede analyse van beschikbare informatie 
(leerling gegevens, leerling-enquêtes, ouderenquêtes, personeel enquêtes, 
instroomgegevens en een gedegen analyse van onze schoolpopulatie etc.) we ons 
onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten bij wat uw kinderen nodig hebben.  

We zijn van mening dat we door onze manier van werken er goed in slagen om onze visie 
concreet gestalte te geven en dat dat zichtbaar en voelbaar is voor iedereen die bij de 
Dr.J.Botkeskoalle betrokken is. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze visie, 
schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Om goed te kunnen reflecteren op wat 
we doen en hoe we dat doen is alle feedback die aan onze doelstelling kan bijdragen is 
welkom!  
 

2.3 Missie 
Onze missie: We zien ons nog voor de uitdaging geplaatst om hier een mooie missie aan te 
koppelen. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Op dit moment is de ‘werkmissie’ : 
Aandacht is het mooiste wat je iemand kunt geven… 
 

3. De organisatie van het onderwijs  

3.1 Welke vakken geven wij op school 

Als leidraad voor ons onderwijs gaan wij uit van de door het ministerie van OC&W 
opgestelde kerndoelen. Deze kerndoelen zijn per vakgebied beschreven. De methodes die 
wij gebruiken voldoen aan de kerndoelen.  

3.2 De kleutergroepen 1 en 2 (onderbouw)  
Dit jaar werken we met twee homogene groepen; een groep 1 en een groep 2. Het aantal 
leerlingen bij de start is dusdanig dat we de instroom in 1 groep op kunnen vangen.   
De werkwijze van de groepen 1 en 2 verloopt op een andere manier dan in de groepen 3 t/m 
8.  
In het begin van groep 1 ligt de nadruk op het wennen om dagelijks naar school te gaan. Er is 
veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.  
In groep 2 worden de kinderen op een speelse manier voorbereid op het leren lezen, 
rekenen en schrijven in groep 3. De juf heeft dan een meer sturende rol.  
Er wordt gewerkt met “Schatkist”. In deze methode komen ontwikkelingsgebieden in 
samenhang aan de orde. Deze methode sluit uitstekend aan op de methode voor 
aanvankelijk lezen die we in groep 3 hanteren, Veilig leren lezen. Het komende schooljaar 
willen we ons oriënteren op een nieuwe methode voor de kleuters die aansluit bij DORR, het 
systeem waarmee we de ontwikkeling van de kleuters volgen. ( DORR, het 
kleuterObservatie- en Registratie en Rapportagesysteem.)  
Iedere ochtend begint met een spelinloop en de middag begint met een boekenkring waarin 
ouders en kind samen spelen of lezen. Daarna vindt er altijd een kringactiviteit plaats. Er 
wordt gewerkt en gespeeld aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het 
schoolplein.  
In de lessentabel worden de verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de 
dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met 
taalontwikkeling. Wie speelt met lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de 
golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel aandacht voor 
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taalvorming omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Leren gebeurt vooral door 
spelen.  

3.3 Groep 3 t/m 8  
Een korte beschrijving van de methoden en aanpak van de belangrijkste 
vakvormingsgebieden, geeft u een beeld van wat op onze school wordt aangeboden.  

3.3.1 Nederlandse taal 

Dit vakgebied bevat drie belangrijke pijlers n.l. lezen, taal en spelling.  

Voorbereidend lezen:  Op verschillende manieren en bij allerlei activiteiten komen de 
kinderen van groep 1 en 2 in aanraking met taal en lezen; vaak spelenderwijs (poppenhoek 
en poppenkast) maar vaak ook heel gericht (lotto, kwartetten etc.) en de methode Schatkist 
of met de map fonemisch bewustzijn.  
Aanvankelijk lezen: In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Dat 
gebeurt aan de hand van de methode “Veilig Leren Lezen”. Dit is een van de meest gebruikte 
methoden in Nederland. De aanpak is zeer gedifferentieerd (maan, raket, ster en zonniveau). 
Daardoor kan goed worden ingegaan op de verschillen in leervraag. Dit jaar stappen we 
waarschijnlijk over op de nieuwste versie van  VLL- de KIM versie.  
Voortgezet lezen: Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode “Estafette”. Met deze methode 
krijgen kinderen die het technisch lezen nog niet goed beheersen specifieke instructie en 
begeleiding. De andere kinderen lezen zelf en maken zelfstandig de opdrachten. Er zijn vier 
verschillende aanpakken. Ook deze methode is aan vervanging toe.  
Kinderen die uitvallen op leestempo krijgen 2 keer per week tutorlezen o.l.v. een ouder.  
Begrijpend lezen: In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend 
lezen te liggen en later ook op het studerend lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode 
“Tekstverwerken”. Komend schooljaar volgt het team scholing  over begrijpend luisteren en 
begrijpend lezen door Bureau Meesterschap. 
Leesmotivatie en Schoolbieb: Daarnaast vinden wij het plezier in lezen heel erg belangrijk. 
Er vinden vele activiteiten plaats in het kader van de leespromotie. O.a. boekenkring, 
voorlezen, toneellezen, Kinderboekenweek, bezoek aan de bibliotheek, boekbesprekingen, 
voorleeswedstijden in het Nederland en/of Fries, Kinderboekenjury, voorleesontbijt etc. Dit 
hebben we vastgelegd in ons taal- en leesbeleidsplan en de meerjarenplanning.  
Regelmatig maken we gebruikt van het aanbod van de openbare bibliotheek in Dokkum.  
Daarnaast hebben we sinds 2014 een eigen schoolbieb met ruim 1500 boeken. Het aanbod 
op onze school werd hiermee dus enorm uitgebreid. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
leesvaardigheid van kinderen op een school met een eigen schoolbieb verbeterd. Het 
uitlenen van de boeken zal gaan m.b.v. een self-servicedesk en onder leiding van ouders 
(onderbouw en middenbouw) en leerkrachten (bovenbouw) plaats vinden. Leerlingen 
mogen de boeken thuis en op school lezen. De uitleen is enkel voor onze eigen leerlingen. 
Het aanbod van boeken wordt regelmatig ververst en kapotte en beschadigde boeken 
vervangen. De boeken  blijven eigendom van de Schoolbieb.  
Komend schooljaar wordt onze Schoolbieb uitgebreid met een wisselend aanbod van 
boeken in het Fries en Engels. Dit project heet ‘Lês en  Read’. 

3.3.2 Taal/spelling 

Het taalonderwijs is een breed gebied. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van de 
woordenschat, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën zowel mondeling als 
schriftelijk en het luisteren naar anderen.   
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De methode die wij vanaf groep 4 hiervoor gebruiken is STaal, van Malmberg. Deze methode 
wordt in schooljaar 2013-2014 geïmplementeerd en in 2014-2015 aangeschaft voor de 
bovenbouw.  
Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen 
komen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze 
gedegen taalonderwijs krijgen.   
Staal werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, 
goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale 
spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica met elkaar 
combineert. Wel zo logisch. 
 

3.3.3 Schrijven 
Wij gebruiken de methode ”Pennenstreken”, die sluit aan bij de leesmethode “Veilig Leren 
Lezen”. In groep 2 wordt al begonnen met het voorbereidend schrijven. In groep 3 leren de 
kinderen eerst de letters los te vormen en later leren ze aan elkaar te schrijven. Vervolgens 
wordt het methodisch schrijven in de andere groepen voortgezet. Er wordt tevens aandacht 
besteed aan netheid, de correctheid van het schrijven en aan de schrijfhouding. In groep 8 
wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift.  
Typevaardigheid is iets wat in onze huidige maatschappij een belangrijke vaardigheid is 
geworden. Momenteel delen we folders uit van bedrijven die kinderen thuis leren typen.  

3.3.4 Rekenen 
Bij het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode ”Wereld in Getallen 4”.  
De methode is opgebouwd uit werktaken en projecttaken. In de werktaken komen algemene 
rekenvaardigheden aan de orde. In de projecttaken ligt de nadruk op praktische 
vaardigheden zoals, meten, wegen, klokkijken, geld en het oplossen van vraagstukken.  
Aan het eind van een lesblok is er steeds herhalings- of verrijkingsstof. Daarnaast oefenen de 
leerlingen drie keer per week met de oefensoftware op de computer.  

3.3.5 Studievaardigheden 
Voor dit onderdeel gebruiken wij in de groepen 5 t/m 8 de methode “Blits”.  
In deze methode worden motiverende lessen aangeboden waarmee de kinderen op een 
systematische manier belangrijke studievaardigheden verwerven. Ze hebben die nodig in 
iedere vorm van voortgezet onderwijs en in het dagelijks leven.  

3.3.6 Wereldoriëntatie 
Onder wereldoriëntatie of wereldverkenning in groep 1 en 2 wordt verstaan, de speel- en 
leersituatie die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Er wordt geleerd over wat 
het kind in zijn omgeving ervaart. Eerst is dat de hele nabije omgeving van het kind, later 
maakt het ook kennis met de zaken die verder van hier plaats vinden.  
In groep 1 en 2 wordt in projecten en thema’s gewerkt. Hierbij spelen seizoensgebonden 
activiteiten en de methode “Schatkist” een belangrijke rol. 
In groep 3 werken we met de methode “Veilig door de wereld”, die weer prima aansluit bij 
de thema’s van de leesmethode.  
In groep 4 wordt voor wereldoriëntatie nog een voorloper gebruikt van de methoden die 
vanaf groep 5 apart worden aangeboden.  
Voor groep 5 t/m 8 werken we voor wereldoriëntatie met de methodes Naut, Meander en 
Brandaan.  
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Naast deze methoden maken we gebruik van schooltelevisie en internet. Als aanvulling 
worden er soms ook lespakketten van o.a. natuurcentrum de Klyster gebruikt.  

3.3.7 Trije talige skoalle (3TS) 

Binnen Roobol wordt ernaar gestreefd dat alle scholen een gecertificeerde Trijetalige skoalle 
worden. Vorig jaar zijn wij begonnen met de invoering van Trije Talig onderwijs. Dit 
schooljaar gaan we werken met een nieuwe methode voor Frysk, de digitale opvolger van 
Studio F. Deze methode heet Spoar 8. We zijn over deze methode geïnformeerd tijdens een 
studiedag met het hele team over meartalich underwiis op 25 mei 2016. In schooljaar 2016-
2017 willen we gecertificeerd worden.  
We hebben de hele week verdeeld in voertaaldagen.  We hanteren hierbij de normen voor 
3TS basis.  Deze verdeling staat in een schema bij de lokaaldeur en in de klas hangt de vlag 
met de voertaal op het bord. Leerlingen worden niet gedwongen om de juiste voertaal te 
hanteren maar wel gestimuleerd.  

