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1 zo

2 ma

3 di meester Bauke jarig

4 wo

5 do

6 vr

7 za

8 zo

9 ma

10 di

11 wo

12 do

13 vr

14 za

15 zo

AUGUSTUS 2021

16 ma

17 di

18 wo

19 do juf Yvonne jarig

20 vr

21 za

22 zo einde zomervakantie

23 ma deze week luizencontrole

24 di

25 wo

26 do

27 vr  oudpapieractie

28 za

29 zo

30 ma schoolfotograaf
informatieavond groep 1 t/m 4

31 di schoolfotograaf
informatieavond gr 5 t/m 8     notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 475554  -  info.drtheundevries@roobol.frl



1 wo

2 do

3 vr

4 za

5 zo

6 ma  omgekeerde oudergesprekken gr 1 t/m 7
 startbijeenkomst GMR / MR 

7 di

8 wo  feestweekactiviteiten onder schooltijd 
 omgekeerde oudergesprekken gr 1 t/m 7

9 do  feestweek

10 vr  feestweek 

11 za  feestweek 

12 zo  juf Evelien jarig

13 ma OR/MR vergadering

14 di

15 wo  studiemiddag: leerlingen 12 u vrij 

SEPTEMBER 2021

16 do  theatervoorstelling gr 3 / 4 

17 vr

18 za

19 zo

20 ma  GMR vergadering

21 di  theatervoorstelling gr 1 / 2

22 wo

23 do

24 vr  elzensnoeien gr 7

25 za

26 zo

27 ma

28 di

29 wo  schoolkamp gr 7 / 8

30 do  schoolkamp gr 7 / 8 

    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54  -  info.drtheundevries@roobol.frl OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 475554  -  info.drtheundevries@roobol.frl



1 vr  schoolkamp gr 7 / 8

2 za

3 zo

4 ma  dierendag
 inning 1e termijn schoolgeld

5 di  theatervoorstelling gr 7 / 8

6 wo  start kinderboekenweek
 BerneBoek Ambassadeur

7 do

8 vr  oudpapieractie

9 za

10 zo

11 ma

12 di  MR vergadering

13 wo  koffieochtend bieb ouders gr 3 t/m 8

14 do

15 vr  einde kinderboekenweek

OKTOBER 2021

16 za  start herfstvakantie

17 zo

18 ma

19 di

20 wo

21 do

22 vr

23 za

24 zo  einde herfstvakantie
 Leo Jilderda jarig

25 ma  GMR vergadering
 deze week luizencontrole

26 di  

27 wo

28 do

29 vr

30 za

31 zo  Halloween 
 wintertijd    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 475554  -  info.drtheundevries@roobol.frl



1 ma  GMR vergadering met RVT

2 di
 nationaal schoolontbijt
 fietsverlichtingcontrole 
 OR vergadering

3 wo  fietsverlichtingcontrole

4 do

5 vr

6 za  juf Ylse jarig

7 zo

8 ma

9 di

10 wo  juf Tjittie jarig

11 do  Sintmaarten

12 vr  oudpapieractie

13 za intocht Sinterklaas Feanwâlden

14 zo

15 ma

NOVEMBER 2021

16 di  oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 8

17 wo  Studiedag ROOBOL, leerlingen vrij

18 do  oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 8

19 vr

20 za

21 zo

22 ma

23 di

24 wo

25 do  zakelijke ouderavond

26 vr

27 za

28 zo

29 ma OR / MR vergadering

30 di

    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54 -  info.drtheundevries@roobol.frl



    notities

1 wo

2 do  Sinterklaas op school

3 vr

4 za

5 zo  Sinterklaas

6 ma  GMR veradering

7 di

8 wo  kerstcarrousel

9 do

10 vr

11 za

12 zo

13 ma

14 di

15 wo

DECEMBER 2021

16 do

17 vr  oudpapieractie

18 za

19 zo

20 ma

21 di

22 wo  kerstfeest

23 do

24 vr  leerlingen 12 u vrij

25 za
 eerste kerstdag
 start kerstvakantie
 juf Ygerne jarig

26 zo  tweede kerstdag

27 ma

28 di  meester Erwin jarig

29 wo  juf Doetie jarig
 

30 do

31 vr  oudjaarsdag
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1 za  nieuwjaarsdag

2 zo

3 ma  inning 2e termijn schoolgeld

4 di

5 wo

6 do

7 vr

8 za

9 zo  einde kerstvakantie

10 ma deze week luizencontrole

11 di  juf Geertje jarig 

12 wo  

13 do

14 vr

15 za

JANUARI 2022

16 zo

17 ma  citoweek M week 1

18 di

19 wo

20 do

21 vr

22 za

23 zo

24 ma  citoweek M week 2

25 di

26 wo

27 do  OR / MR / Team vergadering

28 vr  oudpapieractie (onder voorbehoud)

29 za  juf Sigrid jarig

30 zo

31 ma  GMR vergadering
    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54  -  info.drtheundevries@roobol.frl



1 di

2 wo  koffieochtend bieb ouders gr 1 / 2

3 do

4 vr

5 za

6 zo

7 ma  studiemiddag: leerlingen 12 u vrij

8 di  rapporten mee

9 wo

10 do

11 vr

12 za  juf Aafke jarig

13 zo

14 ma
 oudergesprekken verplicht voor leerlingen      
 en ouders gr 7 en 8
 Valentijnsdag

15 di  OR / MR vergadering

FEBRUARI 2022

16 wo  oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 6 
 juf Nynke jarig

17 do  oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 6

18 vr

19 za  start voorjaarsvakantie

20 zo

21 ma

22 di

23 wo

24 do

25 vr

26 za

27 zo  einde voorjaarsvakantie

28 ma  GMR vergadering met MR
 deze week luizencontrole

    notities
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1 di

2 wo

3 do

4 vr

5 za

6 zo

7 ma

8 di  juf Rinskje jarig

9 wo

10 do

11 vr  oudpapieractie (onder voorbehoud)

12 za

13 zo

14 ma  GMR vergadering met RVT

15 di

16 wo  open dag dr. Theun de Vriesskoalle

MAART 2022

17 do

18 vr

19 za

20 zo

21 ma

22 di

23 wo  juf Willy jarig

24 do

25 vr

26 za

27 zo  zomertijd

28 ma
 juf Daniëlle jarig
 OR / MR vergadering
verkeersweek

29 di verkeersweek: verkeersflits VVN

30 wo
 Roobol 24-games
 Grote Rekendag
 verkeersweek

31 do

    notities
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1 vr verkeersweek

2 za  juf Gerbrich jarig

3 zo

4 ma  GMR vergadering
 inning 3e termijn schoolgeld

5 di

6 wo  schoolvoetbaltoernooi gr 7/8

7 do

8 vr

9 za

10 zo

11 ma

12 di

13 wo

14 do

15 vr  Goede Vrijdag

APRIL 2022

16 za

17 zo  eerste paasdag

18 ma  tweede paasdag

19 di  MR vergadering 
 herdenking WOII bij monument gr 7

20 wo  Cito Eindtoets gr 8

21 do  Cito Eindtoets gr 8
 juf Wietske jarig

22 vr  koningsspelen
 oudpapieractie (onder voorbehoud)

