
Voorwoord 

   

Beste ouders / verzorgers,

Voor u ligt de schoolkalender voor het 

schooljaar 2018-2019. U vindt hierin alle 

actuele informatie over de dagelijkse gang 

van zaken op onze school. De data van 

diverse activiteiten zijn in de kalender 

opgenomen zodat u een duidelijk overzicht 

heeft. 

Het inhoudelijke deel van het onderwijs staat 

in de schoolgids. Naast de schoolgids en de 

schoolkalender is er het Schoolplan 2015-

2019. Hierin wordt onze visie en missie voor 

de komende vier jaar beschreven en de 

plannen die daaruit voortvloeien. De plannen 

zijn na te lezen op de website.  

Mochten er nog vragen over blijven, dan 

beantwoorden wij die graag.  

Wij hopen dat u met plezier de kalender gaat 

gebruiken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

“SAMEN KANSRIJK VERNIEUWEND” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Theun de Vriesskoalle 

De Dr. Theun de Vriesskoalle is een 3-talige 

Plus, gezonde, openbare school. Dit laatste 

betekent dat de school openstaat voor 

kinderen van verschillende levens-

beschouwingen en culturen. Twee jaar 

geleden hebben we het certificaat Vreedzame 

School ontvangen. De school heeft een 

verkeersveilige schoolomgeving en staat 

vlakbij het centrum van het dorp. Bovendien 

staat het gebouw gunstig ten opzichte van de 

sporthal en de buitenschoolse opvang.  

 

Het schoolgebouw telt zes leslokalen, een 

lokaal dat gebruikt wordt als innovatieve 

ruimte, een leerplein, een speellokaal (o.a. 

voor het bewegingsonderwijs van de kleuters) 

en een mediatheek.  

 

Ons team bestaat uit elf leerkrachten (full-

time en parttime), twee onderwijsassistenten, 

een vakleerkracht voor Godsdienstig 

Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch 

Vormingsonderwijs (HVO), een muziek-

docent, een Native Speaker English, twee 

medewerkers administratie, een conciërge en 

een schoolschoonmaakster. 

  

Onze school is genoemd naar de, in 

Feanwâlden geboren, bekende schrijver-

dichter dr. Theun de Vries (1907-2005). 

 

3 Talige School Plus 

De dr. Theun de Vriesskoalle is een 3 Talige 

School Plus. Dat betekent dat er Nederlands, 

Fries en Engels wordt gesproken. Eén keer 

per week komt er een Native Speaker, een  

 

 

Engelse vakleerkracht, om Engelse les te 

geven in de groepen 1 t/m 8. 

 

Roobol 

De Dr. Theun de Vriesskoalle is één van de  

dertien openbare scholen van de stichting 

Roobol. Roobol staat voor: Regionaal Orgaan 

Openbaar Onderwijs Lauwersland. Hierbij 

behoren alle openbare scholen uit de 

gemeenten Dantumadiel, Kollumerland, 

Achtkarspelen en Dongeradeel. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar 

door worden aangemeld. Op de dag na hun  

vierde verjaardag zijn ze van harte welkom in 

de kleutergroep. Om de overgang naar de 

basisschool wat kleiner te maken mogen ze 

voor hun vierde verjaardag een aantal keren 

komen proefdraaien. In de maand voor de 

verjaardag neemt de leerkracht van groep 1 

contact met u op om een afspraak over de 

data te maken.  

 

Heeft u belangstelling voor onze school of 

wilt u meer informatie? U bent van harte 

welkom! We geven graag een rondleiding 

door onze school. U kunt dan de sfeer 

proeven en we vertellen u graag meer over 

onze werkwijze. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de directeur: 

 

Tineke Vogels, directeur 

tel. 0511 – 47 55 54 / 06 – 18 25 51 80 

t.vogels@roobol.frl 

www.obsdrtheundevries.nl 

mailto:t.vogels@roobol.frl
http://www.obsdrtheundevries.nl/


 
 

 

 

  

Augustus 2018 
1 wo   17 vr  

2 do   18 za  

3 vr Meester Bauke jarig  19 zo  

4 za   20 ma  

5 zo   21 di  

6 ma   22 wo  

7 di   23 do  

8 wo   24 vr  

9 do   25 za  

10 vr   26 zo  

11 za   27 ma  

12 zo   28 di  

13 ma   29 wo  

14 di   30 do  

15 wo   31 vr  

16 do      

 

 

 

 
 

Notities: 
 
 



Schooltijden  

 

Continurooster 

Onze leerlingen gaan 5 dagen per week van 

8.30 - 14.00 uur naar school. De leerlingen 

van groep 2 gaan vrijdagmiddag tot 12.00 uur 

naar school en groep 1 is op vrijdag vrij. 

 

Pauzehap, lunch en traktaties 

Alle kinderen eten op school onder 

begeleiding van de leerkracht.  

Zorg voor gezond eten en drinken voor in de 

pauze en voor het middageten. Dat betekent 

geen koolzuurhoudende- en energiedrankjes 

en geen snoep of koekjes. Het eten kan het 

beste in een bakje meegegeven worden en het 

drinken in een beker of fles die hergebruikt 

kan worden. Liever geen pakjes. Voor het eten 

kunnen de kinderen handen wassen en is er 

een moment van stilte. 

 

Groep 3 t/m 5 heeft pauze van 10.00 – 10.15 

uur, groep 6 t/m 8 van 10.15 – 10.30 uur. 

De groepen 1 t/m 8 lunchen en pauzeren van 

12.00 - 12.30 uur. Na het eten gaan ze naar 

het plein. Leerkrachten houden toezicht op 

het plein. 

We zijn een Gezonde School. Dat betekent dat 

we alleen gezonde tussendoortjes en 

traktaties stimuleren. Er mag dus niet op 

snoep worden getrakteerd. Kijk voor meer 

informatie over ons gezondheidsbeleid op de 

website www.obsdrtheundevries.nl. 

 

Ingaan 

Kleuteringang 

's Ochtends vanaf 8.20 uur, als het bordje op 

groen staat, mogen de ouders de kinderen van 

groep 1 t/m 3 in de klas brengen. Vanaf de 

kerst gaat groep 3 zelfstandig naar binnen.  

 

Bovenbouwingang 

's Ochtends vanaf 8.20 uur, als het bordje op 

groen staat, zijn de kinderen welkom in de  

 

 

klas, behalve als de groepsleerkracht 

pleinwacht heeft. 

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan 

zelfstandig naar binnen. Na de bel, die 8.25 

uur luidt, zijn alle leerlingen binnen. 

 

Pleinwacht 

Iedere dag zijn er voor schooltijd en tijdens de 

pauzes leerkrachten op het schoolplein 

aanwezig. 

 

Gymnastiek 

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 

bewegingsonderwijs in het speellokaal. De 

sokken, schoenen en dikke truien gaan uit, 

t-shirt en gymschoentjes aan. De gymspullen 

worden op school bewaard in een 

gymnastiektasje.  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen op 

maandag en donderdag gymles van de eigen 

leerkracht in sporthal De Hoantserid. De 

kinderen sporten in sportkleding en op 

sportschoenen. Na afloop van de les mogen 

de kinderen zich opfrissen. U kunt een 

handdoek meegeven. Er wordt niet gedoucht.  

