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Een woord vooraf 
 
Een basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. Een school kies je 
dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in sfeer, werkwijze en activiteiten. Ook in 
kwalitatief opzicht zijn er verschillen. Dat maakt het kiezen van een school voor ouders steeds 
moeilijker. Daarom heeft de overheid de basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die 
hen moet helpen bij het maken van een bewuste schoolkeuze. Deze gids is in eerste instantie 
bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. 
Daarnaast geeft hij informatie aan de ouders van kinderen die onze school al bezoeken. 
Via deze schoolgids kunt u een indruk krijgen van de werkwijzen in onze school. 
Deze schoolgids wordt ieder jaar opgesteld. De gids wordt ieder jaar gepubliceerd op onze 
website.  
De school maakt een constante ontwikkeling door. Ook een schoolorganisatie "leert" 
voortdurend en groeit mee met de tijd waarin we leven. We zetten ons dagelijks in om ons 
onderwijs optimaal te laten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de wensen 
en eisen van deze tijd. De inhoud van deze schoolgids kan dus in de loop van een schooljaar 
achterhaald zijn. Natuurlijk informeren wij u over veranderingen en onderwijsvernieuwingen. We 
houden u gedurende het jaar op de hoogte via (onder meer) de wekelijkse nieuwsbrief voor 
ouders. 
Deze schoolgids is niet meer en niet minder dan een eerste indruk van onze school. De  
beste indruk krijgt u natuurlijk door op school langs te komen, bij ons te kijken en met ons te 
praten. U bent dan ook van harte welkom! 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding door de 
school.  
 
Namens het schoolteam, 
 
Annet de Wolf-Zwerver, schoolleider van openbare basisschool De Hoekstien



 

 
 3 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud  

Een woord vooraf ................................................................................................................................................ 2 

1. Onderwijs op openbare basisschool De Hoekstien ......................................................................................... 6 

1.1. De naam van de school verklaard ................................................................................................................ 6 

1.2. Waar de school voor staat ............................................................................................................................ 6 

1.3. Het klimaat van de school ............................................................................................................................ 6 

2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS ....................................................................................................... 7 

2.1 De organisatie van de school ........................................................................................................................ 7 

2.2 Groepsgrootte ............................................................................................................................................... 7 

2.3 De samenstelling van het team ..................................................................................................................... 7 

2.4 Leerkrachtverdeling over de groepen ............................................................................................................ 8 

2.5 Schooltijden ................................................................................................................................................... 8 

2.6 Schoolafspraken ........................................................................................................................................... 9 

2.7 Groepsregels ................................................................................................................................................. 9 

2.8 Pleinregels .................................................................................................................................................. 10 

2.9 Protocol gewenst gedrag............................................................................................................................. 10 

2.10 Contactpersoon vertrouwenszaken ........................................................................................................... 10 

2.11 Cyberpesten .............................................................................................................................................. 11 

2.12 Protocol social media (Comprix) ............................................................................................................... 11 

2.13 Protocol mobiele telefoons ........................................................................................................................ 12 

3. HET AANBOD ................................................................................................................................................... 14 

3.1 Vakken en methodes .................................................................................................................................. 14 

3.2 Instructies .................................................................................................................................................... 15 

3.3 Handelingsgericht werken (HGW) ............................................................................................................... 15 

3.4 Zelfstandig werken ...................................................................................................................................... 17 

3.5 De doorgaande lijn ...................................................................................................................................... 18 

3.6 Groep 1 en 2 ............................................................................................................................................... 18 

3.7 Leren lezen ................................................................................................................................................. 19 

3.8 Schoolmediatheek ....................................................................................................................................... 20 

3.9 De Nederlandse taal ................................................................................................................................... 20 

3.10 De Friese taal ............................................................................................................................................ 20 

3.11 Rekenen en wiskunde ............................................................................................................................... 20 

3.12 Oriëntatie op mens en wereld ................................................................................................................... 21 

3.13 ICT en sociale media................................................................................................................................. 21 

3.14 Schrijven en liniatuur ................................................................................................................................. 22 

3.15 Levensbeschouwelijk onderwijs ................................................................................................................ 22 

3.16 Sociaal Emotionele Vorming ..................................................................................................................... 22 

3.17 Kunstzinnige vorming ................................................................................................................................ 23 



 

 
 4 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.18 Bewegingsonderwijs 23 

3.19 Sporttoernooien ......................................................................................................................................... 24 

3.20 Huiswerk ................................................................................................................................................... 24 

4. DE KINDEREN .................................................................................................................................................. 24 

4.1 Leerplicht ..................................................................................................................................................... 24 

4.2 Voor het eerst naar school .......................................................................................................................... 25 

4.3 Begin en einde schooltijd ............................................................................................................................ 25 