23 za

24 zo

25 ma  oudergesprekken op uitnodiging gr 1 t/m 6

26 di  oudergesprekken op uitnodiging gr 1 t/m 6

27 wo Koningsdag

28 do  studiedag team: leerlingen vrij

29 vr  leerlingen vrij

30 za  start meivakantie

    notities
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1 zo

2 ma

3 di

4 wo  dodenherdenking

5 do  bevrijdingsdag

6 vr

7 za

8 zo  einde meivakantie
 moederdag

9 ma  deze week luizencontrole

10 di  

11 wo  

12 do

13 vr

14 za

15 zo

MEI 2022

16 ma

17 di

18 wo

19 do

20 vr

21 za

22 zo

23 ma  Cito E week 1
 

24 di

25 wo  schoolpleinactiviteiten

26 do  hemelvaartsdag

27 vr  leerlingen vrij

28 za

29 zo

30 ma  Cito E week 2

31 di  OR / MR vergadering

    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54  -  info.drtheundevries@roobol.frl



1 wo  Miss Irma jarig

2 do

3 vr

4 za

5 zo  eerste pinksterdag

6 ma  tweede pinksterdag

7 di  GMR vergadering 

8 wo

9 do

10 vr  oudpapieractie (onder voorbehoud)

11 za

12 zo

13 ma

14 di  rapport mee

15 wo

JUNI 2022

16 do  sportdag gr 5 / 6 

17 vr  sportdag gr 7 / 8

18 za

19 zo  vaderdag

20 ma  deze week oudergesprekken gr 7

21 di
 oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 5
 oudergesprekken verplicht gr 6 
 MR / OR vergadering (optie)

22 wo

23 do  oudergesprekken op inschrijving gr 1 t/m 5
 oudergesprekken verplicht gr 6 

24 vr

25 za

26 zo

27 ma

28 di

29 wo

30 do

    notities
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1 vr  Lodenhelrun jeugd

2 za  Lodenhelrun volwassenen

3 zo

4 ma

5 di

6 wo

7 do

8 vr  studiedag team: leerlingen vrij

9 za

10 zo

11 ma

12 di  schoolschoonmaak

13 wo  afscheid groep 8

14 do

15 vr  oudpapieractie (onder voorbehoud)

JULI 2022

16 za  start zomervakantie

17 zo

18 ma

19 di

20 wo

21 do

22 vr  juf Tineke jarig

23 za

24 zo

25 ma

26 di

27 wo

28 do

29 vr

30 za

31 zo
    notities

OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54  -  info.drtheundevries@roobol.frl

fijne zomervakantie! 



OBS dr. Theun de Vriesskoalle  -  tel: 0511 - 47 55 54  -  info.drtheundevries@roobol.frl

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),       

In deze schoolkalender geven we u informatie die voor het komende schooljaar van belang is. We werken samen met 
ouders, kinderen en leerkrachten aan een fijn schooljaar.  
 
 
 
 
      SAMEN, KANSRIJK, VERNIEUWEND
Dr. Theun de Vriesskoalle 
J. Prinsstrjitte 30
9269 NZ Feanwâlden
info.drtheundevries@roobol.frl 
tel. 0511 - 47 55 54  
www.obsdrtheundevries.nl

Directeur 
Tineke Visser - Vogels 
t.vogels@roobol.frl  
tel. 06 - 18 25 51 80 
 
aanspreekpunt bij afwezigheid:  
Daniëlle Schriemer 
d.schriemer@roobol.frl

Interne Begeleider 
(aanspreekpunt voor vragen  
over leerlingenzorg) 
Ygerne Imhoff 
y.imhoff@roobol.frl 
tel. 0511 - 47 55 54 

 
Naast deze schoolkalender is er een schoolgids. De schoolgids is een uitgebreid inhoudelijk document, goedgekeurd 
door Inspectie en Medezeggenschapsraad. De schoolkalender en schoolgids staan ook op www.obsdrtheundevries.nl.

SCHOOLTIJDEN
Schooltijden 
De leerlingen gaan 5 dagen per week van  
08:30 - 14:00 uur naar school.  
Groep 2 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit.  
Groep 1 is op vrijdag vrij 

Ingaan 
Vanaf 08:20 uur zijn de leerlingen welkom in de klas.  
De kleuters worden vanaf 08:20 uur bij de buitendeur 
van het klaslokaal gebracht. Groep 3 t/m 8 gaat  
zelfstandig het plein op en naar binnen.  
 
Om 08:25 uur gaat de eerste bel. Alle kinderen die nog 
buiten zijn, moeten dan naar binnen.  
Om 08:30 uur gaat de tweede bel en start de les. 

Als de leerkracht pleinwacht heeft, blijven de  
leerlingen bij hun leerkracht op het plein.  

De onderbouwingang is voor de groepen 1 t/m 4. 
De bovenbouwingang is voor de groepen 5 t/m 8. 
              
Uitgaan 
De ouders/verzorgers van de kleuters mogen de  
kleuters opwachten op het kleuterplein, tussen de 
zandbak en de familieschommel. Ouders van leerlingen 
in groep 3 t/m 8 wachten bij het schoolhek. De BSO 
verzamelt de leerlingen bij het fietsenhok, bij de  
schildering van de potloden.

Pauzes 
De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10:00 - 10:15 u.  
De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10:15 - 10:30 u.  
De groepen 1 t/m 8 hebben lunchpauze van  
12:00 - 12:30 u. 
 

Pleinwacht 
Leerkrachten houden voor schooltijd en tijdens de 
pauzes pleinwacht. 

Bibliotheek 
Op dinsdagmiddag mogen de leerlingen onder school-
tijd naar de schoolbieb. Ze mogen drie boeken lenen. 
De uitleentijd is 3 weken. Op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 08:20 - 08:30 u en op dinsdagmiddag van 
14:00 - 14:15 u kunt u samen met uw kind een boekje 
uitzoeken in de schoolbieb om thuis te lezen.  