• Frysk: Voor scholen in Friesland is Fries een verplicht vak. Vanaf groep 3 staat het als 
apart vak vermeld op het lesrooster. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van het 
schooltelevisieprogramma “Wit Wat” en de bronnenmap van Studio F.  In groep 4 
wordt vooral veel gelezen met de boekjes van Lésbrêge.  Vanaf groep 5 beschikken 
we over de methode “Spoar 8”. Ook maken we gebruik van Fryske schooltelevisie . 
Groep 8 maakt tevens het Afûk skoaleksamen aan het eind van het schooljaar. Dit 
schooljaar wordt daarnaast het volgsysteem voor Frysk Grip ingevoerd. Voor de 
invoering van Spoar 8 en Grip krijgen we 3 begeleidingsbijeenkomsten.  

• Engels: In onze huidige maatschappij is de Engelse taal steeds belangrijker. In groep 
1,2, 3 en 4 gebruiken we de methode Groove.me. In de  groepen  5 t/m 8 Take it 
Easy. In deze methode zit een digitale native speaker. 

 

3.3.8 Activiteiten rond actief burgerschap en sociale integratie en De Vreedzame school 

We zijn vanaf 2015 een gecertificeerde Vreedzame School.  Dit is een compleet programma 
voor basisscholen voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt 
de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin de kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 
gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen, ouders en 
leerkrachten ervaren op een Vreedzame school een duidelijke  toename van het gevoel van 
veiligheid.   
De Vreedzame school streeft er naar om kinderen te leren: 

- Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
- Op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 
- Constructief conflicten oplossen 
- Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap 
- Open te staan voor verschillen tussen mensen. 

Het programma wil vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren.  
Het hart van De Vreedzame school is een lessenserie.  
In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Onze school geeft daar al 
lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze 
pedagogische opdracht, van de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale- en 
levensbeschouwelijke vorming.  
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Dit krijgt vorm in de volgende activiteiten:  

• Schoolreisjes  
De groepen 1 t/m 7 gaan een dag per jaar op schoolreis.  
Groep 8 heeft een driedaagse schoolreis.  

• Sinterklaasviering en sprookje 
We hopen dat Sinterklaas onze school ieder jaar op/rond 5 december wil vereren met een 
bezoek. In de groepen 1 t/m 4 bezoekt Sint met zijn Pieten alle kinderen. Iedere groep heeft 
een eigen programma. Voor de kinderen is er na afloop een cadeautje. In de groepen 5 t/m 8 
maken de kinderen een eigen surprise en gedicht. Eind november gaan alle kinderen van 
groep 5 t/m 8 naar het Sint Nicolaassprookje in Kollum.  

• Kerst  
Op de woensdag voor de kerstvakantie hebben we een kerstactiviteit. Dit kan variëren van 
een broodmaaltijd tot een kerstfair.  

• Dorpsfeesten Driezum en Damwoude 
In de even jaren is er in Damwoude in september een dorpsfeest. Op de vrijdag in deze week 
zijn de kinderen vrij om deel te nemen aan de optocht door het dorp. Hetzelfde geldt voor 
de leerlingen uit Driezum 

• Schoolfeest  
Eén keer in de twee jaar hebben we een groot schoolfeest. De hele dag staat in het teken 
van een gekozen thema. Rondom dit thema vinden de hele dag diverse activiteiten plaats. 
Dit feest wordt georganiseerd door team en O.R. Dit schooljaar wordt er weer een 
schoolfeest georganiseerd.  

• Feestelijke ouderavond  
Bij de feestelijke ouderavond werken alle leerlingen mee aan een voorstelling voor ouders 
en andere belangstellenden. Dit vindt plaats in zalencentrum “de Kruisweg” in Damwoude.  
Ook deze avond wordt georganiseerd door team en O.R. In het schooljaar 2015-2016 waren 
de laatste  feestelijke ouderavonden in De Kruisweg te Damwâld. Het schoolfeest en de 
feestelijke ouderavond wisselen elkaar in een tweejaarlijkse cyclus af.  

• Sportdagen /Koningspelen 
Gedurende het gehele schooljaar worden er verschillende sportactiviteiten georganiseerd. 
Elk jaar doen we mee aan de Koningsspelen die een sportief karakter hebben.  
Om het jaar wordt aan het begin van het schooljaar een gezellige familie fietstocht 
georganiseerd.  

• Schoolvoetbal en schoolkorfbal  
Zowel jongens als meisjesteams worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het 
voetbal- en korfbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Dantumadiel.  

• Culturele uitstapjes 
Meestal worden deze georganiseerd in het kader van de verschillende projecten die op 
school gevolgd worden. Deze kunnen bestaan uit museumbezoek, excursies enz.  

• Uur-cultuur  
Tenminste eenmaal per jaar bezoeken alle leerlingen een theatervoorstelling. Daarnaast 
vindt er nog geregeld deelname plaats aan incidentele evenementen. Dit zijn gesubsidieerde 
voorstellingen .  

• Monumenten 
De school heeft het monument voor meester Klok geadopteerd. Elk jaar in april / mei wordt 
specifiek aandacht besteed aan deze oud-inwoner van Damwâld. De afsluiting is een 
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kranslegging bij dit monument. In Driezum is jaarlijks een kranslegging bij het 
oorlogsmonument. Leerlingen van onze school lezen dan een gedicht voor.  

• Fietstocht: De fietstocht is een keer per twee jaar en staat voor 2017-2018 gepland.  
 

3.3.9 Verkeer  

We proberen de kinderen wegwijs te maken in het huidige steeds drukker wordende 
verkeer. Door middel van het aanleren van verkeersregels en verkeerstekens.  
Dit doen we met de krantjes van VVN. De inhoud is altijd actueel en aansprekend voor de 
leerlingen.  Tevens is het lesmateriaal dit jaar voor het eerst uitgebreid met digibord 
materiaal. Een verrijking!  
Eén keer in de twee jaar nemen groep 7 en 8 deel aan het landelijk praktisch en theoretisch 
verkeersexamen. Dit staat weer voor 2017-2018 op de planning. 
Daarnaast wilden m.b.v. een verkeersouder die de activiteiten rondom verkeer mee 
coördineert en mee organiseert ook het verkeersveiligheidslabel behalen. Echter hebben we 
momenteel geen verkeersouder en hebben we besloten, om mede door de ontwikkelingen 
rond de mogelijke bouw van een nieuwe brede school dit voorlopig op te schorten.   

3.3.10 Bewegingsonderwijs:  

In groep 1 en 2 wordt ongeveer 1 tot 2 uur per dag aan bewegen besteed; buitenspelen, 
spellessen, gymnastiek met klein materiaal en gymnastiek met groot klim- en 
klautermateriaal.  
De groepen 3 t/m 8 gymmen op donderdag. Alle groepen krijgen een keer per week 
anderhalf uur (= blokuur)  gymnastiek in sporthal de Boppeslach.  
Als bronnenboek gebruiken we de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” van Hans 
Stroes.  
De gemeente stimuleert de sport in het basisonderwijs. Door middel van een groot scala aan 
activiteiten stimuleren zij sport en spel bij de jeugd.  Deze worden georganiseerd en 
uitgevoerd door medewerkers van Sportstimulering Dantumadiel. Hier een greep uit de 
activiteiten voor komend jaar:  

- 8 weken lang voorbeeldlessen gegeven door combinatiefunctionaris sport en spel 
- Voorbeeldlessen kleutergym 
- Mogelijkheid tot MRT (motorische remedial teaching) 
- Lessen Rots & Water voor groepen die daarvoor in aanmerking komen 
- Schoolpleinactiviteiten 
- Project Lekker Fit! (pilot op t Pompebled te Westereen)  
- Fryske Olympiade 
- Enz. 

Daarnaast organiseren wij door het hele jaar heen sportdagen en sportactiviteiten waaraan 
alle kinderen deelnemen.  
Buiten school om neemt onze school ook regelmatig deel aan sportevenementen die voor de 
basisschooljeugd worden georganiseerd; zoals het schoolvoetbal- en schoolkorfbaltoernooi.  

3.3.11 HVO en GVO 

Op onze school bieden we facultatief lessen HVO en GVO aan. Ouders kiezen vooraf aan 
welke les hun kind(eren) deelnemen. Voor de lessen is een minimale deelname van 8 
leerlingen nodig.  
Tijdens de lessen Humanistisch vormingsonderwijs wordt veel aandacht besteed aan 
onderwerpen die passen binnen de kerndoelen voor actief burgerschap en sociale integratie. 
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Ook tijdens diverse activiteiten wordt aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale 
integratie. (zie  projecten) 
 Tijdens de lessen GVO is er aandacht voor de diverse godsdiensten. Op onze school kozen 
dit jaar de ouders van één leerling voor GVO waardoor deze lessen helaas geen doorgang 
konden vinden. De overige ouders kozen voor HVO voor hun kind(eren). Eén gezin koos voor 
geen van beide.  

3.3.12 Computers:  
De computers zijn niet meer weg te denken in ons huidige onderwijs. Onze school is 
aangesloten bij netwerk “de klas.nu”. Komend schooljaar krijgen we 29 nieuwe werkstations 
in de school en nieuwe notebooks voor aan de digiborden.  
Elke groep beschikt over een digitaal schoolbord. Hieraan zijn programma’s gekoppeld die 
ondersteuning bieden bij de dagelijkse  lessen, bijv. de leerkrachtassistent bij Veilig Leren 
Lezen, Staal en Wereld in Getallen.  
We gebruiken de computers voor tekstverwerking bij het maken van werkstukken en stukjes 
schrijven voor de schoolkrant. Daarnaast is de computer een grote bron van informatie voor 
zowel de kinderen als de leerkrachten.  
Onze school beschikt ook over extra oefenprogramma’s behorende bij de methodes en als 
extra ondersteunende leerstof, zoals Ambrasoft. 

3.3.13 Project:  
Eens per jaar staat het hele lesprogramma in alle groepen in het teken van een door het 
team gekozen thema. Binnen allerlei vakgebieden zal dit onderwerp aan bod komen van 
groep 1 t/m 8. Daarnaast worden er excursies gemaakt. Ook worden er gasten uitgenodigd 
op school om rond het gekozen thema het een en ander te vertellen of ermee te werken. 
Het project wordt afgesloten met een presentatie in de vorm van een tentoonstelling of een 
uitvoering voor ouders en belangstellenden.  

3.3.14 Actief burgerschap en sociale integratie 
Naast het reguliere programma hebben wij ook veel aandacht voor actief burgerschap en 
sociale integratie.  
 

 

4. Passend onderwijs 
 

 
Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is een nieuwe 
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt 
georganiseerd. Het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te 
kunnen nemen aan het onderwijs, die bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast 
lesmateriaal of hulpmiddelen nodig hebben. Soms is het nodig dat een kind naar een 
speciale school gaat. 

4.1 Hoe werkt passend onderwijs? 
Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om goed onderwijs te 
regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband 
ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van ondersteuning en geld voor scholen. De 
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bedoeling is dat scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze 
ondersteuning op maat kunnen organiseren. ROOBOL maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. De expertise heeft ROOBOL regionaal 
georganiseerd door samen te werken met drie andere besturen in het netwerk “de Wâlden”. 
Op deze manier kunnen we voldoende gebruik maken van expertise en hebben we een 
dekkend onderwijsaanbod georganiseerd samen met andere onderwijspartners.  
 