 

Gymrooster: 

maandag 08.30 – 09.15 u gr 6/7a 

  11.00 – 11.45 u gr 4/5 

  12.30 – 13.15 u gr 3 

  13.15 – 14.00 u gr 7b/8 

 

donderdag 08.30 – 09.15 u gr 8 

  10.15 – 11.00 u gr 7 

  11.00 – 11.45 u gr 3 

  12.30 – 13.15 u gr 4/5 

  13.15 – 14.00 u gr 6 

 

Bibliotheek 

Op dinsdag mogen de kinderen per week drie 

boeken lenen. Ouders verzorgen de uitleen. 

De uitleentijd is drie weken.  

Vakantierooster 2018 – 2019 

Herfstvakantie 

Studiedag Roobol  

Kerstvakantie 

Studiedag team 

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag  

Pasen 

Meivakantie 

Studiedag team 

Hemelvaartweekend 

Studiemiddag 

Pinksteren 

Studiedag team 

Zomervakantie 

          

 20 oktober 2018 

14 november 2018 

22 december 2018 

22 januari 2019 

16 februari 2019 

19 april 2019 

21 april 2019 

27 april 2019 

6 mei 2019 

30 mei 2019 

4 juni 

9 juni 2019  

28 juni 2019 

12 juli 2019 

 

t/m 

 

t/m 

 

t/m      

 

t/m 

t/m  

 

t/m 

 

t/m 

 

t/m 

28 oktober 2018 

 

6 januari 2019 

 

24 februari 2019 

 

22 april 2019 

5 mei 2019 

 

31 mei 2019 

 

10 juni 2019 

 

25 augustus 2019 

http://www.obsdrtheundevries.nl/


 
 

 

  

September 2018 
1 za    16 zo  

2 zo  Einde zomervakantie  17 ma Informatieavond groep 1 t/m 5 

3 ma Aly van der Meer jarig   18 di 

Schoolpleinactiviteiten 
Informatieavond groep 6 t/m 8 

 

4 di 
Luizencontrole, geen gel of vlechten 
Juf Nieske jarig 

 19 wo  

5 wo   20 do  

6 do   21 vr Begin van de herfst 

7 vr   22 za  

8 za   23 zo  

9 zo   24 ma  

10 ma   25 di  

11 di  (schoolbibliotheek)  26 wo  

12 wo Juf Evelien jarig   27 do OR 

13 do Schoolfotograaf (portretten + klassen)  28 vr  

14 vr OPA + feestje OPA vrijwilligers  29 za  

15 za   30 zo  

 

 

 

Notities: 
 
 



Klassenverdeling 
  

Groep Leerkrachten 

Groep 1 
Juf Gerbrich: maandag, woensdag en donderdag 

Juf Doetie: dinsdag 

Groep 2 Juf Caren: maandag t/m vrijdagochtend 

Groep 3/4a 

 

Juf Aafke: maandag, dinsdag, vrijdag  

Juf Doetie: woensdag, donderdag 

Groep 4b/5 
Juf Ylse: maandag t/m donderdag 

Meester Bauke: vrijdag 

Groep 6/7a 
Juf Rinskje: maandag t/m vrijdag 

Juf Willy: donderdag en vrijdag groep 7a/7b. 

Groep 7b/8 

Juf Evelien: dinsdag, woensdag, vrijdag 

Juf Daniëlle: maandag, dinsdag en donderdag 

Juf Willy: donderdag en vrijdag groep 7a/7b. 

Zorg- en level leerlingen 

(gr 5 t/m8) 
Juf Nieske: vrijdagochtend 

IB Juf Nieske: woensdag, donderdagmiddag 

Onderwijsassistent Yvonne Henstra – twee dagen per week 

Onderwijsassistent Fokelisa van der Schaaf - twee dagen per week 

 

* Meester Bauke wordt één dag per week ingezet vanuit de middelen van het ministerie. 

*          Juf Danielle vervangt iedere week een dagdeel voor ICT-er of rekencoördinator of directie. 

*          Juf Nieske vervangt één keer per 3 weken een dagdeel de taalcoördinator. 

* Juf Nieske van der Veen is Intern Begeleider (IB-er) en deze taken zijn vooral op woensdag. 

* Twee onderwijsassistenten worden samen 24 uur ingezet. 

*          Janneke Lettinga is leerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) voor groep 7 en 8. 

*          Er is een leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) voor groep 7 en 8. 

* 1x per week krijgen groep 1 t/m 8 muziekles van Theun Stienstra, muziekdocent van 

Streekmuziekschool de Wâldsang. 

* Op woensdag geeft onze Native Speaker, Irma van der Kruis, Engelse les in groep 1 t/m 8. 

*  In de groepen zijn PABO-studenten, Lio-ers (leerkracht in opleiding) of leerling-

onderwijsassistenten aanwezig. 

 

Tineke Vogels  directeur, Danielle aanspreekpunt bij afwezigheid directeur           

                                  leerlingenadministratie, verlof 

contactpersoon: gemeente, OPA oud papier, BSO, PR, Kuierklavertocht, 

verenigingen uit het dorp  

 

Taken leerkrachten 

Daniëlle Schriemer     sportdag, rekencoördinator, verkiezingscommissie MR, Voortgezet Onderwijs, 

afscheid groep 8 

Ylse van Dijk koningsspelen, leerplein, Vreedzame School, Kinderboekenweek 

Bauke van der Leest  sportcoördinator, verkeerscommissie 

Willy Bannink MR, BHV, creacircuit, opleiden mediatoren, Talentennetwerk 

Rinskje Braaksma       3-Talige School, BHV, project, Taalcoördinator 

Gerbrich Lanting BHV, peuterspeelzaal, facebook, lief en leed, huisbezoek, Sinterklaas 

Caren Postmus cultuur/natuur (Klyster), kerstcommissie, project, Vreedzame School   

Evelien Mutgeert ICT coördinator, contact Voortgezet Onderwijs,  afscheid groep 8, sociale 

media en website, social schools, monument overdracht, opleiden 

mediatoren  

Nieske van der Veen MR, leerlingenzorg, schooltuin, leerlingenraad 

Aafke Veenstra MR, leescoördinator/bibliotheek, tijdelijk taalcoördinator 

Doetie Wouda luizencontrole, kinderboekenweek, Sinterklaascommissie, laatste schooldag  

Sigrid Keimpema administratie, indeling Oud Papier Actie, Verkeerscommissie, media 

John van der Linden administratie, conciërgetaken 

Leo Jilderda  conciërgetaken 

 



        

  

Oktober 2018 
1 ma   17 wo  

2 di  
 18 do  

3 wo Start Kinderboekenweek  19 vr 
Schoolschaatsen groep 4/5 
OPA  

4 do Dierendag  20 za Start herfstvakantie 

5 vr Schoolschaatsen groep 4/5  21 zo  

6 za   22 ma  

7 zo   23 di  

8 ma 
Inning 1e termijn schoolgeld 
MR / OR 

 24 wo Meneer Leo jarig 

9 di  
 25 do  

10 wo   26 vr  

11 do   27 za  

12 vr Schoolschaatsen groep 4/5  28 zo 
Einde herfstvakantie 
Wintertijd gaat in 

13 za   29 ma  

14 zo   30 di  Luizencontrole, geen gel of vlechten 

15 ma GMR  31 wo 
Halloween 
Fietsverlichtingscontrole gr 3 t/m 8 

16 di  
    

 

 
 
 

Notities: 
 
 



Contactgegevens team, vrijwilligers 

 
Directeur                  

Tineke Visser - Vogels, Dokkum  

tel. 0519 - 296699, 06 - 18255180 

t.vogels@roobol.frl 

 

Aanspreekpunt bij afwezigheid: 

Daniëlle Schriemer 

 