Gym 
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen bewegings-
onderwijs in het speellokaal. De sokken, schoenen en 
dikke truien gaan uit, een T-shirt en gymschoentjes 
gaan aan. De gymspullen worden op school bewaard in 
een tasje. Zet u alstublieft de naam van uw kind in de 
schoenen en op het tasje. 
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen op maandag 
en donderdag gymles in sporthal De Hoantserid. Op 
donderdag geeft een vakleerkracht gymnastiekles.  
De kinderen sporten in sportkleding en op sport- 
schoenen. Na afloop van de les mogen ze zich opfris-
sen. Er wordt niet gedoucht. Kan uw kind een keer niet 
meedoen met gym? Meld dit dan bij de leerkracht. 
 
maandag donderdag

08:30 - 09:15 u gr 7 09:45 - 10:30 u          gr 6 / 8
10:15 - 11:00 u gr 5  10:30 - 11:15 u gr 5
11:00 - 11:45 u gr 3 * 11:15 - 12:00 u gr 4
12:30 - 13:15 u gr 4 12:30 - 13:15 u gr 3
13:15 - 14:00 u gr 6 / 8 13:15 - 14:00 u gr 7

 
* alle leerlingen gr 3 spelen gezamenlijk op het plein



VAKANTIEROOSTER 2021 - 2022 
Vakantie- en feestdagen
Herfstvakantie  16 t/m 23 oktober 2021 
Kerstvakantie  25 december 2020 t/m  
   8 januari 2022 
Voorjaarvakantie 19 t/m 26 februari 2022 
Goede Vrijdag    15 april 2022 
Pasen    17 en 18 april 2022 
Koningsdag   27 april 2022 
Meivakantie  29 april t/m 7 mei 2022 
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022 
Pinksteren   5 en 6 juni 2022 
Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen (leerlingen vrij)
17 november 2021, 28 april 2022, 8 juli 2022

Studiemiddagen (leerlingen vanaf 12:00 u vrij)
15 september 2021, 7 februari 2022
 

VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING 
Samen houden we de schoolomgeving verkeersveilig. 
Op school houden we ons aan  de volgende verkeers-
afspraken: 

• Kinderen komen zoveel mogelijk met de fiets of 
lopend op school. 

• Ouders die lopend of op de fiets komen, laten de 
uitgangen van het schoolplein vrij. Zo hebben de 
kinderen vrij zicht op de weg.

• Ouders die met de auto komen, parkeren aan de 
Juliusstrjitte of in de S. Antonidesstraat (dus niet in 
de Tj. Talmastrjitte) en rijden daarna zoveel  
mogelijk langs het benzinestation.

• Ouders rijden bij het in- en uitgaan van de school 
niet door de Tj. Talmastrjitte.

• Aan de Juliusstrjitte (zuidkant van de school) is een 
‘tút en der út’ zone.

 
GEZONDE SCHOOL 
We zijn een Gezonde School. Dat betekent dat we al-
leen gezonde tussendoortjes en traktaties  
stimuleren. Dus geen energiedrankjes, koek en snoep; 
ook niet bij traktaties.  
 
De pauzehap is belangrijk, want het levert uw kind 
weer voldoende energie op voor de rest van de  
ochtend. De kinderen mogen drinken, fruit en brood 
meenemen.  We stimuleren het drinken van water. 
 
De kinderen lunchen in de klas onder toezicht van de 
leerkracht. Voor de lunch kunnen de kinderen handen 
wassen en is er een moment van stilte. Na het eten 
gaan ze naar buiten. 
 
Pauzehap en lunch blijft het best bewaard in een bakje. 
Geeft u alstublieft drinken mee in een beker of fles 

die hergebruikt kan worden. Liever geen pakjes. Deze 
geven we leeg mee terug om ons afval te verminderen. 

Kijk voor meer informatie over ons gezondheidsbeleid 
op de website www.obsdrtheundevries.nl. 

CONTACT 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 past. Als u wilt, kunt u ook 
actief betrokken zijn bij de school (zie bij commissies). 
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!  

Kijkje in de klas 
Meerdere keren per jaar organiseren wij momenten 
waarop u in de klas kunt kijken van uw kind. Dit zijn 
vaste momenten en momenten die wij in de loop van 
het jaar nog plannen. Deze kijkmomenten worden via 
Social Schools aan u medegedeeld.  
In de week na een vakantie mag u uw kind altijd 2x 
naar binnen brengen. Bij een afsluiting van een project 
organiseren wij ook een kijkmoment. 

Huisbezoek 
De leerkracht van groep 1 gaat bij elke nieuwe leerling 
op huisbezoek. Behalve kennismaken, komen allerlei 
zaken m.b.t. uw kind en de school aan de orde. Vanaf 
groep 2 kunnen leerkrachten op verzoek van ouders 
en/of leerkrachten huisbezoeken afleggen. 

Social Schools  
Ouders hebben veel invloed op het leerproces van hun 
kind. Daarom is het belangrijk dat u weet wat er in de 
klas gebeurt. We gebruiken Social Schools om deze 
informatie met u te delen. U vindt er het laatste 
nieuws, foto’s, de activiteitenkalender en u kunt zich 
via Social School inschrijven voor oudergesprekken.  
Social Schools is veilig en afgeschermd. U logt in met 
een inlognaam en wachtwoord. De app Social Schools 
is te downloaden op telefoon en iPad. U kunt ook  
inloggen op www.socialschools.nl.  
 
Heeft u vragen over Social Schools? Neemt u dan 
contact op met ICT-coördinator juf Evelien Mutgeert: 
e.mutgeert@roobol.frl.  
 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar is er een informatie-
avond. Op die avond maakt u kennis met de leerkracht 
en bepreken we de dagelijkse activiteiten, de leerstof 
en andere bijzonderheden van het schooljaar. 

Oudergesprekken 
Tijdens de oudergesprekken heeft u 10 of 20  
minuten de tijd om met de leerkracht van uw kind te 



praten. Ook het rapport wordt dan besproken.  
Er zijn 3 oudergesprekken per jaar. U kunt zich opgeven 
voor deze gesprekken. Het kan ook zijn dat de leer-
kracht u uitnodigt. Hiervoor is een extra oudergesprek-
sronde. Wij verwachten u minimaal 1 keer op gesprek. 
Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussentijds een 
afspraak te maken.  
 
Gescheiden ouders willen we graag dezelfde  
informatie geven over de kinderen. Onze voorkeur  
gaat uit naar een gezamenlijk bezoek op de ouder- 
gesprekken. Is dit niet mogelijk? Dan wordt iedere  
ouder apart ingepland voor een gesprek van  
10 minuten. 
 