4.2 Voor welke leerlingen is Passend Onderwijs? 
Passend Onderwijs is voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, voor deze leerlingen is zorgplicht. 
Schoolbesturen hebben per 1 augustus 2014 een nieuwe zorgplicht gekregen.  
Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft en bij hen is ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. 
De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst zelf proberen 
te realiseren. Er moet nagegaan worden welke ondersteuningsmogelijkheden de school zelf 
heeft, dit eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 
Als de school dit niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school 
kan gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er  een school gevonden wordt die 
wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. 
 

4.3 Welke ondersteuning biedt de school? 
Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel 
beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd. 
De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website 
van het samenwerkingsverband Friesland. (http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/) 
In het ondersteuningsprofiel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald 
type ondersteuning. Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het 
toelatingsbeleid van de school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de 
ondersteuning die uw kind nodig heeft en het daarom niet opgenomen is in het school 
ondersteuningsprofiel.  
Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken 
of zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat. 
 

4.4.Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel 
beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd.  
De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website 
van het samenwerkingsverband Friesland. (http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/ ) 
In het ondersteuningsprofiel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald 
type ondersteuning.  
Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de 
school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig 
heeft en het daarom niet opgenomen is in het school ondersteuningsprofiel.  
Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken 
of zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat. 

http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/
http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/
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4.4.1 Samenvatting SOP 
Hieronder vindt u de samenvatting van ons huidige SOP.  
 

 
 

Het schoolondersteuningsprofiel, schooljaar 2016-2019 
 
Elke 4 jaar maakt een school een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt 
aangegeven welke ondersteuning een school kan bieden in het kader van Passend 
Onderwijs. Dit profiel kan ook de doorslag geven bij aanmelding van een kind met specifieke 
onderwijsbehoeften of het wel of niet onze school kan bezoeken. Wij maken gebruik van het 
format Q3. 
Hieronder volgt een samenvatting van dit profiel. Uiteraard is dit profiel op school ter inzage 
bij de directie. 
 

1. Typering van de school: Op onze school zijn we in staat om de basisondersteuning en 
de lichte ondersteuning te bieden. We geven les in drie niveaus. We werken met 
groepsoverzichten om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen en met 
groepsplannen in de groep. Voor het dagelijks handelen, gebruiken we 
weekschema’s en het zorglogboek. We hebben weinig leerlingen met een individueel 
handelingsplan. Er zijn 4 leerlingen met een arrangement en de vijfde is aangevraagd. 
We in verhouding een groot aantal vluchtelingenkinderen op school.  

2. Kwaliteit basisondersteuning: op orde 
3. Basisondersteuning: Op twee onderdelen na scoren we hier ‘op orde’. 

Verbeterpunten: we vinden dat we het analyseren van de resultaten van leerlingen 
kunnen blijven verbeteren. De inspectie geeft ons hier een voldoende voor, zelf 
blijven we dit een ontwikkelpunt vinden. Op het gebied van dyscalculie hebben we 
een ontwikkelpunt. Dit vooral in vergelijking met dyslexie. Onze reken coördinator 
heeft een scholing ERWD gevolgd waar we gebruik van moeten gaan maken.  

4. Vervolg basisondersteuning: op orde 
5. Deskundigheid voor ondersteuning: De ondersteuning die we niet binnen de school 

of binnen het bestuur hebben kunnen we buiten het bestuur inzetten. Alleen het 
onderdeel motorische beperkingen is niet naar tevredenheid of niet beschikbaar.  

6. Ondersteuningsvoorzieningen: Op onze school hebben we geen 
ondersteuningsvoorzieningen beschikbaar. Het betreft hier voorzieningen als een 
huiswerkklas, Time-out groep enz.  

7. Voorzieningen in de fysieke omgeving:  Er wordt onderzocht of de bouw van een 
Brede school waarin het PCBO onderwijs en het openbaar onderwijs ondergebracht 
zullen worden haalbaar is. Niet op orde is de rolstoelvriendelijkheid van de school 
(drempel hoofdingang) Het gebouw heeft voldoende voorzieningen voor kinderen 
met een handicap inclusief een verzorgingsruimte. Wij werken samen met 
ketenpartners  rondom de zorg voor het kind en / of gezin 
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8. Samenwerkende ketenpartners: Er wordt op diverse niveaus samen gewerkt met de 
beschikbare ketenpartners. Met geestelijke gezondheid en wijkorganisatie wordt niet 
samengewerkt.  

9. Materialen in de klas: diverse materialen zijn aanwezig. Structureel en kwaliteit 
geborgd zijn concentratiemiddelen. Extra formatie (vanuit fusiemiddelen) en 
ondersteuning door assistenten  is naar tevredenheid. Ad hoc: orthodidactisch 
materiaal lezen/taal, rekenen en wiskunde. Hiervoor wordt een rekenkast ingericht 
door de reco. Specifiek aanbod meer en hoogbegaafden is aanwezig en wordt ad hoc 
ingezet. Training voor het werken met Levelwerk is een pre. Er moet nog beleid op 
ontwikkeld worden komend schooljaar. 

10. Grenzen van de zorg: Er zijn echter grenzen aan onze zorg. Wij willen kwalitatief goed 
onderwijs bieden en tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. 
Ouders zijn verplicht tot het geven van alle relevante informatie over hun kind. Bij 
aanmelding van een nieuwe leerling is het volledige dossier beschikbaar voor de 
ontvangende school. Per schooljaar , per groep en leerkracht wordt bij aanmelding 
nieuwe leerling bekeken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van deze 
leerling. Het overschrijden maximale groepsgrootte en het aantal leerlingen met 
extra onderwijsbehoefte in de groep alsmede de ervaring en ondersteuning van de 
leraar zijn de belangrijkste grenzen van de zorg. Ook de mate van functioneren qua 
gedrag en werkhouding en motivatie van de leerling zijn belangrijke grenzen. Onze 
leerkrachten werken continu aan vergroten van hun deskundigheid, daarbij zal voor 
de reken coördinator de aandacht liggen op het gebied van dyscalculie en het 
ontwikkelen van beleid. Voor de taalcoordinator op het gebied van leesstimulering 
en leesplezier. Voor het hele team is begrijpend lezen en woordenschat het 
ontwikkelpunt voor komend schooljaar.  

5. De zorg voor kinderen  
Onze school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten in dezelfde 
groep of combinatie van groepen. Binnen de groep wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheden van de kinderen. Dit kan betrekking hebben op de keuze van de instructie 
(verkort, de basisinstructie of verlengde instructie). Ook in oefenstof kan gedifferentieerd 
worden (de basisstof of juist wat meer uitdaging of wat minder met meer uitleg). Door 
middel van methodische toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem, observaties en het dagelijks 
werk van de kinderen blijven we zicht houden op de voortgang van de ontwikkeling van onze 
leerlingen.  

5.1 De methodische toetsen  
Na een bepaalde periode gewerkt te hebben aan een aantal onderwerpen wordt d de stof 
afgesloten met een toets. Ieder kind maakt deze en de resultaten worden geregistreerd in 
toetsoverzichten die bewaard worden in de registratiemap.  
Op deze overzichten is te zien welk kind de stof nog niet goed beheerst of aan welk 
onderwerp tijdens de groepslessen nog extra aandacht besteed moet worden.  

5.2 Het CITO-leerlingvolgsysteem LOVS 
In januari en in juni nemen we de CITO-toetsen bij alle kinderen af. Dit zijn landelijk 
genormeerde toetsen die de algemene ontwikkeling van de kinderen in kaart brengt. De 
toets geeft een beeld over de ontwikkeling van het kind, maar ook waar het kind staat t.o.v. 
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het landelijk gemiddelde. Op onze school volgen wij zo de ontwikkeling op het gebied van 
rekenen en taal voor kleuters in groep 1 en 2. Het technisch en begrijpend lezen, spelling en 
rekenen/ wiskunde en woordenschat worden in de groepen 3 t/m 8 afgenomen.  
Dit systeem geeft de school ook de mogelijkheid om alle groepsresultaten van verschillende 
jaren naast elkaar te leggen. Dit zijn de zogenaamde trendanalyses. Daarnaast hanteren we 
vanaf groep 6 de Plaatsingswijzer die een voorspelling geeft van het verwijsadvies van de 
kinderen. Mocht een groep op een bepaald gebied, gedurende een aantal jaren steeds onder 
de gemiddelde norm scoren kan dit een aanleiding zijn om de aanpak van dat betreffende 
vak te veranderen.  
Daarnaast gebruiken we de veiligheidsthermometer van de Vreedzame School voor groep 2 
t/m 8 om de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart te brengen.  
Tevens komt er Roobolbreed een nieuw instrument om de veiligheidsbeleving van leerlingen 
(jaarlijks) en ouders (tweejaarlijks) in kaart te brengen.  

5.3 Observaties  
Iedere leerkracht noteert voor zichzelf opvallende gebeurtenissen die thuis, in de groep of 
buiten op het plein plaats vinden. Deze observaties worden genoteerd in het 
leerlingenadministatie- en zorgsysteem Eduscope. Door al deze gegevens naast elkaar te 
leggen ontstaat er een totaalbeeld van uw kind.  
 

5.4 Versnellen en doublure 
De ontwikkeling van de meeste leerlingen verloopt volgens een normale gemiddelde lijn. 
Echter kan de ontwikkeling van een kind afwijken. Deze kan sneller of juist trager dan 
gemiddeld verlopen. Niet alle kinderen leren immers op hetzelfde moment fietsen? Dan kan 
het voor een leerling beter zijn om respectievelijk te versnellen of te doubleren. Dit gaat 
altijd in goed en tijdig overleg met ouders, echter school heeft hierin de beslissende stem.  
Bij versnellen gaan we uit van CITO I  of I+ score(voorheen A+)  op twee of meer vakken.  
Daarbij toetst de leerkracht zelf ook door. Daarmee bedoelen we dat de CITO toetsen tot het 
hoogst haalbare worden afgenomen.  
Bij doubleren is er sprake van een onderwijsachterstand. Ook bij doubleren wordt door- of 
teruggetoetst met CITO. Vaak is er ook sprake van uitval op de methode-gebonden toetsen. 
Het kind ontwikkelt zich te langzaam. Op CITO scoort het kind op twee of meer vakken CITO 
IV of V.  
Daarnaast is er bij zowel versnellen als doublure altijd sprake van externe consultatie. Bijv. 
door de onderwijsbegeleidingsdienst. Een intelligentie onderzoek kan ook tot de 
mogelijkheden behoren. 
 
Ook bij kleuters kan sprake zijn van versnellen en doublure. Hiervoor hebben we een 
protocol Passend onderwijs in de onderbouw geschreven. 