Leerkrachten  

Rinskje Braaksma, Oosternijkerk 

r.braaksma@roobol.frl 

 

Willy Buikema, Buitenpost 

w.buikema@roobol.frl  

 

Gerbrich Lanting - Santema, Jistrum 

g.lanting-santema@roobol.frl 

 

Bauke van der Leest, Damwâld 

b.vanderleest@roobol.frl 

 

Evelien Mutgeert, Hurdegaryp 

e.mutgeert@roobol.frl  

 

Caren Postmus, Surhuizum 

c.postmus@roobol.frl 

 

Daniëlle Schriemer, Tytsjerk 

d.schriemer@roobol.frl 

 

Nieske van der Veen – Smid, Feanwâldsterwâl  

n.smid@roobol.frl 

 

Ylse Veenstra-van Dijk, Morra 

y.veenstra@roobol.frl 

 

Aafke Veenstra - van der Veen, Buitenpost 

a.vanderveen@roobol.frl 

 

Doetie Wouda, Burgum 

d.wouda@roobol.frl 

 

Onderwijsassistenten 

Yvonne Henstra en Fokelisa van der Schaaf 

 

Vakleerkracht Engels, Native Speaker 

Miss Irma van der Kruis, alanirma@hetnet.nl 

 

Vakleerkracht muziek  

Theun Stienstra van Streekmuziekschool de 

Wâldsang 

 

Vakleerkrachten GVO/HVO 

Janneke Lettinga - GVO 

 

 

 

Stagiaires 

Elk schooljaar zijn er stagiaires van de 

lerarenopleiding (Academische) PABO en de 

opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Deze 

stagiaires leren voor leerkracht, onderwijs- of 

klassenassistent. We zijn een erkend 

leerbedrijf en aangesloten bij Calibris. 

We vinden het belangrijk dat jonge mensen 

de kans krijgen om het vak te leren.  

 

Vrijwilligers administratie/conciërge 

Sigrid Keimpema 

Leo Jilderda 

John van der Linden 

Info.drtheundevries@roobol.frl 

 

Schoolschoonmaak 

Josée Pouliot - Organisatie GOM 
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November 2018 
1 do Sportinloop sporthal 14.45 – 15.45 u  16 vr  

2 vr Schoolschaatsen groep 4/5  17 za Sinterklaasintocht Feanwâlden 

3 za   18 zo  

4 zo   19 ma MR/OR 

5 ma   20 di  Oudercontacten 

6 di  Juf Ylse jarig  21 wo Oudercontacten 

7 wo   22 do  

8 do Ouderavond  23 vr  

9 vr 
Schoolschaatsen groep 4/5  
(11-stedentocht) 

 24 za  

10 za   25 zo  

11 zo Sint Maarten  26 ma GMR 

12 ma   27 di  

13 di  
 28 wo  

14 wo Roobol studiedag, kinderen vrij  29 do  

15 do   30 vr  

  

Notities: 
 
 



Commissies 

 

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Zo 

worden veel taken door diverse commissies 

uitgevoerd. Commissies waar ouders en - in 

veel gevallen - leerkrachten samenwerken aan 

bepaalde activiteiten. 

Ook uw inzet en hulp is welkom! Aan het 

begin van het schooljaar ontvangt u een 

opgavebrief waarin u aan kunt geven aan 

welke commissies u deel wilt nemen. 

 

Zo kunt u zich opgeven voor: talentencircuit, 

bibliotheekcommissie, Sinterklaas, Kerst, 

schoolkrant, projecten, verkeerscommissie, 

laatste schooldag, luizencontrole, sportdag, 

PR-commissie, Koningsspelen, Oud Papier 

OPA, en Ouder- en Medezeggenschapsraad. 

 

OPA – oud papier commissie 

Om de 6 weken halen vrijwilligers oud papier 

op in Feanwâlden. Dit gebeurt met drie 

kraakperswagens. Er zijn altijd vrijwilligers 

nodig voor deze klus. In het schooljaar 2017- 

2018 is er voor meer dan € 11.000,- oud 

papier opgehaald. Hiervoor kan de school 

een heleboel extra dingen doen. 

 

Sinterklaasfeest 

Voor de groepen 1 t/m 4 komt Sinterklaas op 

school. De Sinterklaascommissie, bestaande 

uit leerkrachten en ouders, organiseert het 

Sinterklaasfeest op school. 

De kinderen van de andere groepen maken 

surprises voor elkaar en gaan naar een 

sprookjesvoorstelling in een theater. Dit 

sprookje wordt georganiseerd en opgevoerd 

door leerkrachten uit Noord - Oost Friesland. 

 

Kerstfeest 

De Kerstcommissie organiseert het 

kerstfeest. In de week voor het kerstfeest 

wordt een Kerstcarrousel georganiseerd. 

Door de gehele school zijn de kinderen, in 

groepjes (uit elke groep 1 leerling) bezig met 

het maken van kerstartikelen. Per jaar 

kunnen de kerstactiviteiten verschillen. In 

2017 hebben we een kerstdiner 

georganiseerd. 

 

Activiteiten 

Adoptie monument Spoarloane 

Jaarlijks herdenken de leerlingen van groep 7 

van onze basisschool samen met leerlingen 

van groep 7 van CBS De Frissel, de Tweede 

Wereldslachtoffers uit Feanwâlden, 

Feanwâldsterwâl en omgeving. 

De herdenking bij het monument aan de 

Spoarloane is altijd rond 15 april. Kinderen 

lezen zelfgemaakte gedichten voor, leggen 

een krans, houden een minuut stilte en 

zingen samen het eerste couplet van het 

Wilhelmus.  

 

Koningspelen 

Wij doen mee met de Koningsspelen. Dit is 

een spel- en sportdag. We beginnen deze dag 

met een Koningsdans en gaan dan in 

groepjes (uit elke groep 1 leerling) bezig met 

de spelletjes. De oudste kinderen hebben de 

leiding over de groepjes. Deze dag hebben 

we ook een koningsontbijt of lunch. 

 

Afscheidsavond groep 8 

In de laatste week van het schooljaar, heeft 

groep 8 samen met ouders en leerkrachten 

een afscheidsprogramma. Tot besluit 

ontvangen de schoolverlaters het 

“getuigschrift” van onze school en een 

herinnering aan hun schoolperiode. 

 

Kinderspel/Theateravond 

Ieder jaar voeren de kinderen een Kinderspel 

op of houden we een theateravond. De 

kinderen kunnen zich helemaal uitleven in 

dans, zang en toneel.  

 

Sportactiviteiten 

Op het gebied van de sport doen verschil-

lende groepen mee aan schoolvoetbal- en 

schoolkorfbaltoernooien en de gemeentelijke 

sportdag. De kinderen nemen vaak deel aan 

sportclinics. In groep 4/5 krijgen de kinderen 

schaatsles. Zo maken de kinderen kennis met 

diverse sporten. 

 

Andere activiteiten 

Iedere groep bezoekt jaarlijks een toneel-, 

muziek- of dansvoorstelling in samenwerking 

met Stichting Keunstwurk;  

Er worden regelmatig excursies 

georganiseerd: De Klyster in Damwâld 

organiseert natuuractiviteiten; Groep 6 gaat 

dit jaar varen met een natuurfotograaf en 

leren om zelf mooie foto’s te maken. 