Ouder-kind gesprek en Kind-talentgesprek 
In september starten we met de ouder-kind  
gesprekken. Ouders vertellen dan over hun kind  
aan de leerkracht. In dezelfde periode heeft de  
leerkracht een kind-talent gesprek met uw kind. 
Zo zijn de leerkrachten goed op de hoogte van de  
talenten van de leerlingen.  
 
Algemene ouderavond 
Elk jaar houden we algemene / zakelijke ouderavond. 
Op deze avond is ook de uitslag van de verkiezing van 
de MR. 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.  
 
Koffieochtend in samenwerking met de bibliotheek
In samenwerking met de bibliotheek organiseren we 
een paar keer per jaar een koffieochtend. Op deze 
koffieochtend is de leesconsulent van de bibliotheek 
aanwezig. Samen met andere ouders onder het genot 
van een bakje koffie worden er thema’s behandeld, 
zoals voorleestips, lezen stimuleren bij uw kind.

Website 
Op onze website www.obsdrtheundevries.nl 
kunt u alle informatie over onze school nalezen.  
U vindt hier bijvoorbeeld de schoolgids, kalender, infor-
matie 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 vorde-
ringen beschreven, de sociale omgang, de zelfstandig-
heid en het doorzettingsvermogen. Dit geldt ook voor 
de kinderen uit groep 1 als ze in februari meer dan 3 
maanden op school zijn geweest.  
 
De kinderen uit groep 1 die korter op school zitten, 
krijgen geen rapport maar een mapje met enkele foto’s 
van activiteiten in de groep. Zo krijgen alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 iets mee naar huis om thuis te  
kunnen laten zien.  

Toetsen 
We maken gebruik van methode-gebonden toetsen en 
methode-onafhankelijke toetsen van Cito. De resulta-
ten worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. 
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
wordt gevolgd en beschreven. De resultaten staan in 
het rapport vermeld.  
 
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 geen ouderlijk gezag 
heeft. De school informeert beide ouders als de adres-
gegevens van beide ouders op school bekend zijn. De 
wet schrijft niet voor welke informatie aan ouders 
moet worden verstrekt. Stichting ROOBOL heeft  
gekozen voor de volgende zaken:  
• website: schoolgids en schoolkalender; 
• oudergesprekken: toetsresultaten, rapporten,  

verwijzing voortgezet onderwijs; 
• Social Schools: informatie over schoolreizen. 
 
Leerlingdossier 
Van elke leerling is in school een (digitaal) dossier  
aanwezig. In deze dossiers worden o.a. de volgende  
gegevens bewaard: inschrijfformulier, kijklijsten,  
uitslagen van toetsen, handelingsplannen, onderzoeks-
resultaten en specifieke bijzonderheden. 

  

 

 

 

 



SCHOOLKOSTEN 
Vrijwillige ouderbijdrage
Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van  
€ 17,50 per leerling. Van deze bijdrage worden 
onder andere de sinterklaas- en kerstactiviteiten,  
de Koningsspelen, excursies, culturele uitstapjes en 
extra materialen voor handenarbeid betaald.  
 
U kunt de ouderraad machtigen om de ouder- 
bijdrage in 3 termijnen automatisch af te schrijven.  
De inning is op de eerste maandag na bijschrijving 
van de kinderbijslag in de maanden oktober, januari 
en april. Geeft u geen machtiging, dan ontvangt u 
aan het begin van het schooljaar een factuur voor 
het gehele bedrag. 

Voor kinderen die na 1 januari op school komen, 
wordt dat schooljaar 2/3 van de ouderbijdrage 
gevraagd. Voor kinderen die na 1 maart op school 
komen,  betaalt u dat schooljaar 1/3 van de  
vrijwillige ouderbijdrage.
 
Ouders die moeite hebben met het betalen van de 
ouderbijdrage kunnen hun bezwaar kenbaar maken 
bij de ouderraad, leerkracht of directeur.  
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  
Leerlingen waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, 
worden niet uitgesloten van deelname aan  
activiteiten.

Bijdrage schoolreisje 
De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op schoolreis. 
De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op kamp.  
De datum en bestemming van de schoolreisjes 
maken we in de loop van het schooljaar bekend. 

De bijdrage voor het schoolreisje wordt tegelijk 
met de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Geeft u 
geen machtiging voor automatisch incasso? Dan 
ontvangt u aan het begin van het schooljaar een 
factuur. 
 
Juf Sigrid Keimpema is door de ouderraad 
gemachtigd om de machtigingen van de ouders te 
verwerken en facturen op te maken voor ouders die 
geen machtiging hebben gegeven voor automatisch 
incasso van het schoolgeld.
 
Heeft u een laag inkomen? Vraag dan via 
www.samenvoorallekinderen.nl een vergoeding 
voor deze kosten. Juf Sigrid Keimpema kan u hierbij 
helpen.

schoolgeld
groep vrijwillige  

ouderbijdrage
bijdrage 
schoolreisje

1 / 2 € 17,50 € 20,00
3 / 4 € 17,50 € 27,00
5 / 6 € 17,50 € 35,00
7 / 8 € 17,50 € 75,00

  
MEDEZEGGENSCHAP
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 school-
geld en de oudpapieropbrengsten. De ouderraad 
organiseert ook de algemene ouderavond.  
 
Contactgegevens OR (tot verkiezingen)  
• De heer J.Wijma, voorzitter  

(vader van Liam en Mila)   
e-mail: ortheun@roobol.frl

• Mevrouw G. van der Wal, penningmeester     
(moeder van Jurre) 

• Mevrouw F. Afman  
(moeder van Joris, Bram en Stijn) 

• De heer G. op den Brouw (vader van Tije) 
• Mevrouw J. Donkervoort (moeder van Tieme 

en Maren) 
• Mevrouw L. Hempenius (moeder van Hilde) 
• Mevrouw Y. Plantinga (moeder van Mirthe)   
• Mevrouw R. Postma (moeder van Daniël en  

Annieke) 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 
3 personeelsleden. De MR geeft adviezen en neemt 
besluiten over onderwerpen 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 en schoolplanontwikkeling.  
Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één 
of meer plaatsen in de MR.  
 
Contactgegevens MR (tot verkiezingen) 
• Mevrouw D. Baartman, voorzitter  

(moeder van Oddvar en Reidar)   
e-mail: d.baartman@roobol.frl 

• Mevrouw C. Smit (moeder van Redmer) 
• De heer G. van der Veen (vader van Aniek en 

Marijn) 
• Teamlid: Willy Buikema (aftredend) 
• Teamlid: Ylse Veenstra 
• Teamlid: Erwin van der Ploeg 
• Teamlid: Evelien Mutgeert (per november) 
 



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) van Roobol hebben 13 ouders en leerkrachten 
zitting.  
Van onze school heeft teamlid Sigrid Keimpema zitting 
in de GMR. Zij is ook contactpersoon van de GMR voor 
de MR op onze school. 
Meer informatie over de GMR vindt u op  
www.roobol.frl/organisatie/gmr.
 