5.5 Plannen  
Alle bovengenoemde gegevens vormen het groepsoverzicht. Aan de hand van dit overzicht 
worden door de leerkrachten groepsplannen  gemaakt. In uitzonderlijke gevallen worden er 
individuele handelingsplannen geschreven.  Met deze planning wordt het 
klassenmanagement gestuurd. Deze plannen twee keer per jaar geschreven. Na 10 weken is 
er een tussenevaluatie. Na de CITO worden de plannen geëvalueerd en bijgesteld.  
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5.6 Wat gebeurt er verder met deze gegevens?  
Allereerst bespreken de leerkrachten die samen voor een groep staan de gegevens met 
elkaar. Als er aanleiding toe is, wordt u als ouder uitgenodigd voor het spreekuur. Als er 
geen directe aanleiding is, wordt het initiatief aan u gelaten om op het spreekuur te komen.  
In februari en juni/juli krijgt ieder kind een rapport waarin de resultaten van het CITO-
leerlingvolgsysteem en de voortgang op school worden weergegeven.  
Dit gebeurt aan de hand van de normering, zwak, matig, voldoende, ruim voldoende of 
goed. Een en ander kan schriftelijk worden toegelicht.  
Het CITO-leerlingvolgsysteem wordt ook besproken in het zorgteam. (directie en I.B.-er) Zij 
nemen alle groepsoverzichten door en proberen opvallende gegevens uit de resultaten te 
halen en te analyseren. Hier wordt een verslag van gemaakt. Het zorgteam stelt ook vast of 
de gemiddelde groepsscore voldoet aan de norm van de inspectie. En samen maken ze de 
trendanalyses. Deze trendanalyse is onderdeel van de kwaliteitsmap die weer op 
Roobolniveau besproken wordt in het Ib-netwerk en door het bestuur met de inspectie. 
Drie maal per jaar zijn er leerling-besprekingen tussen de leerkracht en de I.B.-er. Zij 
bespreken dan het wel en wee van de groep en specifiek die kinderen, waarover de 
leerkracht zich op enigerlei gebied zorgen maakt. Samen wordt overlegd wat hier aan te 
doen is. Dit kan resulteren in een zogenaamd handelingsplan. Dit plan wordt door de 
leerkracht gemaakt en met u besproken. Als ouders wordt u dan gevraagd om dit te 
ondertekenen voor gezien. Na een bepaalde periode worden de resultaten van deze aanpak 
getoetst en wordt besproken of het voldoende is geweest of dat er nog een vervolg op komt. 
Het handelingsplan wordt zoveel mogelijk in de klas zelf uitgevoerd.  
Zijn de problemen te groot kan de leerling in een extra bespreking, individueel besproken 
worden. (E.L.B.).  
Komen de leerkracht en de I.B.-er er samen niet uit, dan bestaat er nog de mogelijkheid om 
een externe deskundige in te schakelen voor een consult. Dit noemen we C.L.B. Dan kan de 
leerkracht haar zorgen over een leerling bespreken of laten observeren door een 
orthopedagoog van het CEDIN. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders. Ook kan 
het handelen van de leerkracht onderwerp van de C.L.B. zijn.  

5.6.1 Leerlingendossier  
Specifieke gegevens van leerlingen worden bewaard in het leerlingendossier. Dit zijn o.a. 
verslagen van oudergesprekken, externe instanties zoals logopedie, onderzoeksverslagen 
van externe instanties, voortgangsgesprekken met ambulant begeleiders, en alle andere 
gegevens die alleen individuele leerlingen betreffen.  
Deze leerlingendossiers bevinden zich in een afgesloten kast. Een deel van de dossiers is 
gedigitaliseerd in Eduscope.   
 

5.6.2 Grenzen aan onze zorg  
Onze school streeft er naar de zorg voor leerlingen, op een verantwoorde wijze gestalte te 
geven. Er kunnen echter ook situaties voordoen waarin de grenzen aan de zorg voor 
kinderen worden bereikt.  
a. Verstoring van de rust en veiligheid  
Indien een leerling een handicap of stoornis heeft die ernstige gedragsproblemen met zich 
meebrengt, die leiden tot een verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor 
onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs 
aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.  
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b. Verzorging en behandeling van een kind met een specifieke handicap  
Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt 
waardoor zowel de zorg, als het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende 
leerling of aan de groep in zijn geheel niet meer mogelijk is, dan is voor onze school de grens 
bereikt.  
c. Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen  
Indien het onderwijs aan een leerling met een handicap of stoornis een zodanig beslag legt 
op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de 
overige leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is 
voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed 
onderwijs te bieden aan alle leerlingen in de groep.  

5.7 De mogelijkheden van onze zorgverbreding  
• De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere 
onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken.  
• Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school.  
• Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.  
• Het kind is in staat om zelfstandig te werken.  
• Ouders en school werken nauw samen en komen gemaakte afspraken na.  
• De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders 
en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg.  
• De school kent beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in 
beginsel zelfredzaam zijn.  
• De school beschikt slechts over de gangbare communicatiemiddelen en heeft geen extra 
voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen.  
 

5.7.1 Procedure bij aanmelding van een leerling met een handicap  
1. Indien ouders op onze school een kind met een handicap aanmelden, dan volgen wij een 
draaiboek met een aantal afspraken, zoals die zijn verwoord in het zorgdocument.  
2. Toelating  
3. Opstellen van een OPP 
4. Realiseren van eventuele aanpassingen in het gebouw of het lokaal en de aanschaf van 
specifieke materialen en methoden.  
5. Realisatie en evaluatie van het OPP  
 
Essentieel bij de aanmelding van een leerling met een handicap zijn de afspraken die bij 
aanmelding tussen school en ouders zijn gemaakt. Er moet een match zijn tussen de 
verwachtingen van de ouders en de mogelijkheden van school. Dit moet controleerbaar zijn 
en minimaal jaarlijks worden geëvalueerd. 





6. De leerkrachten  
 
Aan de Dr. J. Botkeskoalle zijn momenteel 1 directeur, 10 leerkrachten, 2 
onderwijsassistenten en 1 school-assistent, een conciërge en 2 vakleerkrachten (HVO en één 
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voor muziek) verbonden. Daarnaast hebben we de beschikking over een gymdocente vanuit 
de gemeente; de zogenaamde combinatiefunctionaris. Zij verzorgt in een blok van 8 weken 
gymlessen met als doel het bijscholen van de leerkrachten.  
De directeur van de school is op maandag, dinsdag en vrijdag op school aanwezig. Op 
woensdag en donderdag is zij directeur op ’t Holdersnest te Harkema. Op onze school is 
Hiske van der Wal dan het aanspreekpunt voor directiezaken. Tevens doet Hiske de 
inschrijving van nieuwe leerlingen en de verlofaanvragen. De andere taken worden in goed 
overleg verdeeld. Bij afwezigheid van Hiske is Jolien Zwiers aanspreekpunt 2.  
Alle leerkrachten hebben naast lesgebonden taken ook niet-lesgebonden taken. De niet- 
lesgebonden taken zijn verdeeld over alle teamleden naar verhouding van hun werktijd. Elk 
teamlid is verantwoordelijk voor haar eigen taken. De taken worden elk schooljaar opnieuw 
verdeeld tijdens de jaarlijkse teamdag.  
Ieder leerkracht is aanspreekpunt voor de eigen groep en voor het reilen en zeilen binnen 
die groep.  
Als team vergaderen wij iedere week op maandag of dinsdag van 15.30-17.00 uur of op 
woensdag van 12.45-14.15 uur. Verder zijn er tal van informele overlegmomenten over 
allerlei activiteiten met de betreffende leerkrachten.  
Bij afwezigheid van de leerkracht (bijv. ziekte of studieverlof) wordt allereerst geprobeerd 
dat de leerkrachten van de betreffende groep elkaar vervangen. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk. Dan wordt een beroep gedaan op een vervanger/ster. Hierbij proberen we ook 
zoveel mogelijk van vaste invallers gebruik te maken. We maken hierbij, met alle Roobol 
scholen gebruik van www.vervangers.nl. De beschikbare invallers hebben allen een 
intakegesprek gehad bij P&O van Roobol en worden gedurende het schooljaar bezocht en 
beoordeeld op kwaliteit.  
Er is voor alle leerkrachten gedurende het schooljaar gelegenheid om nascholingscursussen 
te volgen. Deze nascholing sluit aan bij de door de leerkracht omschreven behoefte aan 
scholing in haar POP1. De nascholing kan ook aansluiten bij het strategisch beleid van Roobol 
of bij de schooldoelen.  
Daarnaast heeft Roobol lerende netwerken waar de leerkrachten aan deelnemen. Er is een  
ib-netwerk, taalnetwerk, rekennetwerk en het ict-netwerk.  
Regelmatig ziet u bij ons op school ook stagiaires rondlopen, om aan hun praktische ervaring 
te werken. Als school willen wij hier een bijdrage aan leveren. Dit kan variëren van PABO-
studenten, CIOS studenten, onderwijsassistentes en administratieve krachten. Wij geven 
hierbij, als openbare school, de voorkeur aan studenten van openbare opleidingen. Dankzij 
deze stagiaires kunnen we soms net iets meer realiseren dan wanneer ze er niet zouden zijn.  
 
Voor namen, emailadressen en groepsverdeling van de leerkrachten, zie de achterkant van 
de maand oktober van de ouderkalender.  

7. De ouders / verzorgers  
 

7.1 Communicatie met ouders 
Een open communicatie en een goede samenwerking tussen school en ouders is erg 
belangrijk. Wij informeren u over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school, maar het is 

                                                           
1 Persoonlijk Ontwikkel Plan 

http://www.vervangers.nl/
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voor ons net zo belangrijk dat de school op de hoogte wordt gehouden over belangrijke 
gebeurtenissen die zich thuis afspelen.  
Wij brengen u op de hoogte van allerlei zaken door middel van:  
• De schoolgids die jaarlijks wordt aangepast met veel achtergrondinformatie over onze 
school.  
• De ouderkalender met belangrijke data en veel praktische informatie.  
• Botkebeltsje, onze wekelijkse digitale nieuwsbrief met actuele zaken. Soms zijn er 
tussendoor nog extra mededelingen rondom speciale activiteiten. Deze worden dan per mail 
of Facebook met u gecommuniceerd 
• Schoolkrant “Botkenijs”. Deze verschijnt vier keer per jaar. Volop gevuld met eigen werk 
van onze leerlingen 
• Info-avond aan het begin van het schooljaar 
• Spelinloop bij groep 1 en 2  
• Open dagen; één met de beide PCBO scholen en één met de Roobolscholen. 
• De contacten die er zijn met de leerkracht als u uw kind brengt of haalt.  
• Spreekuur. 4 keer per jaar is er de mogelijkheid om met de leerkracht over het 
welbevinden van uw kind te overleggen.  
• Rapporten. 2 keer per jaar ontvangt uw kind een rapport met daarin een overzicht van de 
prestaties.  
• Huisbezoek voordat uw kind 4 jaar wordt  
• Via de website www.drjbotkeskoallel.nl en Facebook 
• Jaarlijks worden een aantal info-avonden rondom een bepaald thema georganiseerd.  
• Indien de leerkracht om wat voor reden dan ook het noodzakelijk vindt om een gesprek 
met u te hebben, wordt u hiervoor uitgenodigd.  
Kortom de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden.  
Hebt u behoefte aan meer informatie of zijn er vragen, dan kunt u altijd de teamleden of 
directie aanspreken (liefst voor- of na schooltijd). Indien nodig wordt er dan een afspraak 
gemaakt.  