 

In oktober besteden we aandacht aan de 

Kinderboekenweek. De hoogste klassen lezen 

o.a. een aantal boeken voor de kinderjury; 

De leerlingen doen mee aan de Friese en 

Nederlandse voorleeswedstrijden;  

De kleuters krijgen boekjes mee van 

“Boekenpret”; 

 

Techniek is opgenomen in het talentencircuit 

We spelen mee in de rekencompetitie de 24 

Games, samen met de andere Roobol 

scholen; Gedurende het jaar komen er nog 

veel activiteiten bij. De activiteiten kunt u 

volgen op Social Schools.



 

 

  

 December 2018 
1 za   17 ma  

2 zo    18 di  

3 ma   19 wo  

4 di   
 20 do Kerstviering 

5 wo Sinterklaas op school  21 vr 
Kinderen 12.00 u vrij 
Begin van de winter 

6 do   22 za Start kerstvakantie 

7 vr OPA   23 zo  

8 za   24 ma  

9 zo   25 di 1e Kerstdag  

10 ma   26 wo 2e Kerstdag 

11 di OR 
 27 do  

12 wo 
 
 

 28 vr  

13 do Kerstcarrousel  29 za Juf Doetie jarig 

14 vr   30 zo  

15 za   31 ma Oudejaarsdag 

16 zo      

 

 

Notities: 
 
 



Contactgegevens belangrijke 

organisaties                                                        

 

 

 

Bestuursbureau ROOBOL 

vestigingsadres:  

Kuipersweg 5 

9285 SN, Buitenpost 

 

postadres:  

Postbus 6  

9285 TA, Buitenpost 

 

tel. 0511 - 548390 

info@roobol.frl 

www.roobol.frl 

 

 

 

Johannes Prinsstrjitte 30 

9269 NZ, Feanwâlden 

tel. 0511 - 475554 

t.vogels@roobol.frl 

info.drtheundevries@roobol.frl 

www.obsdrtheundevries.nl 

 

Directeur mevr. T. C. Visser - Vogels 

Koaidobbe 4 

9103 NL, Dokkum 

tel. 06 - 18255180 

  

School Maatschappelijk Werk 

Via Gebiedsteam Dantumadiel, contact via 

school – Interne begeleider Nieske v/d Veen 

 

Sporthal De Hoantserid  

Ljurkstrjitte 4 

Feanwâlden 

tel. 0511 - 475656 

 

Leerplichtambtenaar Dantumadiel 

Mevrouw G. Koop 

tel. 14 - 0511 

 

 

GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg 

Postbus 612 

8901 BK, Leeuwarden 

tel. 088 - 2299444 

www.ggdfryslan.nl 

 

Mevrouw A. Tadema 

sociaal-verpleegkundige en externe 

vertrouwenspersoon machtsmisbruik 

tel. 088 - 2299887 

a.tadema@ggdfryslan.nl 

 

Netwerk “de Wâlden” 

’t Swin 8 

9201XZ, Drachten 

tel. 0512 – 541533 

 

Inspectie van het onderwijs 

Sophialaan 208911 AE, Leeuwarden 

info@owinp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD, Utrecht 

tel. 030 - 2809590 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs 

Postbus 60182 

1320 AE, Almere 

tel. 036 - 5331500 

 

Peuterspeelzaal Jodocus en Kinderopvang 

Kids First 

Juliusstrjitte 44 (ingang P.de Clerckstrjitte) 

9269 NV, Feanwâlden 

tel. 088 - 0350444 

 

Stichting Leergeld NO-Friesland 

Regio-coördinator  

tel. 06 - 15498053 

Bereikbaar op dinsdag en donderdag  

9.30 - 14.00 uur 

rcno@leergeldfrieslandoost.nl 

www.leergeld.nl 

 

Vertrouwenspersoon-voor meldingen of 

doorverwijzing 

Evelien Mutgeert (via school)  
 

Functionaris gegevensbescherming 

Voor Stichting Roobol is dit Ferenc Jacobs 

Vragen over privacy:  

privacy@roobol.frl

mailto:info@roobol.frl
http://www.roobol.frl/
mailto:t.vogels@roobol.frl
mailto:info.drtheundevries@roobol.frl
http://www.obsdrtheundevries.nl/
http://www.ggdfryslan.nl/1312/jgz-op-school/
mailto:a.tadema@ggdfryslan.nl
mailto:info@owinp.n
mailto:info@owinp.n
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:rcno@leergeldfrieslandoost.nl
http://www.leergeld.nl/
mailto:privacy@roobol.frl


  

  

Januari 2019 
1 di  Nieuwjaarsdag  17 do  

2 wo   18 vr OPA  

3 do   19 za  

4 vr   20 zo  

5 za   21 ma Cito toetsweek 1 

6 zo Einde kerstvakantie  22 di Studiedag team - kinderen vrij 

7 ma   23 wo  

8 di Luizencontrole, geen gel of vlechten   24 do  

9 wo 
 
 

 25 vr  

10 do   26 za  

11 vr   27 zo  

12 za   28 ma 
Cito toetsweek 2 
GMR/MR voorzitters 

13 zo   29 di Sigrid jarig 

14 ma 
Inning 2e termijn schoolgeld 
OR/MR/PR 

 30 wo  

15 di   
 31 do  

16 wo      

 

 

 

 

 

Notities: 
 
 



Gezondheid, Ontwikkeling en Veiligheid 

 

Schoolarts 

De kinderen worden op de basisschool twee 

keer door de schoolarts of een verpleegkun-

dige onderzocht. Dit gebeurt in groep 2 en 7. 

Naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek 

volgt er een gesprek over groei, motoriek, 

spraak en taal. Vooraf vult u een vragenlijst 

in. In groep 7 wordt er naar de lichamelijke 

groei en sociale ontwikkeling gekeken.  

Bij vragen of zorgen kunt u altijd terecht 

bij de Jeugdgezondheidszorg voor een extra 

onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact 

opnemen met Jeugdgezondheidszorg via  

tel. 088 - 22 99 444. 

 

Schoolverzekering 

Ieder kind is verzekerd voor persoonlijke 

ongevallen. Kosten die niet vergoed worden 

door de eigen verzekering worden door deze 

verzekering vergoed. De kinderen zijn 

verzekerd van een kwartier voor, tot een 

kwartier na schooltijd en ook met excursies, 

schoolreisjes, sportdagen en andere door de 

school georganiseerde evenementen.  

 

Schoolmaatschappelijk Werk 

Op verzoek van de ouders of de 

groepsleerkracht kan gebruik worden 

gemaakt van de hulp van een school-

maatschappelijk werker. Onze IB-er,  

Nieske van der Veen, regelt dit voor u. 

 

Logopedie  

Ieder jaar neemt de logopedist, op verzoek 

van leerkrachten en/of ouders, kinderen van 

groep 1 en 2 een onderzoek af op spraak- en 

taalontwikkeling. De logopediste geeft 

adviezen voor thuis en op school. De behan-

deling moet door een logopediste uit de 

omgeving gebeuren. 

 

Fysiotherapie 

In overleg met de ouders, schoolarts of arts 

worden de kinderen, indien nodig, 

doorverwezen naar de fysiotherapeut. 

 

Hoofdluis 

Regelmatig controleren 'kriebelmoeders' de 

kinderen op hoofdluis. Op de schoolkalender 

staan de data aangegeven. Als er luizen bij 

uw kind worden geconstateerd, neemt de 

leerkracht contact met u op. Voor de behan-

deling van hoofdluis kunt u voor advies 

terecht op onze website of dit vragen bij de 

'luizenmoeders' en juf Doetie Wouda. 

 

Constateert u zelf bij uw kind hoofdluis, 

geeft u dit dan door aan juf Doetie.  

Dan kan een extra controle georganiseerd 

worden. 