4.4 Toelatingsbeleid .......................................................................................................................................... 25 

4.5 Inschrijven van leerlingen met gescheiden ouders ...................................................................................... 26 

4.6 Het volgen van de ontwikkeling ................................................................................................................... 26 

4.7 Speciale zorg voor kinderen ........................................................................................................................ 27 

4.8 Zorgstructuur (Passend Onderwijs) ............................................................................................................. 27 

4.9 Dyslexie....................................................................................................................................................... 28 

4.10 Permanente Commissie Leerlingzorg ....................................................................................................... 28 

4.11 Leerlingenzorg door derden ...................................................................................................................... 28 

4.12 Doorstroom groep 1 en 2 .......................................................................................................................... 28 

4.13 Vervroegd doorgaan of doubleren ............................................................................................................. 29 

4.14 Het Comprix College ................................................................................................................................. 29 

4.15 Verwijsindex: één kind één plan ................................................................................................................ 30 

4.16 Voortgezet Onderwijs ................................................................................................................................ 31 

4.17 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs juni 2020 .................................................................................. 31 

4.18 Doorgeven van leerling-gegevens aan een andere school ....................................................................... 32 

5. DE LEERKRACHTEN ....................................................................................................................................... 33 

5.1 De samenstelling van het team ................................................................................................................... 33 

5.2 Vervanging afwezige leerkrachten .............................................................................................................. 33 

5.3 Scholing van leerkrachten ........................................................................................................................... 33 

5.4 Stagiaires .................................................................................................................................................... 33 

5.5 Video-opnamen ........................................................................................................................................... 34 

6. DE OUDERS ..................................................................................................................................................... 34 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders ............................................................................................. 34 

6.2 Informatievoorziening .................................................................................................................................. 34 

6.3 Ouderhulp ................................................................................................................................................... 35 

6.4 Verslaggeving aan de ouders ...................................................................................................................... 35 

6.5 Contact en overleg tussen leerkracht en ouders ......................................................................................... 35 

6.6 Medezeggenschapsraad ............................................................................................................................. 36 

6.7 Oudervereniging .......................................................................................................................................... 36 

6.8 Ouderbijdrage ............................................................................................................................................. 36 

6.9 Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag ................................................................ 37 



 

 
 5 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 Schoolverzekering voor leerlingen ............................................................................................................ 37 

6.11 Klachtenprocedure .................................................................................................................................... 37 

7. SCHOOLZAKEN ............................................................................................................................................... 38 

7.1 Ziekmelden/absentie ................................................................................................................................... 38 

7.2 Extremiteiten ............................................................................................................................................... 38 

7.3 De ochtendpauze ........................................................................................................................................ 38 

7.4 Medicijnen ................................................................................................................................................... 38 

7.5 Drinken ........................................................................................................................................................ 39 

7.6 Verjaardagen ............................................................................................................................................... 39 

7.7 Buitenschoolse activiteiten .......................................................................................................................... 39 

7.8 Schoolreizen ............................................................................................................................................... 39 

7.9 Vrije dagen schooljaar 2020-2021 ............................................................................................................... 40 

7.10 Schoonmaakhulp schoolmaterialen .......................................................................................................... 40 

7.11 Kinderpostzegelactie ................................................................................................................................. 40 

7.12 Schoolfoto ................................................................................................................................................. 40 

7.13 Gebruik van beeldmateriaal ...................................................................................................................... 41 

7.14 Boekpromotie ............................................................................................................................................ 41 

7.15 Sinterklaas ................................................................................................................................................ 41 

7.16 Kerst .......................................................................................................................................................... 41 

7.17 Gevonden voorwerpen .............................................................................................................................. 41 

7.18 Folders ...................................................................................................................................................... 41 

7.19 Parkeren .................................................................................................................................................... 42 

7.20 Calamiteitenplan ....................................................................................................................................... 42 

7.21 Verantwoordelijkheid en verzekering ........................................................................................................ 42 

8. SCHOOLONTWIKKELING ................................................................................................................................ 43 

8.1 Schoolontwikkeling ...................................................................................................................................... 43 

8.2 Schoolontwikkelingsprofiel .......................................................................................................................... 44 

9. JEUGDGEZONDHEIDSZORG .......................................................................................................................... 46 

9.1 Hoofdluis ..................................................................................................................................................... 46 

9.2 Jeugdgezondheidszorg ............................................................................................................................... 47 

9.3 Taken van GGD Fryslân.............................................................................................................................. 47 

9.4 Klachtenregeling machtsmisbruik openbaar onderwijs ............................................................................... 48 

10. SCHOOL EN OMGEVING ............................................................................................................................... 49 

10.1 Samenwerking met buurtscholen .............................................................................................................. 49 