7.2 Vertrouwenspersoon 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten 
gemaakt. Dat is bij ons op school niet anders. Wij stellen het dan zeer op prijs als u ons dit 
wilt laten weten. Dan zoeken samen we naar een oplossing. Dit kan zijn met de betreffende 
leerkracht en/of de directeur.  
In de meeste gevallen zal dit naar tevredenheid van beide partijen verlopen. Maar mocht dit 
niet zo zijn dan kunt u het probleem voorleggen aan de contactpersoon van de school mevr. 
Jolien Zwiers. Zij is tevens de vertrouwenspersoon voor de kinderen.  Voor leerkrachten is 
onze vertrouwenspersoon  Dhr. Harm Veenstra. Beide vertrouwenspersonen hebben een 
doorverwijzende functie.  
Daarnaast kunt contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur a.i. 
W.Wouda. Mocht een en ander niet tot tevredenheid opgelost kunnen worden dan kan een 
klacht gericht worden aan de landelijke klachtencommissie.  
 

7.3 Veiligheidcoordinator 
Jolien Zwiers is onze veiligheidscoordinator. Bij haar kunt u terecht met zaken rondom veiligheid. 
Denk hierbij aan loszittende stoeptegels op het plein. Ook leerlingen kunnen bij haar terecht voor 
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zaken rondom veiligheid. Zij meldt deze zaken bij de directie voor verdere afhandeling door 
preventiemedewerker, conciërge of een extern bedrijf.  

 

7.4 Wat wij van u verwachten 
Als ouder mag u veel van ons verwachten, daarnaast verwachten wij ook van u als ouder dat:  
• U de leerplicht nakomt  
• De kinderen op tijd op school aanwezig zijn (8.25 uur en 13.10 uur)  
• De kinderen op tijd weer opgehaald worden  
• Bij ziekte of afwezigheid de school voor schooltijd op de hoogte stelt  
• U minimaal één keer per jaar het spreekuur bezoekt om over uw kind te spreken  
• U ons op de hoogte houdt van veranderingen thuis, dan kunnen we daar op school 
rekening mee houden.  
 
Om er voor uw kind een fijne schooltijd van te maken hebben we uw hulp, inbreng en 
betrokkenheid hard nodig.  
Graag hebben we hulp als/bij:  
• Leesouders    • Rijden naar diverse activiteiten  
• Oud papier     • PR groep  
• Ouderraad     • Medezeggenschapsraad  
• Tutorouders    • Korfbaltoernooi 
• Schoolkrant     • Schoolplein  
• Hulp bij uitstapjes    • Overblijven  
• Bijhouden website    • Sportdagen  
• Voetbaltoernooi    • Etc. etc 
• Schoolfeesten     
• Sinterklaas  
• Kerst  
• Pasen  
• Versiering van de school  
 
Voor incidentele klassenactiviteiten doen we een oproep via het Botkebeltsje, Facebook of 
de website www.drjbotkeskoalle.nl 
 

7.5 Medezeggenschapsraad (MR)  
Zoals iedere school zijn wij verplicht om een medezeggenschapsraad te vormen. Hierin 
moeten drie gekozen ouders en drie gekozen leerkrachten zitting nemen. Door de MR 
hebben de ouders de mogelijkheid direct bij het schoolbeleid betrokken te zijn. Op dit 
moment bestaat onze MR uit 7 personen. Dit is een overgangsperiode i.v.m. de fusie tussen 
beide scholen.  
Alle Roobolscholen worden vertegenwoordigd in de GMR, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.  Voor de vertegenwoordiging van onze school in de GMR is 
momenteel een vacature. Op de ouderkalender staan de Mr leden op de achterzijde van de 
maand februari.  

7.6 Ouderraad (OR)  
Net als andere scholen heeft onze school ook een ouderraad. (OR) 

http://www.drjbotkeskoalle.nl/
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De OR is onmisbaar bij vele praktische schoolse activiteiten. Zij ondersteunen de school op 
vele gebieden. De OR wordt gekozen door ouders op de jaarlijkse avond voor ouders. De OR 
op onze school bestaat uit minimaal 7 leden. Zij vergaderen ongeveer één keer in de 6 
weken. Bij deze vergaderingen zijn twee leerkrachten aanwezig. Zij hebben een adviserende 
rol. De samenstelling van de OR vindt u op de achterzijde van maart in de ouderkalender.  
De OR organiseert in november de jaarlijkse avond voor ouders. De OR int en beheert de 
vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van de oud papier inzameling. Op de avond voor 
ouders wordt financiële verantwoording afgelegd. Deze bijdrage is bestemd voor activiteiten 
die niet tot het gewone lesprogramma behoren, (maar maken het onderwijs vaak wel 
aantrekkelijker voor de kinderen.) Deze activiteiten worden dus niet door het ministerie 
vergoed. U kunt hierbij denken aan festiviteiten als Sinterklaas, kerst, schoolfeest, feestelijke 
ouderavond, aankleding school, museumbezoek etc. Kortom deze bijdragen zorgen voor de 
slagroom op de taart.  

7.6.1 Vrijwillige bijdrage 
De OR vraagt jaarlijks een bijdrage van €25,00 per leerling. Het geld van het oud papier komt 
ook ten goede aan de school.  Zo is dit jaar een bijdrage gegeven voor de feestelijke 
ouderavond. Voor alle ondersteunende werkzaamheden, waarbij de ouders worden 
ingeschakeld geldt, dat de leerkracht (de school) verantwoordelijk is en blijft.  
Bij alle werkzaamheden wordt een beroep gedaan op de integriteit van de deelnemers. 
Waar nodig vindt overleg plaats. Dit bevordert de duidelijkheid en goede samenwerking.  
 
7.6.2 Schoonmaak van de school 

Wij vinden het erg belangrijk dat we werken en leren in een schone omgeving. De 
schoonmaak bij ons op school wordt verricht door vrijwilligsters. De deelneemsters krijgen 
hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Voor deelname aan de “schoonmaakvrijwilligsters” 
krijgt u een uitnodiging als het aantal deelneemsters onder de twaalf zakt. Ondertekening 
van het vrijwilligerscontract en geheimhoudingsverklaring is dan verplicht. Tevens moet er 
een verklaring voor goed gedrag, VOG, ingeleverd worden bij de directie.  
Daarnaast organiseren we aan het eind van het schooljaar een grote schoonmaakavond met 
ouders. Alle  speelgoed, met name bij de kleuters, kasten enz. krijgt dan een goede 
opfrisbeurt.  
In de zomervakantie wordt beurtelings het tapijt en het andere jaar de harde vloeren door 
een bedrijf professioneel gereinigd.  
 
 

8. De ontwikkeling van het onderwijs in de school  
 

8.1 2015-2016  
Het schooljaar 2015 – 2016 stond in het teken van de volgende punten: 

• Binnen het hedendaagse onderwijs is de computer niet meer weg te denken. De 
verschillen in leervraag van de kinderen kunnen deels met behulp van de computer 
worden opgelost. De computers zijn dan ook naast het digitale schoolbord geheel 
geïntegreerd binnen onze school. Dit schooljaar is de infrastructuur verbeterd en 
hebben we wifi gekregen in de school.  
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• We zijn dit jaar gecertificeerd als Vreedzame School.  

• Het taalbeleidsplan en leesplan worden jaarlijks aangepast en besproken in team en 
MR. In de plannen staan onze beleidsafspraken rond taal en lezen vastgelegd evenals 
de activiteiten rondom deze onderwerpen. 

• In het schooljaar 2015-2016 is de methode Alles in 1 deels (gefaseerde invoering) 
aangeschaft en gestart met de implementatie.  

• Gedurende het afgelopen jaar is er een inspectiebezoek geweest op de Dr. J. 
Botkeskoalle. De school zit in het basisarrangement van de inspectie. We verwachten 
over vier jaar weer een inspectiebezoek in het kader van het reguliere toezicht.  

Fusie: Uit de fusie tussen ibs Driezum en de dr J Botkeskoalle vloeiden de volgende 
beleidsvoornemens uit voort:  

• Implementatie van Alles in 1, de geïntegreerde zaakvakkenmethode voor natuur, 
geschiedenis , aardrijkskunde, techniek en cultuur  

• Zorg: samenvoegen van 2 schoolculturen waarbij we vooral focussen op de 
zorgstruktuur; groepsoverzichten en groepsplannen, zorglogboek.  

• Teamtraining Leren Analyseren 

• Nieuwe rapporten ontwikkelen  

• Invoeren verkeersveiligheidslabel 

• Onder begeleiding van Cedin hebben we het tweede jaar van de invoering van 
meertalig onderwijs afgerond.  Ook hadden we dit jaar een native speaker; Miss 
Sarah.  

• Certificering  Vreedzame school 

• Het taalbeleidsplan wordt gezien als een groeimodel. Wanneer gedurende de 
besprekingen mocht blijken dan e.e.a. moet worden aangepast, dan zal dit worden 
uitgevoerd. Vooral de plaats van het Fries kwam hierbij aan de orde. Hiervoor 
hebben we de studiedag Meartalich underwiis; WOW bezocht. Dit heeft geresulteerd 
in de aanschaf van Spoar 8, de nieuwe methode Fries en GRIP, het 
leerlingvolgsysteem voor Fries.  

• Het overleg tussen de basisschool en het VO werd gecontinueerd.  

• De aansluiting tussen de methodes en de Cito-toetsen zal dit schooljaar blijvende 
aandacht hebben.  