COMMISSIES 
Ouders zijn belangrijk voor onze school. Zo werken 
ouders en leerkrachten bijvoorbeeld samen aan  
verschillende activiteiten. Een aantal van die  
activiteiten wordt georganiseerd door commissies. Ook 
uw inzet en hulp is welkom!  
 
Als er hulp nodig is bij een commissie doet die  
commissie een oproep via Social Schools. U kunt 
denken aan: talentencircuit, bibliotheekcommissie, 
Sinterklaas-, Kerst-, Verkeers-, PR-commissie.
Er is ook hulp van ouders nodig bij luizencontrole, 
sportdag, Koningsspelen en andere activiteiten. Ook 
zijn er verkiezingen voor de Ouderraad en  
Medezeggenschapsraad.   

OPA – oud papier commissie 
Om de 6 weken halen ouders oud papier op in  
Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Dit gebeurt met  
kraakperswagens. Er zijn altijd vrijwilligers nodig voor 
deze klus. In het schooljaar 2020 - 2021 is er voor ruim 
€ 7000,- oud papier opgehaald. Hiervoor kan de school 
veel extra materialen aanschaffen en activiteiten  
organiseren. 

Sinterklaascommissie 
Elk jaar komt Sinterklaas bij ons op school. De Sinter-
klaascommissie organiseert het Sinterklaasfeest voor 
groep 1 t/m 4. In de Sinterklaascommissie zitten leer-
krachten en ouders.  
 
Groep 5 t/m 8 krijgt ook bezoek van de Sint, maar deze 
groepen organiseren hun eigen feestje in de klas. Zo 
maken de leerlingen bijvoorbeeld surprises voor elkaar.   

Kerstcommissie 
In de week voor het kerstfeest wordt een  
kerstcarrousel georganiseerd. Door de gehele school 
zijn de kinderen, in gemixte groepjes (uit elke klas 
een of meerdere leerlingen) bezig met het maken van 
kerstknutsels.  De leden van de kerstcommissie onder-
steunen hierbij.

De Kerstcommissie organiseert ook het kerstfeest. Per 
jaar kunnen de kerstactiviteiten verschillen, variërend 
van lichtjesoptocht naar Talma, een wensboom, kerst-
fair met kerstkoor of kerstdiner.  

ACTIVITEITEN 
Adoptie monument Spoarloane 
Ieder jaar herdenken de leerlingen van groep 7 de 
Tweede Wereldoorlog slachtoffers uit Feanwâlden en 
Feanwâldsterwâl. De leerlingen doen dat samen met 
de leerlingen van groep 7 van CBS De Frissel. 
De herdenking bij het monument aan de Spoarloane 
is altijd rond 15 april. Kinderen lezen zelfgeschreven 
gedichten voor, leggen een krans, houden een minuut 
stilte en zingen samen het eerste couplet van het  
Wilhelmus. 
 
Koningsspelen 
Wij doen mee met de Koningsspelen. Dit is een 
spel- en sportdag. We beginnen deze dag met een  
gezamenlijk optreden en gaan daarna in gemixte 
groepjes (uit elke groep een of meer leerlingen) bezig 
met de spelletjes. De oudste kinderen hebben de  
leiding over de groepjes. Om 12 uur krijgen de  
leerlingen een Koningslunch. 
 
Afscheidsavond groep 8 
In de laatste week van het schooljaar heeft groep 8 
samen met ouders en leerkrachten een afscheids-
programma. De schoolverlaters krijgen een herinnering 
aan hun schoolperiode. 

Kinderspel/Theateravond 
Ieder jaar voeren de kinderen een theaterstuk op. Dit 
doen ze met de eigen klas (kinderspel) of eens in de 
twee/drie jaar met de hele school (schoolmusical). 
De kinderen kunnen zich dan helemaal uitleven in 
dans, zang en toneel. 

Sportactiviteiten 
Leerlingen kunnen zich opgeven voor het schoolvoet-
bal- en schoolkorfbaltoernooi.  De groepen 5 t/m 8 
doen mee aan de gemeentelijke sportdag. Regelmatig 
krijgen we sportclinics aangeboden op school (tennis, 
korfbal, judo, voetbal). Daar maken we graag gebruik 
van. Zo maken de kinderen kennis met diverse sporten. 

Andere activiteiten 
• Iedere groep bezoekt jaarlijks een culturele 

voorstelling; 
• er worden regelmatig excursies georganiseerd; 
• De Klyster in Damwâld organiseert natuur- 

activiteiten; 
• in oktober besteden we aandacht aan de Kinder-

boekenweek en de hoogste groepen lezen dan o.a. 
voor de kinderjury; 

• leerlingen doen mee aan de Friese en  
Nederlandse voorleeswedstrijden; 

• de kleuters krijgen boekjes mee van Boekenpret; 
• we spelen mee in de Roobol 24-games competitie.
Gedurende het jaar komen er nog veel activiteiten bij. 
De activiteiten kunt u vinden op Social Schools.



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. Als een kind zich veilig en prettig 
voelt, zal het tot een evenwichtige ontwikkeling  
kunnen komen. Wij gebruiken daarvoor het program-
ma ‘De Vreedzame School’.  
 
We distantiëren ons als school (kinderen, team,  
ouders) van pestgedrag. Wordt er toch gepest? Dan  
pakken we dit aan. Hoe we dat doen, staat beschreven 
in een Pestprotocol. U vindt dit document op  
www.obsdrtheundevries.nl. 

Eens per twee jaar houden we een oudertevreden-
heidsonderzoek. Onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 
houden we ieder jaar een leerlingtevredenheidsonder-
zoek. Zij gaven de school afgelopen schooljaar een 9. 
 
Interne Begeleider 
De Interne Begeleider (IB’er) coördineert de zorg  
binnen de school. Zij helpt en stuurt leerkrachten bij 
de uitvoering van de zorg voor de kinderen. Eventueel 
helpt zij ouders bij het aanvragen van hulp. Samen 
met de directie vormt de IB’er het zorgteam. Dit team 
is verantwoordelijk voor het beleid over 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 Cito-toetsen. 

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd met  
behulp van het registratie- en observatiesysteem 
DORR. Ook wordt door alle leerkrachten de sociaal-
emotionele ontwikkeling in kaart gebracht met de 
SCOL.  
 