 

Traktaties en pauzehap 

De pauzehap is belangrijk, want het levert uw 

kind weer voldoende energie op voor de rest 

van de ochtend. De kinderen mogen drinken 

en fruit of brood meenemen. De kleuters 

eten de pauzehap in het lokaal op en de 

andere kinderen drinken in de klas en nemen 

het fruit of brood mee naar buiten. 

We zijn een Gezonde School. Dat betekent 

dat we alleen gezonde tussendoortjes en 

traktaties stimuleren. Er mag dus niet op 

snoep worden getrakteerd. Kijk voor meer 

informatie over ons gezondheidsbeleid op de 

website www.obsdrtheundevries.nl. 

 

Verkeersveilige schoolomgeving 

Dankzij de volgende afspraken hebben wij 

een verkeersveilige schoolomgeving: 

1. Ouders die met de auto komen, parkeren 

aan de Juliusstrjitte of in de zijstraten. 

Maar niet in de Tj. Talmastrjitte; 

2. De kinderen stappen aan de stoep/berm 

kant uit; 

3. Ouders rijden rond in- en uitgaan van de 

school niet door de Tj. Talmastrjitte; 

4. Ouders die lopend of op de fiets komen, 

laten de uitgangen van het schoolplein vrij, 

zodat kinderen vrij zicht op de weg hebben. 

 

Informatie gescheiden ouders  

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan 

scheiden is de school verplicht om beide 

ouders op gelijke wijze te informeren. Dus 

ook de ouder, die niet met het ouderlijk 

gezag is belast. 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:  

Op de website: schoolgids en –kalender.   

Via ouder- en contactavonden:  

toetsresultaten, rapporten, verwijzing 

voortgezet onderwijs. 

Via Social Schools: informatie aangaande 

schoolreizen. 

 

 

http://www.obsdrtheundevries.nl/


 

  

Februari 2019 
1 vr   16 za Start voorjaarsvakantie 

2 za   17 zo  

3 zo   18 ma  

4 ma Cito toetsweek 3  19 di  

5 di  
 20 wo  

6 wo   21 do  

7 do   22 vr  

8 vr   23 za  

9 za   24 zo Einde voorjaarsvakantie 

10 zo   25 ma Oudercontacten 

11 ma   26 di  Luizencontrole, geen gel of vlechten 

12 di  Juf Aafke jarig  27 wo Meneer John jarig 

13 wo 24 Games Roobol  28 do  

14 do 
Rapport mee 
MR/OR 
Valentijnsdag 

    

15 vr      

 

 

Notities: 
 
 



Contacten met ouders 

 

Betekenis van ouders voor onze school 

Als ouder heeft u het meest met de 

opvoeding van uw kind te maken. U kiest 

voor de school die zo goed mogelijk bij uw 

opvoeding aansluit. Wanneer u wilt, kunt u 

ook actief betrokken zijn bij de school. 

Bijvoorbeeld door te helpen bij het 

talentencircuit, lid te worden van een 

commissie of van de ouderraad of 

medezeggenschapsraad. Ook doen we vaak 

een beroep op ouders voor de begeleiding 

van activiteiten. Het zijn niet alleen de 

overheid, gemeente en het schoolteam die 

bepalen wat er op onze school gebeurt. Uw 

mening als ouder is belangrijk voor ons! 

Wij houden u op de hoogte middels: 

 

* Social Schools  

Als ouder heeft u veel invloed op het leer-

proces van uw kind. Daarom is het belangrijk 

dat u een actueel beeld heeft van de activi-

teiten in de klas. Op school gebruiken we 

Social Schools om deze informatie met u te 

delen. Social Schools is veilig en afgeschermd 

, u logt in met uw inlognaam en wachtwoord. 

De app Social Schools is te downloaden op  

telefoon en tablet/IPad en online te gebrui-

ken op www.socialschools.nl. U vindt er het 

laatste nieuws, foto's, data van evenementen 

en u kunt zich bijvoorbeeld online inschrijven 

voor contact gesprekken. Bij vragen kunt u 

terecht bij ICT coördinator juf Evelien 

Mutgeert: e.mutgeert@roobol.frl. 

 

* Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar is er in 

iedere groep een informatieavond waarin de 

dagelijkse activiteiten, de leerstof en andere 

bijzonderheden besproken worden.  

 

* Contactgesprekken 

Tijdens de contactgesprekken (4 per jaar) 

heeft u 10 of 20 minuten de tijd om met de 

leerkracht van uw kind te praten. Ook de 

rapporten worden dan besproken. U kunt 

zich via Social Schools opgeven voor deze 

contactgesprekken. Het kan ook zijn dat de 

leerkracht u uitnodigt. Van de 4 contact-

momenten verwachten wij u minimaal 2 keer 

op gesprek. Het is natuurlijk altijd mogelijk 

om ook tussentijds een afspraak te maken. 

Gescheiden ouders willen we graag dezelfde 

informatie geven over de kinderen. Onze 

voorkeur gaat dan ook uit naar een 

gezamenlijk bezoek op de contactgesprek-

ken. 

 

 

 

* Huisbezoek 

Het eerste kennismakingsbezoek vindt plaats 

in groep 1. De leerkracht van groep 1 gaat bij 

elk nieuw gezin op huisbezoek. Behalve 

kennismaken, komen allerlei zaken m.b.t. uw 

kind en de school aan de orde. Vanaf groep 2 

kunnen groepsleerkrachten op verzoek van  

ouders en/of leerkrachten huisbezoeken 

afleggen. 

 

* Algemene ouderavond 

Ieder jaar in oktober of november houden we 

een algemene ouderavond. Op deze avond 

vinden de verkiezingen van de OR en MR 

plaats. De penningmeester van de OR doet 

financieel verslag. Na de pauze komt een 

onderwerp aan de orde dat te maken heeft 

met school, kind en samenleving.  

 

* Koffiehalfuurtje 

Op vrijdag kunnen ouders elkaar ontmoeten 

tussen 8.30 en 9.00 uur aan de koffietafel op 

het leerplein onder het genot van een kop 

thee of koffie.  

 

* Website 

Op onze website www.obsdrtheundevries.nl 

kunt u alle informatie over onze school 

nalezen, o.a. de schoolgids, kalender, 

informatie over pesten, internetgebruik, 

Vreedzame School, Gezonde School, 

verkeersveilige school en meer. 

  

* Rapporten  

De kinderen van de groepen 2 t/m 8 krijgen 

in februari en vlak voor de zomervakantie 

een uitgebreid rapport mee naar huis. In dit 

rapport staan de vorderingen beschreven, de 

sociale omgang, de zelfstandigheid en het 

doorzettingsvermogen. 

 

* Toetsen 

We maken gebruik van methode-gebonden 

toetsen en methode-onafhankelijke toetsen 

van Cito. De resultaten worden bijgehouden 

in een leerlingvolgsysteem. Ook de sociaal-

emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt 

gevolgd en genoteerd. In het rapport worden 

de resultaten vermeld. 

 

* Leerlingdossier 

Van elke leerling is in school een (digitaal) 

dossier aanwezig. In deze dossiers worden 

o.a. de volgende gegevens bewaard:  

inschrijfformulier, kijklijsten, uitslag van 

toetsen, handelingsplannen, onderzoeks-

resultaten en specifieke bijzonderheden. 