 

8.2 2016-2017 
Het schooljaar 2016-2017 zal in het teken van de volgende beleidsvoornemens staan:  

• Herinvoering van de methodes Naut Meander en Brandaan 

• Teamscholing begrijpend luisteren en begrijpend lezen en woordenschat door 
Bureau Meesterschap. ( loopt door in 2017-2018) 

• Certificering 3TS basis  

• Invoering Spoar 8 en Grip 

• Aanschaf nieuwe kleutermethode, inclusief ontwikkelingsmateriaal 

• Aanschaf en installatie nieuwe werkstations en laptops 

• Aanschaf nieuwe methode voor aanvankelijk technisch lezen 
In 2016-2017 is Alie Rienks tevens directeur op ’t Holdersnest te Harkema. Zij is daar op 
woensdag en donderdag. Op de overige drie dagen is Alie op de Botkeskoalle.  
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9. De resultaten van het onderwijs  
 

Om de resultaten van de leerlingen te kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden, wordt 
twee keer per jaar Cito – toetsen afgenomen.  
De resultaten hiervan krijgt u te zien bij het spreekuur in februari en juni. Of wanneer dit op 
enig ander moment van belang is. Met deze resultaten kunt u, als ouder, kijken hoe uw kind 
scoort t.o.v. Nederlandse gemiddelden. De leerkrachten kunnen de resultaten gebruiken om 
te kijken hoe “hun” leerlingen scoren t.o.v. landelijke gemiddelden.  
Voortgezet onderwijs  
Na groep 8 volgt “de grote stap” naar het voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding op een 
goed advies wordt in november door de leerlingen de Drempeltest gemaakt. Deze test laat 
zien wat het kind  in aanleg in zich heeft. In de maand december wordt door de leerkracht, 
ouders en de leerling op basis van de uitslag van deze test en de Friese Plaatsingswijzer in 
een oriënterend gesprek gesproken over de mogelijkheden van het eventueel te volgen 
vervolgonderwijs. In januari is er een informatieavond in samenwerking met de twee andere 
basisscholen van Damwâld. Hier presenteren zich verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs uit de omgeving. Dit jaar is deze avond op één van de PCBO scholen. Daarnaast 
zijn er de “open dagen” en worden de ouders daar op geattendeerd.  
Half april maakt groep 8 de Centrale eindtoets van CITO.  Deze toets is een verplichte 
landelijke toets. In de loop van mei wordt de uitslag samen met de ouders en kind 
besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook weer de Friese Plaatsingswijzer besproken. Deze 
plaatsingswijzer wordt door de leerkracht in gevuld. Het zijn de resultaten van de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem van groep 6,7 en 8. Daardoor is de uitslag van de CITO toets niet 
meer het belangrijkste criterium voor het advies. De Plaatsingswijzer, gecombineerd met het 
advies van school zijn de belangrijkste factoren voor de keuze voor de te volgen vorm van 
voortgezet onderwijs. Echter, bij twijfel, worden de Drempeltest en de Eindtoets bij het 
besluit meegenomen. Mocht de Centrale Cito Eindtoets veel hoger of lager dan verwacht 
gemaakt worden dan is heroverweging van het advies verplicht. Hierna volgt de definitieve 
aanmelding. De school draagt zorg voor het versturen van een onderwijskundig rapport.  
Onze school houdt de leerlingen die na groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn 
vertrokken goed in de gaten.  
Wij worden door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden van de vorderingen van 
de oud-leerlingen. Ons streven is in het basisonderwijs het maximaal haalbare uit de leerling 
te halen en daarna een goed advies te geven over de schoolkeuze voor Voorgezet Onderwijs.  
Wij zijn natuurlijk ook benieuwd hoe oud-leerlingen zich verder ontplooien.  

9.1 De uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2015-2016 
 

Praktijkonderwijs 0 leerlingen 

VMBO basisberoepsgericht  6 leerlingen 

VMBO kaderberoepsgericht 3 leerlingen 
VMBO theoretisch  6 leerlingen 

MAVO 0 leerlingen 
TUSSENKLAS VMBO T/HAVO 1 leerling 

HAVO 4 leerlingen 

VWO 1 leerling 
Gymnasium  1 leerling 
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TOTAAL 22 leerlingen 









10. School – en vakantietijden  

10.1 Kwartierenrooster 
 
Aantal kwartieren per week 

Werkplan in groepen 1  2  3  4  5  6  7  8  

Werken met ontwikkelingsmateriaal 21 21        

Rekenen/wiskunde  5  5 21  21 21 21  21 21 

Nederlandse taal/ lezen 24  24 39 35 32 32 32  32  

Schrijven   6  6 2  2  2 2 

Frysk 3 3  3  3  4  4  4  4  
Engels 1 1 2 2 4 4 4  4  

- Zaakvakken (aardk, gesch, natuur) 
- tekenen en handvaardigheid  en 

techniek 

    
 

10 18 18 18 18 

Verkeer   2 2 2 2 2 2 

Levensbeschouwlijke vormen     3 3 3 3 

Soemo/ De Vreedzame School 3 3 3 3 4 4 4 4 
Muzikale vorming 10 10 2 2 2 2 2 2 

Bewegingsonderwijs 20 20 6 6 6 6 6 6 

Tekenen   3 * * * * * 
Handvaardigheid   3 * * * * * 

Pauze   5 5 5 5 5 5 

Totaal aantal kwartieren 87 87 95 95 103 103 103 103 

10.2 Vakantiedata en feest/vrije dagen schooljaar 2016 - 2017 voor regio 
Noord  

 

Herfstvakantie 15  oktober t/m 23 oktober 2016 

Kerstvakantie 24 december 2016  t/m  8 januari 2017 

Voorjaarsvakantie 18 februari 2017  t/m 26 februari 2017 

Goede Vrijdag 14 maart 2017 

Paasmaandag 17 maart 2017 
Koningsdag 27 april 2017 

Meivakantie 22 april 2017 t/m 30 april 2017 

Bevrijdingsdag 5 mei 2017 

Hemelvaartsdagen 25 mei / 26 mei 2017 

Pinkstermaandag 5 juni 2017 

Zomervakantie 22 juli t/ m 3 september 2017 
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Vakantieregeling Dr.J.Botkeskoalle 2016-2017 
Vakantieregeling en vrije dagen 2016 – 2017 

 

 

 

Beschikbare uren in 52 weken 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5  Groep 6 Groep 7 Groep 8 

 

1131,00 

 

1131,00 

 

1235,00 

 

1235,00 

 

1339,00 

 

1339,00 

 

1339,00 

 

1339,00 

Vakanties en vrije dagen 
        

Roobol 

Studiedag 

 

16-11-2016 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 

23-10-2017 

21,75 21,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75 

Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 

08-01-2017 

43,50 43,50 47,50 47,50 51,50 51,50 51,50 51,50 

Voorjaars-

vakantie 

18-02-2017 t/m 

26-02-2017 

21,75 21,75 23,75 23,75 25,75 25,75 25,75 25,75 

Goede Vrijdag 

Paasmaandag 

14-03-2017 

17-03-2017 

3,50 

5,50 

3,50 

5,50 

3,50 

5,50 

3,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

5,50 

Meivakantie  22-04-2017 t/m 

30-04-2017 

32,50 32,50       36,50 36,50 40,50 0,50 40,50 40,50 

Bevrijdingsdag 05-05-2017 3,50 3,50 3,50 3,50 5,50 5,50 5,50 5,50 

Hemelvaart 25 en 26-05-2017 7,00 7,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Pinkster-

maandag 

05-06-2017 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 ,50 5,50 5,50 

Zomervakantie 22-07-2017 t/m 

03-09-2017 

130,50 130,50 142,50 142,50 154,50 154,50 154,50 154,50 

Facultatieve uren huidige schooljaar 

per leerjaar 

 

23,75 

 

23,75 

 

23,75 

 

23,75 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

 

25,75 

Totaal klokuren vakantie en vrije 

dagen 

 

264,25 

 

264,25 

 

288,25 

 

288,25 

 

316,25 

 

316,25 

 

316,25 

 

316,25 

Aantal klokuren onderwijs per 

leerjaar 

 

866,75 

 

866,75 

 

946,75 

 

946,75 

 

1022,75 

 

1022,75 

 

1022,75 

 

1022,75 

Totaal aantal klokuren onderwijs op 

schoolniveau  

 

866,75 

 

1733,50 

 

2680,25 

 

3627 

 

4388,75 

 

5398,50 

 

6408,25 

 

7418,00 

Aantal klokuren onderwijs voor 

groep 1 t/m 4 

    

3627,00 

    

Minimaal verplichte aantal klokuren 

onderwijs voor groep 1 t/m 4 

    

3520,00 

    

Restant    107,00     

Aantal klokuren onderwijs voor 

groep 5 t/m 8 

     

1022,75 

 

2045,50 

 

3068,25 

 

4091,00 

Minimaal verplicht aantal klokuren 

onderwijs voor groep 5 t/m 8 

        

3760,00 

Restant        331,00 

Aantal klokuren onderwijs voor  

Groep 1 t/m 8 

        

7718,00 

Minimaal aantal klokuren 

verplichte uren onderwijs voor 

groep 1 t/m 8  

(7280+240= 7520) 

       7520,00 

restant          438,00 

Facultatieve uren 

- 2 studiedagen 

- Teamdag 

- Teamuitje 

- Facultatieve dag 

Groep 1-4: 3627-23,75 

Groep 5-8: 4091-25,75 

Groep 1-8 

        

 

 

 

 

3532,00 

3988,00 

7520,00 
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Informatiedeel met (wettelijke) regelingen ROOBOL schooljaar 2016-2017 
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Algemene informatie Stichting ROOBOL 

Stichting ROOBOL 
ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland, in het 
Noordoosten van Friesland. ROOBOL is een ambitieuze en ondernemende organisatie. Onze ambities 
realiseren we door intensief samen te werken met onder andere ouders, medewerkers, andere 
onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind goed 
onderwijs krijgt en een fantastische basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor in! Meer 
informatie vindt u op: www.roobol-onderwijs.nl  
 
De scholen 
De 13 openbare basisscholen en 1 samenwerkingsbasisschool van ROOBOL, verspreid over de 
gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland ca, bieden algemeen 
toegankelijk, openbaar onderwijs met elk hun eigen accent.  
 
College van Bestuur en Raad van Toezicht 
De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van 
Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.  

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen vinden 

plaats op de scholen. Voorafgaand aan de vergadering is er een kennismakingsoverleg met 

de directeur en de Medezeggenschapsraad van de betreffende school waarin de Raad van 

Toezicht informeel wordt geïnformeerd over wat er speelt op de school. 

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) 
ROOBOL vindt medezeggenschap heel belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) wordt dan ook nauw betrokken bij en geïnformeerd over de beleidsvorming en heeft invloed 
op de besluitvorming. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement. De 
GMR bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden en vergadert ongeveer zeven keer per jaar op 
maandagavond op het bestuursbureau van ROOBOL. 
 
Bestuursbureau ROOBOL 
Het bestuursbureau van ROOBOL is gevestigd in Buitenpost en vervult een spilfunctie tussen 
overheid, instanties en de scholen. Het ondersteunt de basisscholen op het gebied van onderwijs en 
kwaliteit, management, personeelszaken en financiën. Het bestuursbureau is bereikbaar op 0511 – 
548390 of via e-mail: info@roobol.frl .  
  

  

mailto:info@roobol.frl


Schoolgids 2016-2017 

1. Missie en visie van ROOBOL 

‘ROOBOL’: algemeen toegankelijk, openbaar basisonderwijs’ 
Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Aandacht voor 
eigen leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal emotionele ontwikkeling zijn dan essentieel. Kinderen 
moeten leren samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid dragen. Dit kan alleen in een 
prettige en veilige omgeving, waarin ze met respect worden behandeld. Hetzelfde geldt voor onze 
medewerkers. Op basis van deze visie bepalen wij ons beleid. Dit kunnen en willen wij echter niet 
alleen. 
 