Extra hulp 
Soms zijn de resultaten van de toetsen niet volgens de 
verwachtingen. Als dit na extra aanpassingen zo blijft, 
dan kan het leerprogramma worden aangepast. Ook 
kan een onderwijsassistent extra hulp bieden. 
 
Externe hulp 
Als de extra hulp vanuit het eigen onderwijsteam 
niet het gewenste resultaat oplevert, schakelen 
we externe hulp in voor een leerling. Dat kan via
de Werkgroep Passend Onderwijs van ROOBOL. 
Daarnaast kan (samen met ouders) ook externe
hulp worden ingeroepen van andere specialisten, 
waaronder het Gebiedsteam van de gemeente. De 
Interne Begeleider ondersteunt hierbij. 

Zorg voor (hoog)begaafde kinderen 
Er is niet alleen zorg voor de kinderen die onder het 
gemiddelde scoren. Ook de kinderen die zich sneller 
dan gemiddeld ontwikkelen en behoefte aan extra 
uitdaging hebben, verdienen aandacht.  
Voor het signaleren van deze kinderen maken we  
gebruik van het SiDi protocol. We maken een aange-
past programma, passend bij de leerbehoefte van het 
kind. Op vrijdag komen de leerlingen van groep 3 t/m 
8 in 2 groepen bijeen voor gezamenlijke activiteiten. 
Voor de (hoog)begaafde kleuters zijn er op maandag 
gezamenlijke activiteiten.

Passend onderwijs 
Een schoolbestuur moet voor elk kind dat aangemeld 
wordt een passende school zoeken. Het kan zijn dat 
bij aanmelding op een bepaalde school blijkt dat deze 
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 
onderwijsbehoefte van het kind. Dat kan een gewone 
basisschool zijn die speciale hulp kan bieden, maar ook 
een school voor speciaal onderwijs. 

OVERGANG NAAR VOLGENDE GROEP 
Overgang van groep 1 naar 2 
Kinderen die geboren zijn in oktober, november en 
december gaan na de zomervakantie in principe 
naar groep 2. We volgen deze leerlingen volgens een 
vastgestelde procedure. Zo kunnen we tot een verant-
woorde beslissing komen over eventuele vervroegde 
doorstroming naar groep 3. 
 
Verlengde leertijd (groep doubleren) 
We gaan er vanuit dat de kinderen de school in 8 
jaar doorlopen. Een enkele keer 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. 
Het advies van de school is bindend. 
 
GEZONDHEID, ONTWIKKELING EN VEILIGHEID 
Schoolarts 
De kinderen worden in groep 2 en 7 door de 
schoolarts of een verpleegkundige onderzocht. 
Er is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en 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. 
 
Heeft u vragen of zorgen over de lichamelijke of 
sociale ontwikkeling van kind? Dan kunt u bij de 
Jeugdgezondheidszorg een extra onderzoek of 
gesprek aanvragen. U kunt zelf contact opnemen 
met de 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 
schooltijd tot een kwartier na schooltijd. En ze zijn ook 
verzekerd met excursies, schoolreisjes, sportdagen en 
andere door de school georganiseerde evenementen. 
 
Schoolmaatschappelijk Werk 
Op verzoek van de ouders of de groepsleerkracht 
kan de hulp van een schoolmaatschappelijk werker 
ingeschakeld worden. Ygerne Imhoff, onze IB’er, regelt 
dit voor u. 
 
Logopedie 
Op verzoek van leerkrachten en/of ouders neemt 
de logopedist een spraak- en taalontwikkelings- 
onderzoek af bij leerlingen van groep 1 en 2. De  
logopediste geeft advies voor eventuele verdere  
behandeling. Deze behandeling moet door een  
logopediste uit de omgeving gebeuren. 

Hoofdluis 
Regelmatig controleren ‘kriebelouders’ de kinderen op 
hoofdluis. Als er luizen bij uw kind worden gevonden, 
neemt de leerkracht contact met u op. Advies over de 
behandeling van hoofdluis vindt u op onze website. U 
kunt ook advies vragen bij de ‘kriebelmoeders’ en juf 
Doetie Wouda. 

Vindt u zelf bij uw kind hoofdluis? Geeft u dit dan door 
aan juf Doetie. Dan kan een extra controle  
georganiseerd worden en een verdere uitbraak 
voorkomen. 
 
Privacybeleid 
Stichting ROOBOL heeft een privacybeleid. Het gaat 
om: 
• opgave verwerkte gegevens van leerlingen; 
• privacyreglement voor leerlingen; 
• sociale media-reglement voor leerlingen en  

ouders. 
Het beleid kunt u nalezen op: 
https://www.roobol.frl/informatie/privacy. 

Als u uw kind inschrijft, vult u een AVG-formulier 
in. U geeft op dit formulier aan hoe wij om moeten 
gaan met het maken en gebruiken van foto-, film- en 
geluidsopnamen van uw kind. U kunt uw besluit altijd 
veranderen. Het AVG-formulier is verkrijgbaar bij de 
directeur. 

Wilt u zelf foto’s of filmpjes maken van onze  
leerlingen? Bijvoorbeeld bij excursies, schoolreisjes, 
schooluitvoeringen of andere schoolactiviteiten? 
Neemt u dan vooraf contact op met de leerkracht of 
directeur. Zij weten precies welke leerlingen wél en 

niet in beeld mogen worden gebracht. Foto-, film- en 
geluidsopnamen mogen alleen verspreid worden als 
iedereen die op de opname staat hier uitdrukkelijk 
toestemming voor heeft gegeven en er niet door  
geschaad wordt. 
 
Internetgebruik 
De kinderen maken gebruik van iPads. Zo doen  
ze belangrijke vaardigheden op en leren de weg te 
vinden in het digitale verkeer. We maken veel 
gebruik van vakondersteunende programma’s, 
bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Internet biedt 
een onuitputtelijke bron aan informatie. 
 
We hebben met de leerlingen duidelijke afspraken  
gemaakt over internetgebruik. Het internetprotocol 
vindt u op www.obsdrtheundevries.nl. ICT-leerkracht 
Evelien Mutgeert kan u adviseren omtrent het veilig 
internetgebruik van uw kind. 
 
Gebruik mobiele telefoon 
De kinderen mogen onder schooltijd geen mobiele 
telefoon gebruiken. De leerkracht bewaart de telefoon 
van de leerlingen tot het einde van de lesdag.

SCHOOLADVIES VOORTGEZET ONDERWIJS 
Om een goed schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs te kunnen geven, maken we gebruik van: 
• de Plaatsingswijzer (gr 6,7,8). De Plaatsingswijzer 

geeft een overzicht van de citoresultaten van groep 
6,7 en 8. 