 

 

mailto:e.mutgeert@roobol.frl
http://www.obsdrtheundevries.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Maart 2019 
1 vr OPA   17 zo  

2 za   18 ma  

3 zo   19 di  

4 ma GMR  20 wo Open Dag 

5 di  
 21 do Begin van de lente 

6 wo   22 vr  

7 do   23 za 
Juf Willy jarig  
Zomertijd gaat in 

8 vr Juf Rinskje jarig  24 zo  

9 za Juf Caren jarig  25 ma  

10 zo   26 di  

11 ma   27 wo  

12 di  
 28 do Juf Daniëlle jarig 

13 wo   29 vr  

14 do   30 za  

15 vr   31 zo  

16 za      

 

 

 

 

 

 

Notities: 
 
 



OR, MR en schoolkosten 

 

Ouderraad (OR) 

De ouderraad wordt gekozen uit en door 

ouders/verzorgers van de leerlingen. De OR 

heeft zes leden. De ouderraad vergadert 

ongeveer 9 keer per jaar met de directie 

en/of een leerkracht. De ouderraad is een 

activiteitencommissie en beheert het 

schoolfonds en de oud papier gelden. De 

ouderraad organiseert ook de algemene 

ouderavond.  

 

Contactgegevens OR (tot verkiezingen) 

Mevrouw A. Sikma, voorzitter 

(moeder van Brecht, Marrit en Hidde Jan) 

De Wâl 83, Feanwâldsterwâl 

tel. 0511 - 475494   

Mevrouw G. van der Wal, penningmeester 

(moeder van Jurre) 

Bosksingel 14, Feanwâlden 

Mevrouw T. Horsman  

(moeder van Nout en Tijl) 

Mevrouw F. Afman (moeder van Joris) 

Mevrouw J. Donkervoort (moeder van Maren) 

Mevrouw E. Smit (moeder van Davina) 

Mevrouw Y. Plantinga (moeder van Mirthe en 

Duco) 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie  

ouders en drie personeelsleden. De MR geeft 

adviezen en neemt besluiten over onder-

werpen die met het beleid van de school of 

het bestuur van ROOBOL te maken hebben. 

Bijvoorbeeld: de groepsindeling, de verdeling 

van de leerkrachten over de groepen, 

sollicitaties, schoolplanontwikkeling. Jaarlijks 

worden er verkiezingen gehouden voor één 

of meer plaatsen in de MR.  

 
Contactgegevens MR  

(tot verkiezing in november) 

De heer N. de Vries, voorzitter  

(vader van Annieke en Daniël) 

Jan Flintermanloane 6, Feanwâlden 

tel. 0511 – 471974 

Mevrouw M. Venema 

(moeder van Jan Pieter, Annemieke)  

De heer E. Bakx (vader van Roos)  

Teamlid: Aafke Veenstra – v.d. Veen 

Teamlid: Willy Buikema 

Teamlid: Nieske van der Veen 

 

GMR 

In de Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad van Roobol hebben dertien 

ouders en leerkrachten zitting. Hier zijn 

verkiezingen voor. Ook u kunt zich daarvoor 

beschikbaar stellen. 

Schoolfonds   

Het schoolfonds bestaat uit vrijwillige 

ouderbijdragen van € 15,00 per kind. Uit het 

schoolfonds worden onder andere de 

volgende zaken betaald: de sinterklaas- en 

kerstactiviteiten, de Koningsspelen, 

excursies, cultuur uitstapjes en extra 

materialen voor handenarbeid. 

 

Kinderen die na 1 januari op school komen, 

betalen de helft van het bedrag. Kinderen die 

na 1 maart komen betalen alleen het 

schoolreisje. 

 

De bijdrage voor het schoolfonds wordt door 

de penningmeester van de OR in drie delen 

(oktober, januari en april) geïnd d.m.v. een 

machtiging. Ouders die moeite hebben met 

het betalen van dit bedrag kunnen hun 

bezwaar voor 1 oktober kenbaar maken bij 

de ouderraad of de leerkracht.  

 
Schoolreisjes 

Ongeacht de klascombinaties gaan de 

volgende groepen samen op schoolreis: 

groep 1/2, 3/4, 5/6. Groep 7 en 8 gaan drie 

dagen op kamp. De datum staat op de 

kalender en bestemmingen van de 

schoolreisjes worden in de loop van het 

schooljaar bekend gemaakt. 

 

De ouderbijdrage voor de schoolreisjes wordt 

in drie delen geïnd: in oktober, januari en 

april. De hoogte van het bedrag hangt af van 

de duur en de bestemming van de reis.  

Ouders die moeite hebben met het betalen 

van dit bedrag kunnen hun bezwaar voor  

1 oktober kenbaar maken bij de Ouderraad 

of de leerkracht.  

 

Bedragen schoolfonds en schoolreisje 

Groep Schoolfonds Schoolreis 

1 & 2 € 15,00 € 20,00 

3 & 4 € 15,00 € 27,00 

5 & 6 € 15,00 € 35,00 

7 & 8 € 15,00 € 75,00 

 
Minimuminkomen 

Heeft u een minimuminkomen of wegens 

andere omstandigheden weinig te besteden? 

Vraag dan bij Stichting Leergeld naar de 

mogelijkheden voor een bijdrage in de 

kosten voor het schoolreisje: 

www.leergeld.nl. 

http://www.leergeld.nl/


 
 

 

  

  

April 2019 
1 ma    16 di Cito Eindtoets 

2 di  Juf Gerbrich jarig  17 wo Cito Eindtoets 

3 wo Grote Rekendag  18 do Cito Eindtoets 

4 do   19 vr Goede Vrijdag 

5 vr   20 za  

6 za   21 zo 1e Paasdag 

7 zo   22 ma 2e Paasdag 

8 ma 
Inning 3e termijn schoolgeld 
MR/OR 

 23 di  Luizencontrole, geen gel of vlechten 

9 di  
 24 wo  

10 wo Schoolvoetbaltoernooi  25 do  

11 do   26 vr  

12 vr 
Koningsspelen 
OPA  

 27 za 
Koningsdag  
start meivakantie 

13 za   28 zo  

14 zo   29 ma  

15 ma GMR  30 di  

 

 

Notities: 
 
 



Ziekmeldingen en verzoek om vrijaf 

 

Ziek- en afmeldingen 

Kan uw kind wegens ziekte of artsenbezoek 

niet op school komen? Geeft u dit dan zo snel 

mogelijk, vóór schooltijd, aan ons door. Meld 

bij ziekte altijd of het gaat om een 

besmettelijke ziekte. 

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Ter preventie van het schoolverzuim hebben 

we de volgende maatregelen genomen: 

* de leerkracht houdt het schoolverzuim 

dagelijks bij; 

* de ouder wordt thuis gebeld als er geen 

ziekmelding van het kind binnen komt;  

* opmerkelijk verzuim wordt aan de directeur 

gemeld; 

* bij regelmatig verzuim vindt er een gesprek 

plaats tussen ouders, leerkracht/ Interne    

Begeleiding; 

* ongeoorloofd verzuim wordt door de 

directeur aan de leerplichtambtenaar gemeld. 

 

Vakantieverlof 

Verzoeken om vrijaf (minder dan 10 dagen) 

dient u minimaal 10 dagen van tevoren in, via 

het formulier "Verzoek om verlof". Verlof 

voor langere tijd, graag zo snel mogelijk 

melden aan de directie. Aan verlof zijn 

voorwaarden verbonden. Deze kunt u 

terugvinden in de schoolgids. 

 

Op vakantie onder schooltijd 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van 

artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient 

minimaal 2 maanden tevoren aan de 

schoolleider van de school worden 

voorgelegd.  