Samen ontwikkelen  
Alleen door intensieve samenwerking met onder andere ouders, medewerkers, andere 
onderwijsorganisaties en gemeenten kunnen we onze ambities realiseren. Aanleidingen voor 
samenwerking zijn onder meer de krimp van 12% van het aantal basisschoolleerlingen in onze regio, 
de wens om stappen te zetten in huisvesting, bijvoorbeeld een brede school, en de ontwikkeling van 
een visie op passend onderwijs. Samenwerken maakt een goede kwaliteit en bereikbaarheid van 
onze basisscholen mogelijk. 
ROOBOL staat voor algemeen toegankelijk onderwijs en is hier duidelijk over.  
ROOBOL is een sterke partner voor gemeenten en andere onderwijsorganisaties.  
We zijn financieel gezond, ondernemend en flexibel. Onze visie is helder en ons beleid monitoren we 
systematisch, de werkprocessen zijn beschreven en op elkaar afgestemd.  
Wij zijn op de goede weg en kunnen nog krachtiger worden door:  

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

provinciaal en landelijk); 

• meer naar buiten gericht en heldere communicatie.  
 
Samenwerken en samen ontwikkelen vraagt om veerkracht, lef, organisatiekracht en creativiteit van 
de leider. 
Het management van ROOBOL bestaat uit de schooldirecteuren en het College van Bestuur. 
Voor hen, en de Raad van Toezicht, is het de uitdaging om samen te werken en de 
organisatieonderdelen met elkaar te verbinden.  

1.1. “Samen werken, samen ontwikkelen” 

ROOBOL is toe aan haar derde strategisch beleidsplan. De afgelopen twee periodes hebben we laten 
zien dat we ambitie hebben en hoge eisen durven stellen aan de kwaliteit van het onderwijs, aan 
onze medewerkers en aan onze omgeving. En het werkt om hoge doelen te stellen en er naar te 
streven deze te halen. De voor ons liggende periode blijven we actief onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om onze opdracht, het bieden en behouden van kwalitatief en algemeen 
toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland, te vervullen.   
Noordoost Friesland is een prachtig gebied om te wonen, te werken en om er onderwijs te krijgen en 
te geven. De komende jaren zullen vooral in het teken staan van krimp en de effecten daarvan op 
onze scholen.  
Op onze website www.roobol-onderwijs.nl vindt u het strategisch beleidsplan ROOBOL 
2015 – 2019. 
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In de volgende gemeenten vindt u de openbare basisscholen van de stichting ROOBOL. 
 
Gemeente Dantumadiel: 
• Dr. Theun de Vriesskoalle te Feanwâlden 
• Dr. J. Botkeskoalle te Damwâld 
• It Pompeblêd te Westereen 
 
Gemeente Achtkarspelen: 
• SWS De Wâldiik te Boelenslaan 
• It Skriuwboerd te Surhuisterveen 
• De Balkwar te Koostertille 
• ‘t  Holdersnêst te Harkema 
• De Mienskip te Buitenpost 
• It Twaspan te Twijzelerheide 
 
Gemeente Kollumerland c.a.: 
• Professor Casimirschool te Kollum 
 
Gemeente Dongeradeel: 
• Burgerschool te Dokkum 
• Nynke van Hichtumschool te Dokkum 
• De Tsjelke te Holwerd 
 
De adressen + telefoonnummers vindt u op www.roobol-onderwijs.nl 
 

2. De ROOBOL organisatie 

2.1. Passend Onderwijs: 

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

• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen 

samenwerken; 

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

zorgen voor een passende plek);  

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

aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

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

regelen. 
Samenwerkingsverband PO  Fryslân (21.01) 
Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op een onderwijs en ontwikkelarrangement die 
aansluit op de onderwijs en ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs is zo thuis nabij 
mogelijk. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Fryslân regelt via de Commissie van 
Advies de (toeleiding naar) toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3 en 4. Daarnaast zorgt het 
samenwerkingsverband ervoor, als ontvanger van ondersteuningsmiddelen, dat deze middelen 
verdeeld worden onder schoolbesturen zodat de schoolbesturen maximaal in staat worden gesteld 
om: 

• De extra onderwijsondersteuning te realiseren in het primair onderwijs. 

• Leerlingen met een extra onderwijsbehoefte door te verwijzen naar het Speciaal Basis 

Onderwijs  of speciaal onderwijs voor cluster 3 en 4, indien het ondersteuningsaanbod in 
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een reguliere school ontoereikend is voor de onderwijsbehoefte van de betreffende 

leerling.  

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

voorkomen dat er thuiszitters ontstaan. 

• Er een dekkend en passend aanbod is voor alle leerlingen in Friesland. 
 
M.i.v. het passend onderwijs heeft ROOBOL, samen met drie andere besturen in de regio, het 
expertisecentrum netwerk “ De Wâlden” ingericht. Trajecten voor extra arrangementen worden via 
het netwerk “De Wâlden” aangevraagd. Het netwerk heeft een adviserende rol. 
Daarnaast kan het netwerk “De Walden” ingezet worden om extra ondersteuning en expertise te 
bieden op de scholen in het kader van passend onderwijs.  
 
Om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden, wordt gezocht naar mogelijkheden. Dit 
houdt in dat er met verschillende instanties wordt samengewerkt.  
 

2.2. Procedure schorsing en verwijdering 

Schorsing 
Soms is er sprake van storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van 
leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de veiligheid van de 
leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te 
komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, om een leerling te 
schorsen. Een schorsing duurt maximaal een week en kan maximaal met een week worden verlengd, 
tenzij wordt besloten om de leerling te verwijderen.  
De maximale schorsingsduur is dan gelijk aan de periode dat de verwijdering procedure is afgerond. 
Een schorsing vindt pas plaats na overleg door het College van Bestuur met de leerling, ouders en de 
leerkracht. Deze informeert in geval van schorsing de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. 
Ouders, die het niet eens zijn met het besluit, kunnen hier binnen zes weken na dagtekening een 
bezwaarschrift tegen indienen. 
 
Verwijdering  
Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is 
gebleken dat de school niet langer in staat is, om het onderwijs of de zorg te bieden die de leerling 
nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd gezag besluiten om tot 
verwijdering van de leerling over te gaan. Voordat het College van Bestuur dit besluit neemt, worden 
alle betrokkenen (directeur, groepsleerkracht, leerling, ouders/verzorgers en overige betrokkenen, 
zoals leerplichtambtenaar en vertrouwenspersoon e.d.) gehoord. Indien één van de partijen het 
wenst, kan ook de mening worden gevraagd van een andere, door de school en ouders 
geaccepteerde deskundige. Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt, dat aan de 
ouders/verzorgers wordt uitgereikt of aangetekend wordt verstuurd en dat door ouders/verzorgers 
bij voorkeur wordt ondertekend.  
Tegen een besluit tot verwijdering kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het bestuur van ROOBOL. 
Ouders/verzorgers worden dan eerst opnieuw gehoord. Binnen vier weken krijgen zij dan schriftelijk 
een reactie. Na het besluit tot verwijdering moet ROOBOL proberen binnen acht weken een andere 
school te vinden voor de leerling. Zodra dat is gelukt, wordt de leerling verwijderd. Lukt het niet, dan 
wordt de leerling formeel, volgens de wettelijke regels na acht weken verwijderd. 
Het formele protocol “Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen” vindt u op onze website 
www.roobol-onderwijs.nl  
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2.3. Leerplicht/verzuim/verlof 

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar. Onderwijs is 
onmisbaar voor een goede voorbereiding voor een plek in de maatschappij. Vanaf het begin van de 
basisschool moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is gebruikelijk dat een kind naar de 
basisschool gaat zodra het vier jaar wordt. 
 
Leerplichtwet 
In deze wet staan de spelregels rondom de leerplicht. De wet gaat er vanuit dat u: 

• uw kind inschrijft op een school; 

• ervoor zorgt dat uw kind de school bezoekt. 
Uw kind is verplicht om onderwijs te volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde 
verjaardag. 
 
Verzuim/verzuimregistratie 
Elke dag registreren de scholen welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig kan 
zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden melden. Is op school niet 
bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen 
met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de leerkracht dit bij de 
directeur. Deze schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt 
naar een oplossing. 
 
Geoorloofd verzuim 

 

• Ziekte 
Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient het wel meteen aan de school te 
melden. Wanneer uw kind regelmatig ziek gemeld wordt, kan de school aan de schoolarts 
of de leerplichtambtenaar vragen om een onderzoek in te stellen. 
 

• Godsdienst of levensovertuiging 
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging 
hoeft het niet naar school. Wel dient u dit twee dagen van te voren te melden aan de 
school. 
 

• Vier- en vijfjarigen 
Tot uw kind zes jaar wordt, mag u het vijf uur per week thuishouden. U dient dit uiteraard 
wel aan de school te melden. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan 
heeft u speciale toestemming nodig van de directeur. Dat is mogelijk voor nog eens 
maximaal vijf uur. 

 
Ongeoorloofd verzuim 
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De 
directeur van de school neemt dan maatregelen, zoals omschreven in de leerplichtwet. Uiteraard 
neemt de directeur eerst contact met u op, om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot een 
goede oplossing leidt, schakelt deze de leerplichtambtenaar in. Ook probeert deze in overleg met u 
tot een oplossing te komen. 
 
Extra verlof en leerplicht 
In principe moet iedereen zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. Dat geldt ook voor 
wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In de leerplichtwet is opgenomen dat de 
directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra vakantie buiten de 
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schoolvakanties. Deze uitzondering geldt alleen voor ouders, die door hun beroep geen vakantie 
kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. In dat geval heeft u een schriftelijke verklaring nodig van 
uw werkgever, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt gaan. De directeur 
mag hier slechts één keer per jaar toestemming voor geven, voor ten hoogste tien dagen. In de 
leerplichtwet staat dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee weken van een 
nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Het 
gaat dus niet om snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is evenmin mogelijk zo nu 
en dan een losse dag op te nemen. 
 
Gewichtige omstandigheden en verlof 
In een aantal gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen: 

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

worden geregeld; 

• Voor een verhuizing ten hoogste voor 1 dag; 

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

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

van het kind; 

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

directeur; 

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

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

huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 

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

van vakantieverlof. 
 
Verlof aanvraag 
Wanneer u een verzoek voor verlof korter dan tien dagen wilt aanvragen, moet u dit ruim van 
tevoren schriftelijk en met opgave van redenen doen bij de directeur van de school.  
Hebt u een dienstbetrekking, dan moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen.  
U ontvangt schriftelijk bericht van de directeur of het verzoek wel of niet wordt toegestaan.  
Als u een aanvraag indient voor een periode langer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur de 
aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze geeft u schriftelijk 
bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. In de beschikking van de leerplichtambtenaar 
staat, hoe u dit kunt doen. 
 