• de Drempeltest (gr 7). De Drempeltest toetst  
kennis van leerstof en vraagt naar persoonlijkheids- 
factoren zoals leermotivatie, zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen en evenwichtigheid.  
De test richt zich op de aanleg van de leerling: ‘wat 
zit er in’. 

• het beeld dat de leerkracht van het kind heeft, 
speelt ook een belangrijke rol. 

Het komen tot een advies is een heel proces. Dit 
proces start al in groep 6, samen met de leerling en de 
ouders. In februari van groep 8 bepalen de leerkracht, 
ouders en de leerling samen de schoolkeuze.  
Voor 1 april moet een leerling aangemeld zijn voor het 
voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 doet 
dit samen met de ouders en de leerling. 

In april nemen we de landelijke Cito-eindtoets af. 
Als de uitslag van de eindtoets veel hoger is dan het 
schooladvies, kan het advies eventueel naar boven 
worden bijgesteld. 

Voor een totaalbeeld van de verwijsprocedure  
verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.



Open dagen voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 krijgen in december/ 
januari een lijst met alle open dagen van het voort-
gezet onderwijs in de regio. Samen met de leerkracht 
van groep 8 wordt er een open dag bezocht. 
 
Resultaten oud-leerlingen op voortgezet onderwijs 
Wij volgen de resultaten van onze oud-leerlingen 
op het vervolgonderwijs. Dit doen wij drie jaar lang. 
We analyseren en bewaren de resultaten. Zo 
kunnen wij en de inspectie constateren dat onze 
leerlingen de eerste 3 jaar goed presteren en 
weinig naar een lagere vorm van vervolgonderwijs 
moeten afstromen.

ZIEKMELDINGEN EN VERLOF 
Ziek- en afmeldingen 
Kan uw kind wegens ziekte of artsenbezoek niet op 
school komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons 
door via tel. 0511 - 47 55 54. Meld bij ziekte altijd of 
het gaat om een besmettelijke ziekte. 

Moet uw kind naar een (tand)arts of een andere 
(medisch) specialist? Dan vragen wij u de afspraak zo 
mogelijk buiten schooltijd te plannen. 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
Om schoolverzuim te voorkomen hebben we de vol-
gende maatregelen genomen: 
• de leerkracht houdt het schoolverzuim dagelijks 

bij; 
• we bellen de ouders als een leerling afwezig is;  
• opmerkelijk verzuim melden we aan de directeur; 
• bij regelmatig verzuim vindt er een gesprek plaats 

tussen ouders, leerkracht/ Interne Begeleider; 
• de directeur meldt ongeoorloofd verzuim aan de 

leerplichtambtenaar. 

(Vakantie)verlof 
Verzoeken om vrijaf moet u minimaal 10 dagen van  
tevoren indienen met het formulier ‘Verzoek om  
verlof’. U kunt dit formulier opvragen bij de directeur. 
Aan verlof zijn voorwaarden verbonden.  
 
Op vakantie onder schooltijd 
Wilt u onder schooltijd op vakantie met uw kind(eren)? 
Dan moet u minimaal 2 maanden van te voren een 
‘Verzoek om verlof’ indienen bij de directeur. Dit is op 
grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969. 
 
Verlof voor vakantie onder schooltijd wordt alleen 
verleend: 
• als door het beroep van één van de ouders het 

alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties op 
vakantie te gaan; 

• als een ouder een werkgeversverklaring overlegt 
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 omstandig-
heden’ 
Met verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandig-
heden’ worden situaties bedoeld 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.      

SLECHTWEER PROTOCOL
Binnen ROOBOL werken we met een slechtweer-code 
protocol, zie afbeelding of www.obsdrtheundevries.nl. 

Wanneer wat communiceren?
Wanneer er een weer-code bekend is de dag

voorgaand de weer-code, dan wordt dit diezelfde
dag na 18.00 uur gecommuniceerd met de

ouders/verzorgers/personeel. De beslissing die op
dat moment genomen wordt blijft staan totdat de

weer-code wordt opgeheven.

Weer-code ROOD
afgegeven onder

schooltijd?
De leerlingen en het personeel

worden in de gelegenheid
gesteld om op een veilige

manier naar huis te gaan. De
scholen blijven dicht totdat de

weer-code ROOD wordt
opgeheven.

SLECHT WEER-CODE 
 PROTOCOL ROOBOL*

CODE ORANJE
Er wordt geprobeerd om de

school open te houden.
Maatwerk is vereist waarbij
collega's ingezet worden die

wel in staat zijn veilig op school
te komen. Collega's die niet op

school kunnen komen geven
waar mogelijk online les.
Indien mogelijk wordt er

noodopvang gefaciliteerd voor
ouders met cruciale beroepen.

 
 Weer-code ROOD

wordt vroegtijdig
opgeheven. Wat nu?

De scholen blijven zoals
besproken deze dag dicht. Er is

gecommuniceerd met
ouders/verzorgers/personeel

dat de scholen dichtgaan en zij
hebben hierop geanticipeerd.

CODE ROOD
De school gaat dicht. Er wordt

geen noodopvang aangeboden.
De veiligheid van onze leerlingen
en ons personeel wordt door het

verwachte extreme weer in
gevaar gebracht. 

. 

Voor de actuele informatie over de weer-codes:

https://www.knmi.nl/waarschuwingen

CODE GEEL
De school blijft open.

*Dit protocol is van kracht bij een voorspelling van extreem gevaarlijk
slecht weer, waarbij het onverantwoord is om de weg op te gaan. 

Bij aanhoudend warm weer treedt het Nationale Hitteplan in werking.
 



SPEERPUNTEN SCHOOLJAARPLAN 2021-2022 
We hebben in 2019 een vierjarig schoolplan vast-
gesteld. Het komende schooljaar werken we aan de 
volgende speerpunten: 
• Didactisch handelen: Differentiëren. Extra inzet op 

verschillen.  
• Voortgezet lezen: We voeren een nieuwe voort-

gezet lezen methode in. 
• CLIL - Content Language Integrated Learning:  

De vakken Fries en Engels worden toegepast bij de 
thema’s van Blink. 

• Wetenschap, techniek en ondernemerschap:  
Bij projecten, de talentenmiddag en Bouwen aan 
Ambitie maken we zoveel mogelijk gebruik van de 
diverse talenten van de kinderen en werken we  
samen met KEK: Cultuureducatie. 

• Wetenschap, techniek en ondernemerschap:  
De cyclus van onderzoekend leren zetten we in bij 
de thema’s van Blink. 

• Taalontwikkeling: We streven naar een hoger 
niveau op het gebied van woordenschat en  
begrijpend lezen. 