 

Verlof voor vakantie onder schooltijd wordt 

alleen verleend: 

* wanneer door het beroep van één van de 

ouders het slechts mogelijk is om buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan; 

* een werkgeversverklaring wordt overlegd 

waaruit blijkt dat er geen verlof in de officiële 

schoolvakantie mogelijk is. 

 

Verlof  

* mag éénmaal per schooljaar worden 

verleend; 

* de verlofperiode mag maximaal 10 

schooldagen beslaan; 

* de verlofperiode mag niet in de eerste twee 

weken van het schooljaar vallen. 

 

 

 

 

Verlof in geval van “andere gewichtige 

omstandigheden” 

Onder “andere gewichtige omstandigheden” 

vallen situaties die buiten de wil van de 

ouders en/of de leerling liggen. Voor  

bepaalde omstandigheden kan vrij worden 

gevraagd. 

 

Hierbij kunt u denken aan: 

een verhuizing van het gezin, het bijwonen 

van een huwelijk van bloedverwanten, 

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 

(het aantal verlofdagen wordt bepaald in 

overleg met de directeur en/of de 

leerplichtambtenaar), overlijden van bloed- of 

aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-

jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25-, 40-, 

50-, of 60- jarig (huwelijks)jubileum van 

bloed- of aanverwanten, andere gewichtige 

omstandigheden. 

 

Verzoeken om vrijaf worden altijd via het 

formulier “Verzoek om verlof” bij de directie 

aangemeld. In overleg zullen we altijd een 

goede beslissing kunnen nemen. 

 

ICT en media binnen onze school. 

Op onze school streven we ernaar om de 

kinderen wegwijs te maken op digitaal 

gebied. We zetten hiervoor verschillende 

materialen in. Zo werken we van groep 4 t/m 

8 met verschillende vakken op de IPad. Voor 

rekenen (en soms ook andere vakgebieden) 

gebruiken we Snappet. Dit is een 

onlineprogramma waarin de leerling direct 

feedback krijgt op het gemaakte werk. Het 

programma werkt adaptief en bekijkt dus 

welke leerstof de leerling op dat moment 

nodig heeft. In groep 1 t/m 3 maken we ook 

regelmatig gebruik van de IPad.  

 

Daarnaast zijn er op school veel digitale 

middelen aanwezig om vaardig te worden op 

dit gebied. We hebben robots om te 

programmeren, maar ook een green screen 

waarmee de kinderen filmpjes kunnen 

opnemen (voor presentaties/spreekbeurten).  

We zetten deze middelen ook tijdens onze 

lessen in.  

 

Jaarlijks doen we in de bovenbouw mee aan 

de week van de sociale media. Met dit 

lesprogramma leren de kinderen hoe ze zich 

goed kunnen redden in de digitale wereld van 

nu. 

 

Gebruik mobiele telefoon 

De kinderen mogen onder schooltijd geen 

mobiele telefoon gebruiken. De leerkracht 

kan de telefoon voor de leerlingen bewaren 

tot het einde van de lesdag. 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mei 2019 

1 wo   17 vr  

2 do   18 za  

3 vr   19 zo  

4 za Dodenherdenking  20 ma  

5 zo Bevrijdingsdag   21 di  

6 ma Studiedag team, kinderen vrij  22 wo 
 
 

7 di Luizencontrole, geen gel of vlechten  23 do  

8 wo   24 vr OPA  

9 do   25 za  

10 vr   26 zo  

11 za   27 ma 
Schoolkamp 7,8 
GMR 

12 zo Moederdag  28 di Schoolkamp 7,8 

13 ma Fietscontrole groep 1 t/m 5  29 wo 
Schoolkamp 7,8 
Schoolkorfbaltoernooi 

14 di  Schoolpleinactiviteiten  30 do Hemelvaartsdag 

15 wo Fietscontrole groep 6 t/m 8  31 vr  

16 do      

 

Notities: 
 
 



  

Zorg voor de leerling  

We vinden het heel belangrijk dat onze 

leerlingen met plezier naar school gaan.  

Daarom bieden we een vriendelijk en veilig 

klimaat op school. Dit is voor ons de basis 

van alles. Immers wanneer een kind zich 

veilig/prettig voelt, zal het tot een 

evenwichtige ontwikkeling kunnen komen. 

Wij gebruiken voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling het programma “De Vreedzame 

school”. We distantiëren ons als school 

(kinderen, team, ouders) van pestgedrag. 

Wordt er toch gepest? In het pestprotocol (zie 

website) staat hoe we dit aanpakken.  

 

Interne Begeleider 

De interne begeleider, Nieske van der Veen-

Smid coördineert de zorg binnen de school. 

Zij helpt en stuurt de leerkrachten bij de 

uitvoering van de zorg voor de kinderen. 

Eventueel helpt zij ouders bij het aanvragen 

van hulp, onderzoek o.i.d. 

Samen met de directie vormt de ib-er het 

zorgteam. Dit team is verantwoordelijk voor 

het beleid m.b.t. zorg en de te volgen 

procedures. 

 

Leerlingvolgsysteem 

De ontwikkelingen van de kinderen worden 

gevolgd door observaties van de leerkracht, 

het afnemen van de methode gebonden 

toetsen en door de afname van de Cito-

toetsen. De ontwikkeling van de kleuters 

wordt gevolgd met behulp van registratie-en 

observatiesysteem DORR en Cito. 

Ook wordt de sociaal-emotionele 

ontwikkeling in kaart gebracht door het 

invullen van een vragenlijst - de Scol. 

 

Groepsplannen 

Twee keer per jaar worden er 

groepsoverzichten gemaakt. Hierin staat voor 

verschillende vakgebieden per kind 

beschreven wat zijn/haar onderwijsbehoeften 

zijn en welke doelen er nagestreefd worden. 

In een groepsplan maakt de leerkracht 

vervolgens duidelijk en inzichtelijk welke 

kinderen extra uitleg/ instructie krijgen of 

juist extra uitdaging. De weekplanning wordt 

hierop gebaseerd. De groepsplannen worden 

voortdurend geëvalueerd en indien nodig 

aangepast.  

 

Extra hulp 

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind 

niet zoals verwacht. Als dit ondanks extra 

aanpassingen zo blijft, dan kan het 

(leer)programma worden aangepast en extra 

hulp worden ingezet door leerkracht en 

onderwijsassistent. 

 

Externe hulp 

Als de extra begeleiding niet het gewenste 

resultaat oplevert, wordt externe hulp 

ingeschakeld. Dat kan via de Werkgroep 

passend onderwijs van Roobol. Specialisten 

vanuit deze werkgroep kunnen de leerkracht 

begeleiden bij het bedenken van de juiste 

aanpak, het maken van plannen of eigen 

leerlijnen (Onderwijs Perspectief Plan). Ook 

kunnen ze observaties in de groep uitvoeren, 

of onderzoek doen. Daarnaast kan (samen 

met ouders) ook externe hulp worden 

ingeroepen van andere specialisten, het 

gebiedsteam van de gemeente, enz. De 

intern begeleider ondersteunt hierbij. 

 

Zorg voor (hoog)begaafde kinderen 

In de zorg voor de leerlingen is er niet alleen 

oog voor de kinderen die onder het 

gemiddelde scoren. Ook de kinderen die 

opvallend hoog scoren, zich sneller dan 

gemiddeld ontwikkelen en behoefte aan extra 

uitdaging hebben, verdienen extra aandacht. 

Voor het signaleren van deze kinderen wordt 

gebruik gemaakt van het SiDi protocol.  