Meer informatie over leerplicht is beschikbaar op de school. Ook is het mogelijk om contact op te 
nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

2.4. Leerlingendossier 

De school houdt een leerlingenadministratie bij en een dossier van uw kind waar onder meer de 
volgende zaken zijn opgenomen: 

• Teambesprekingen over uw kind; 

• Notities over gesprekken met ouders/verzorgers; 

• Verslagen van onderzoeken, indien gedaan; 

• Toets- en rapportgegevens; 

• Eventuele handelingsplannen en de evaluaties ervan; 

• Schriftelijke observaties van leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw 

kind; 

• De werkhouding en taakaanpak van uw kind. 
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De scholen van ROOBOL houden de gegevens bij in het elektronisch systeem Eduscope. Het 
leerlingendossier is strikt vertrouwelijk en is niet openbaar toegankelijk. Ouders hebben recht om het 
dossier in te kijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur van de school of de intern 
begeleider. Het kan zijn dat de school het dossier aan derden wil laten zien b.v. aan de 
schoolbegeleidingsdienst. Dit doen zij alleen als u daarvoor toestemming geeft. 

2.5. Externe adviseurs of externe behandelaars 

De scholen hebben de mogelijkheid om (indien nodig) erkende adviseurs op het gebied van 
onderwijsbegeleiding in te schakelen. Deze ondersteunen bij het diagnosticeren en begeleiden van 
leerlingen die extra hulp nodig hebben vanwege bepaalde leer- of gedragsproblemen. Ook maken 
ouders/verzorgers in toenemende mate gebruik van adviseurs (onderwijsbegeleidingsdiensten, 
onderwijsadviesbureaus, remedial teachers, logopedisten, orthopedagogen, fysiotherapeuten) ten 
behoeve van een optimale ontwikkeling van hun kind. Er zijn dus adviseurs die op verzoek van de 
school worden ingeschakeld en externe adviseurs op verzoek van de ouders/verzorgers. Regelmatig 
doen deze (externe) adviseurs een verzoek tot samenwerking met de leerkrachten of intern 
begeleiders. Hieraan zijn echter voorwaarden verbonden. Wij hechten aan een goede samenwerking 
tussen personeel en adviseurs. De samenwerking moet gericht zijn op een positieve ontwikkeling van 
de leerling en mag de school als organisatie en de groep waar de leerling in zit geen schade 
berokkenen, in welke zin dan ook. 

2.6. Vrijstelling voor bepaalde onderwijsactiviteiten (GVO/HVO) 

Op alle ROOBOL scholen wordt het vak godsdienst en/of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven. 
Het is mogelijk om een vrijstelling te krijgen van deze activiteiten.  
Kinderen van ouders, die bezwaar hebben tegen het volgen van de lessen Godsdienstig 
Vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen andere lessen onder leiding van de 
groepsleerkracht.  

2.7. Sponsoring 

Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of diensten door een sponsor aan het 
bevoegd gezag, directeur, onderwijzend personeel of leerlingen. Leerlingen en/of ouders/verzorgers 
kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is mogelijk dat de sponsor een 
tegenprestatie verlangt. ROOBOL sluit zich aan bij het landelijk convenant van de onderwijspartners 
(o.a. Ministerie, VOO en PO-raad) op het gebied van sponsoring. Hierin staat onder meer dat 
sponsoring: 
• Verenigbaar dient te zijn met de pedagogische en didactische taak en doelstelling van de  
           school en in overeenstemming is met goede smaak en goed fatsoen; 
• Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid,  
           betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; 
• Niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs. 
 

3. Communicatie 

3.1. Website 

Veel informatie is te vinden op onze website www.roobol-onderwijs.nl, waar ook wordt 
doorverwezen naar de scholen. De meeste informatie, die voor u van belang is, kunt u vinden op de 
websites van de scholen. 
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3.2. Klachtenregeling 

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

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

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

indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze 

kunt u vinden op www.roobol-onderwijs.nl. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van 

de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst 

kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen 

worden.  

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

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

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

aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur 

neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de 

uiteindelijke beslissing.  

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

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

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

of via a.tadema@ggdfryslan.nl .  

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

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

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

3.3. Omgaan met moderne communicatiemiddelen 

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen mag de goede gang van zaken in en rond de school 
niet verstoren. Voor het gebruik van internet en social media heeft ROOBOL een protocol 
ontwikkeld. Hierin staan afspraken waar de leerling zich aan moet houden. We maken deze 
afspraken om te voorkomen dat er problemen ontstaan door het gebruik van social media op school 
en om er voor te zorgen dat Internet leuk blijft. Als een leerling het eens is met deze regels kan het 
protocol ondertekend worden. Het internetprotocol ligt op de school ter inzage. 

3.4. Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden is het soms moeilijk te bepalen welke positie een 
school moet innemen bij het verstrekken van informatie over een leerling. De wet biedt hierin een 
duidelijke richtlijn. De school is verplicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de 
ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. De school informeert 
beide ouders als de adresgegevens van beide ouders op school bekend zijn. De wet schrijft niet voor 
welke informatie aan ouders moet worden verstrekt.  
ROOBOL heeft gekozen voor de volgende zaken: schoolgids, schoolkrant, ouderavonden, 
contactavonden (desgewenst op een ander tijdstip dan de andere ouder), schoolresultaten, toets 
resultaten, rapporten, informatie aangaande schoolreizen, verwijzing naar vervolgonderwijs en 
aanmeldingen bij de schoolbegeleidingsdienst voor een onderzoek of de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband.  
Alleen in geval van zwaarwegende argumenten (rechtelijke uitspraak) kan de school van deze richtlijn 
afwijken. 

http://www.roobol-onderwijs.nl/
mailto:a.tadema@ggdfryslan.nl
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
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3.5. Tevredenheidonderzoeken 

Eén keer per vier jaar laat ROOBOL door een extern onafhankelijk bureau de tevredenheid 
onderzoeken van ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de leerkrachten. Op die manier 
komen we zaken te weten waarover ouders tevreden of niet tevreden zijn en kunnen de scholen hun 
beleid op die punten bijstellen.  
Voor leerlingen wordt ook de sociale veiligheid op school ondervraagd. Twee jaar later wordt er 
apart voor de leerlingen van de groepen 5  t/m 8 opnieuw een vragenlijst afgenomen op het gebied 
van sociale veiligheid. Op die manier hopen we snel informatie te krijgen als de school als onveilig 
wordt ervaren. Elke twee jaar ontvangen wij daar gegevens over. 
 

4. Veiligheid 

4.1. Bedrijfshulpverlening (BHV) en preventiemedewerker 

Elke school heeft minimaal één opgeleide en bevoegde bedrijfshulpverlener. ROOBOL biedt jaarlijks 
een herhalingscursus aan, om de bevoegdheid te garanderen en de kennis op peil te houden. 
Volgens de Arbo wet zijn scholen ook verplicht om deze functionaris op school te hebben. Op school 
is bekend welke medewerker BHV-er is. Naast kennis van zaken van EHBO zijn BHV-ers ook getraind 
om in geval van nood (b.v. brand) snel te handelen. Naast de bedrijfshulpverlener heeft ook elke 
school een preventiemedewerker. Deze draagt zorg voor het uitvoeren van het Arbo beleid op de 
school. 

4.2. WA verzekering. 

ROOBOL heeft ten behoeve van het personeel een WA verzekering afgesloten. Als een leerkracht 
materiële schade veroorzaakt aan een leerling, dan kan deze schade worden vergoed. De 
beoordeling of de schade vergoed wordt ligt bij de schademaatschappij. Er is geen verzekering 
afgesloten als leerlingen onderling schade veroorzaken aan andere leerlingen. Vaak denken ouders, 
dat dit wel geregeld is. Dat is niet het geval. Ouders zijn aansprakelijk voor schade, die hun kinderen 
veroorzaken en zijn hier meestal ook voor verzekerd (WA). De ouders van een leerling die schade 
heeft, veroorzaakt door een andere leerling, kunnen proberen de schade te verhalen op de WA 
verzekering van de ouders. De school speelt hier verder geen rol in. 

4.3. Speciale ongevallenverzekering. 

ROOBOL heeft een speciale ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, het personeel en 
per school 20 ouders, die in opdracht van de school activiteiten verrichten. Deze verzekering dekt 
extra kosten bij ongevallen op en op weg naar school, die niet door de basis ziektekostenverzekering 
en/of aanvullende verzekering worden vergoed.  
Op de school zijn een polis en de voorwaarden aanwezig. 

4.4. Meld code huiselijk geweld/ kindermishandeling 

Er is een landelijke meld code kindermishandeling ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut. 
Deze code beschrijft de rol van beroepskrachten en geeft richtlijnen voor het handelen in situaties of 
bij vermoedens van kindermishandeling. Op basis van deze meld code zijn voor het primair 
onderwijs, in opdracht van het Ministerie van OCW, voorbeeldprotocollen opgesteld waarin staat 
beschreven hoe te handelen bij huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. 
ROOBOL heeft voor de medewerkers een stappenplan gemaakt zodat zij de juiste stappen kunnen 
zetten als er sprake is van (vermoeden) van huiselijk geweld/kindermishandeling. 
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4.5. De verwijsindex 

De verwijsindex is een digitaal landelijk systeem, waarin risicomeldingen over kinderen en  jongeren 
van 0 tot 23 jaar worden vastgelegd vanuit alle beroepsgroepen die met kinderen omgaan. Het gaat 
om kinderen en jongeren met problemen die hun persoonlijke ontwikkeling bedreigen en die hen 
buiten de maatschappij dreigen te plaatsen. De risicosignalen kunnen door bijvoorbeeld het 
onderwijs, hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg of door justitie worden gemeld 
aan deze centrale verwijsindex. Wanneer eerdere meldingen over een bepaald kind of bepaalde 
jongeren zijn gedaan, dan worden de betreffende instanties geïnformeerd over elkaars melding. 
Hierdoor ontstaat een sluitende jeugdketen en kan er betere zorg geleverd worden (men werkt 
minder langs elkaar heen). 
Basisschoolleerlingen met ernstige problemen worden op school besproken en na de 
leerlingenbespreking wordt bepaald of het kind in aanmerking komt voor invoering in de 
verwijsindex. De gegevens in de verwijsindex zijn niet vrij toegankelijk. Alleen de school of instelling 
die de gegevens van de leerling heeft ingevoerd, kan de gegevens zien. Als een leerling verhuist naar 
een andere school, vraagt deze school toestemming om de gegevens te mogen inzien. 

4.6. Centra voor jeugd en gezin (CJG) 

Sinds 2010 zijn er per gemeente centra voor jeugd en gezin ingericht. In Noordoost Friesland 
probeert men de bestaande hulpverleners samen te laten werken in deze centra. Deze centra 
hebben ook een lijn naar de basisscholen. De scholen zijn bij uitstek vindplaatsen van problemen. 
Kinderen komen elke dag op school. Via het schoolmaatschappelijk werk of de intern begeleider 
kunnen kinderen na overleg met ouders of verzorgers worden doorverwezen naar de centra voor 
jeugd en gezin. 
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