• Didactisch handelen: Vergroten van eigenaarschap 
bij de kinderen. Thema’s van de methode Blink 
schoolbreed aanbieden. 

• Rekenen: Drie pijlers van de nieuwe rekenmethode 
Pluspunt gaan we uitdiepen. 

• Vreedzame school: Uitwerking van het thema  
Burgerschap en de afspraken borgen.

• Taalontwikkeling: Het project Tel mee met Taal 
wordt voortgezet. Tijdens een aantal koffie- 
ochtenden komt de bibliotheekconsulente op 
school om ouders alles over het belang van  
voorlezen, lezen en boekpromotie te vertellen.  
De data staan op de kalender. 

groep aantal leerlingen leerkrachten / vrijwilligers

1 15 + instroom Juf Susanne: dinsdag t/m donderdag 
Juf Yvonne: maandag

2 26 Juf Nynke: maandag t/m donderdag 
Juf Yvonne: donderdag en vrijdagochtend

3 16 Juf Gerbrich: maandag en dinsdag 
Juf Doetie: woensdag t/m vrijdag

3 16 Juf Aafke: maandag, dinsdag (om de week), donderdag en vrijdag 
Juf Ygerne: dinsdag (om de week), woensdag

4 20 Juf Ylse: maandag, dinsdag (om de week), woensdag en donderdag 
Juf Wietske: maandag, dinsdag, vrijdag

5 22 Meester Erwin: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Juf Daniëlle: woensdag

6 17 Juf Rinskje: maandag t/m vrijdag 
Juf Susanne: om de week op vrijdag

7 27

Meester Bauke: maandag t/m woensdag en vrijdag 
Juf Tjittie leerkrachtondersteuner: maandag t/m woensdag en vrijdag  
Juf Willy: donderdag 
Juf Sigrid leerkrachtondersteuner: donderdag  

8 14 Juf Daniëlle: maandag 
Juf Evelien: dinsdag t/m vrijdag

Onderwijs 
assisent Juf Geertje: maandag t/m vrijdag

Plusgroep  
gr 1/2 Juf Susanne: maandagochtend

Plusgroep  
gr 3 t/m 8

Juf Willy: vrijdagochtend 
Juf Sigrid leerkrachtondersteuner: vrijdagochtend

Interne  
Begeleiding Juf Ygerne: donderdag en vrijdag

Leerplein Juf Sigrid: dinsdag t/m donderdag
Werkdruk-
verlaging

Juf Susanne: maandag en vrijdag
Juf Gerbrich: donderdag

Administratie - Sigrid Keimpema: maandag
Conciërge - Leo Jilderda

KLASSENVERDELING 2021-2022



CONTACTGEGEVENS ROOBOL, TEAM EN 
VRIJWILLIGERS 
Leerkrachten
• Rinskje Braaksma, Dokkum  

r.braaksma@roobol.frl 
• Willy Buikema, Buitenpost  

w.buikema@roobol.frl 
• Ylse van Dijk, Morra  

y.veenstra@roobol.frl 
• Geertje Halbersma (OA), Rinsumageest 
• Ygerne Imhoff, Groningen  

y.imhoff@roobol.frl 
• Yvonne Henstra (LO), Kollum  

y.henstra@roobol.frl 
• Sigrid Keimpema (LO), Feanwâlden  

s.keimpema@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 
• Erwin van der Ploeg, Leek  

e.vanderploeg@roobol.frl 
• Susanne Schokker, Groningen  

s.schokker@roobol.frl 
• Daniëlle Schriemer, Tytsjerk  

d.schriemer@roobol.frl 
• Tjittie Turkstra (LO), De Westereen  

t.turkstra@roobol.frl 
• Nynke Veenstra, Surhuizum  

n.veenstra@roobol.frl 
• Aafke Veenstra - van der Veen, Buitenpost  

a.vanderveen@roobol.frl 
• Doetie Wouda, Burgum  

d.wouda@roobol.frl 
 
Vertrouwenspersoon voor meldingen of 
doorverwijzing 
Ygerne Imhoff 
 
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 vinden 
het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om 
het vak te leren. 
 
Vakleerkrachten 
• Engels, Native Speaker: Irma van der Kruis 

alanirma@hetnet.nl 
• Vormingsonderwijs: 

GVO - Janneke Lettinga 
HVO - Anke Dijkstra

• Muziekdocent De Wâldsang: Diana Broersma 
• Gymnastiek: vakdocenten van Sport Fryslân
• Drama: Ruth Hanemeijer 

Vrijwilligers school 
• Sigrid Keimpema (administratie op maandag) 
• Leo Jilderda (conciërge) 

Schoolschoonmaak 
Kuipers Schoonmaakbedrijf - Kootstertille 

Aanspreekpunten 
• Tineke Vogels - directie 
• Daniëlle Schriemer bij afwezigheid directeur 
• Ygerne Imhoff voor zorg vragen  
• Evelien Mutgeert voor Social Schools en ICT 
• Aafke Veenstra voor schoolbibliotheek 
• Doetie Wouda voor luizencontrole 
• Sigrid Keimpema voor Oud Papier Commissie 

en tegemoetkoming schoolkosten  
 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Er is extra geld voor het onderwijs om corona- 
vertragingen aan te pakken. Voor deze NPO-gelden 
is op basis van een schoolscan een eigen schoolpro-
gramma gemaakt. Wij gaan het budget onder andere 
gebruiken voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs, 
vakleerkracht drama, weerbaarheidstraining, meer 
handen in de klas en leermaterialen. Zo spelen we zo 
veel mogelijk in op de behoeften van alle leerlingen.

CONTACTGEGEVENS ORGANISATIES 
Bestuursbureau ROOBOL 
vestigingsadres  postadres
Kuipersweg 5  Postbus 6 
9285 SN, Buitenpost  9285 TA, Buitenpost
tel. 0511 - 54 83 90  info@roobol.frl
www.roobol.frl 

Functionaris gegevensbescherming ROOBOL
Femke Schotanus, privacy@roobol.frl 
 
GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 612 
8901 BK, Leeuwarden 
tel. 088 - 22 99 444 
www.ggdfryslan.nl 

Mevrouw A. Tadema 
sociaal-verpleegkundige en externe  
vertrouwenspersoon machtsmisbruik 
tel. 088 - 22 99 887 
a.tadema@ggdfryslan.nl 
 
School Maatschappelijk Werk 
Via Gebiedsteam Dantumadiel, contact via  
IB’er Ygerne Imhoff 
 
Sporthal De Hoantserid 
Ljurkstrjitte 4, Feanwâlden  
tel. 0511 - 47 56 56  