De kinderen kunnen een traject binnen de 

klas volgen b.v. aangepaste opdrachten en 

levelwerk.  

 

Roobol Plusgroep en Maximus plusgroep 

In deze bovenschoolse plusgroepen ligt de 

nadruk op het leren leren en het bewust 

worden van de eigen sterke en zwakke 

punten. Beide plusgroepen hebben een 

toelatingsbeleid. Als een kind naar de mening 

van het team in aanmerking komt voor één 

van deze groepen kan het kind in overleg 

met kind en ouders worden aangemeld.  

 

Passend onderwijs  

Een schoolbestuur moet voor elk kind dat 

aangemeld wordt een passende school 

zoeken. Het kan zijn dat bij leerlingen op 

school, of bij de aanmelding, blijkt dat onze 

school niet de zorg kan bieden die de leerling 

nodig heeft. De school heeft dan 

verschillende opties: er kan besloten worden 

het kind met aangepaste doelen en eventueel 

extra ondersteuning toch aan te nemen of er 

wordt een andere school gezocht die beter 

past bij de onderwijs-behoefte van het kind. 

Dat kan een “gewone” basisschool zijn die 

speciale hulp kan bieden, maar ook een 

school voor speciaal (basis-)onderwijs.  
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Juni 2019 
1 za  Miss Irma jarig  16 zo Vaderdag 

2 zo   17 ma Cito toetsweek 3 

3 ma Cito toetsweek 1  18 di  

4 di Studiemiddag, kinderen 12.00 u vrij  19 wo  

5 wo   20 do  

6 do   21 vr Begin van de zomer 

7 vr   22 za  

8 za   23 zo  

9 zo 1e Pinksterdag  24 ma GMR 

10 ma 2e Pinksterdag  25 di  

11 di  Cito toetsweek 2  26 wo  

12 wo   27 do Rapport mee 

13 do 
Sportdag groep 5/6 
MR/OR 

 28 vr 
Studiedag team, kinderen vrij 
OPA 

14 vr Sportdag groep 7/8  29 za  

15 za   30 zo  

 

Notities: 
 
 



Overgang naar volgende groep  

en keuze voortgezet onderwijs  

 

Overgang van groep 1 naar 2 

Kinderen van groep 1die geboren zijn in 

oktober, november en december gaan na de 

zomervakantie naar groep 2. We volgen deze 

kinderen volgens een vastgestelde 

procedure. Dit doen we om tot een 

verantwoorde beslissing te komen voor 

eventuele doorstroming naar groep 3.  

 

Verlengde leertijd (groep doubleren) 

We gaan ervanuit dat de kinderen de school 

in acht jaar doorlopen. Een enkele keer moet 

een uitzondering worden gemaakt en is extra 

leertijd zinvol. Wanneer we in maart/april 

vermoeden dat een leerling extra leertijd 

nodig heeft, bespreken we dit met de ouders. 

Uiterlijk in juni nemen we een besluit over 

het schoolvervolg. Het advies van de school 

is bindend. 

 

Splitsen van groepen. 

In verband met het leerlingenaantal is het 

soms nodig om groepen te splitsen.  Bij de 

verdeling van de groepen wordt gekeken 

naar leeftijd, geen broertjes en zusjes in één 

groep, zorgbehoefte binnen de groep en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. U mag 

ervanuit gaan dat de leerkrachten een 

weloverwogen beslissing nemen. De 

verdeling wordt via Social Schools bekend 

gemaakt. 

 

Overgang naar voortgezet onderwijs 

Om goed advies voor de schoolkeuze van 

voortgezet onderwijs te kunnen geven wordt 

gebruik gemaakt van: 

* De plaatsingswijzer, waarin de citotoets 

resultaten van groep 6,7 en 8 verwerkt zijn.  

* De drempeltest. Groep 8 doet mee aan de 

Drempeltest. De Drempeltest richt zich op de 

aanleg van de leerling (‘wat zit er in’). 

Behalve de kennis van de leerstof worden ook 

een aantal persoonlijkheidsfactoren bekeken. 

Zoals de leermotivatie, het zelfvertrouwen, 

het doorzettingsvermogen en de 

evenwichtigheid van het kind.  

* Cito eindtoets. In april wordt de landelijk 

vastgestelde Cito eindtoets in 3 dagen 

afgenomen. 

* Het beeld dat de leerkracht van het kind 

heeft speelt ook een belangrijke rol.  

In februari wordt in overleg met de ouders en 

het kind de schoolkeuze bepaald. 

 

 

 

 

 

Open dagen voortgezet onderwijs 

De kinderen van groep 8 krijgen in 

december/januari een lijst waarop alle 

gegevens staan vermeld van de open dagen 

van de Voortgezet Onderwijs in de regio. 

Samen met de leerkracht van groep 8 wordt 

er een open dag bezocht. Voor 1 april moet 

een leerling aangemeld zijn voor het 

voortgezet onderwijs. 

 

Resultaten oud-leerlingen op voortgezet 

onderwijs 

Drie jaar lang worden wij op de hoogte 

gehouden van de resultaten van onze 

leerlingen op het vervolgonderwijs. Die 

resultaten worden bewaard en geanalyseerd. 

Zo kunnen wij en de inspectie constateren 

dat onze leerling de eerste 3 jaar goed 

presteren en weinig naar een lagere vorm van 

vervolgonderwijs moeten afstromen. 

 

Onderwijsplannen 2018 – 2019 

* Inspirerende leeromgeving: Meer gebruik 

maken van het nieuwe leerplein en de 

uitdagende (ICT) materialen. Het nieuwe 

materiaal functioneel gebruiken.  

* Talentontwikkeling: Aansluiten bij 

talenten van kinderen om leerdoelen te 

behalen. De kinderen leren binnen en buiten 

de school. 

* Vreedzame school: Uitbreiding activiteiten 

Vreedzame school met o.a.een leerlingenraad 

* Onderwijs: Het maken van een definitieve 

keuze op het aanbod van taal. Dit wordt 

vastgelegd in een beleidsplan. 

* Opbrengstgericht werken: De opbrengst-

en worden verhoogd door actief en 

doelgericht werken. De methode Snappet 

wordt ingezet. 

* Passend onderwijs: Extra middelen 

inzetten voor zorg aan kinderen ( aanstellen 

onderwijsassistent voor 4 dagen) 

De volledige plannen staan beschreven op de 

website. Onder het kopje: schoolgids, 

schooljaarplan en schoolplan. 

 

Slot 

Alweer de laatste bladzijde van de kalender. 

Ik hoop dat u voldoende informatie heeft 

gekregen. Er is natuurlijk nog veel meer over 

het onderwijs op onze school te vertellen.  

Uw kind maakt het allemaal mee of gaat het 

misschien meemaken. Wij hopen op een 

gezellig, leerzaam en fijn schooljaar! 

 

Namens het team, 

directeur Tineke Vogels 



 

  

Juli 2019 
1 ma    17 wo  

2 di  
 18 do  

3 wo Oudercontacten  19 vr  

4 do Oudercontacten  20 za  

5 vr Lodenhelrun Junioren   21 zo  

6 za   22 ma  Juf Tineke jarig  

7 zo   23 di  

8 ma   24 wo  

9 di  Schoolschoonmaak  25 do  

10 wo   26 vr  

11 do 
Laatste schooldag 
Afscheid groep 8 

 27 za  

12 vr Kinderen vrij  28 zo  

13 za Start zomervakantie  29 ma  

14 zo   30 di  

15 ma   31 wo  

16 di      

 

 
 

Notities: 
 
 