10.2 Samenwerking met welzijnsinstellingen .................................................................................................... 49 

10.3 Contacten met Onderwijsopleidingen en Voortgezet Onderwijs ................................................................ 50 

10.4 Passend onderwijs .................................................................................................................................... 50 

11. NAMEN EN ADRESSEN ................................................................................................................................. 51 



 

 
 6 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Onderwijs op openbare basisschool De Hoekstien 
 

1.1. De naam van de school verklaard 
De Hoekstien is de enige school in Luxwoude. Kinderen van alle gezindten kunnen bij ons 
terecht. Het openbaar onderwijs in Luxwoude bestond in 2013 125 jaar. De naam van de 
school is al sinds het begin van dit onderwijs in gebruik. De Hoekstien: “fundament, 
stevigheid, standvastigheid”. Dit zijn de kernwoorden die bij onze school passen. 
Voorbereiden op de toekomst door een goede en stevige basis te bieden. 
 

 
1.2. Waar de school voor staat 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige 
wereldburgers.  
 
Wij streven ernaar helder te communiceren naar onze ouders en leerlingen. Hierbij vinden 
we het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouders en leerkrachten. Samen 
bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen. 
 
Op onze school bieden we een leeromgeving waarin we leerlingen uitdagen om nieuwsgierig 
te zijn, creativiteit te tonen en de wereld om zich heen te ontdekken. 
 
Wij hechten veel waarde aan de traditionele vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. 
Daarbij willen we de leerlingen een brede basis bieden. Daarom is er ook aandacht voor 
andere vakken, zoals Engels en Fries, expressie, wetenschap en techniek, sport en natuur. 
Daarnaast bieden we kinderen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken.  
 
 

1.3. Het klimaat van de school 
Op De Hoekstien vinden we het belangrijk dat de kinderen naar vermogen prestaties 
leveren. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale 
mensen. 
Kinderen moeten zich bij ons op school thuis voelen. Dat vinden we heel belangrijk. Kinderen 
mogen zijn wie ze zijn, ze moeten weten dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. 
Daarom kiezen we voor een positieve benadering. Afspraken over omgaan met elkaar zijn 
vastgelegd in duidelijke schoolregels welke het positieve, gewenste gedrag benoemen. Voor 
ons zijn respect, openheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid centrale waarden. 
 
We proberen zoveel mogelijk in te gaan op de individuele (onderwijs) behoeften van de 
kinderen. Ieder kind maakt deel uit van een groep. Aan het groepsgebeuren besteden we 
dan ook veel aandacht. We streven er naar een veilige omgeving voor iedereen te creëren.  
 
Op De Hoekstien wordt in goede sfeer geprobeerd elke leerling maximaal te laten presteren. 
Naast leerprestaties vinden wij creativiteit en beweging voor de totale ontwikkeling van elk 
kind van groot belang. 
Onze slogan luidt dan ook….                               “Ruimte om uniek te zijn”. 
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2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

2.1 De organisatie van de school 
Op "De Hoekstien" werken we met combinatiegroepen. Het grootste deel van de dag zijn de 
kinderen als combigroep in het lokaal aan het werk en aan het spelen. Soms werken we ook 
in een groeps-doorbrekende organisatie, waarin kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar 
zitten. Een aantal malen per jaar zijn er activiteiten waarbij alle kinderen uit de verschillende 
jaargroepen bij elkaar in groepjes worden ingedeeld. Dit gebeurt o.m. bij de activiteiten rond 
de Kinderboekenweek, Kerst, Paas- en laatste schooldagviering. 
 
 

2.2 Groepsgrootte 
Per 1 oktober 2021 zitten er 34 leerlingen op school. De eerste groep is een instroomgroep. 
Hierin verwelkomen we de kinderen die vier jaar worden. Het aantal kinderen wordt hierdoor 
in de loop van het schooljaar groter. 
We starten het schooljaar met de volgende leerlingenaantallen: 

• Groep 1-2-3: 13 leerlingen + instroom 

• Groep 4-5-6: 12 leerlingen 

• Groep 7-8: 9 leerlingen 
 
 

2.3 De samenstelling van het team 
De samenstelling van het schoolteam in 2021-2022 is als volgt: 
Annet de Wolf  - directeur     directie.dehoekstien@comprix.nl  
Folkje de Jong - intern begeleider   ib.dehoekstien@comprix.nl  
Gea de Leeuw - groepsleerkracht groep 1-2-3 gea.deleeuw@comprix.nl  
Iska Kuperus  - groepsleerkracht groep 4-5-6 iska.kuperus@ comprix.nl  
Wendy Bosscha  - groepsleerkracht groep 4-5-6 wendy.bosscha@comprix.nl  
Janine Vos   - groepsleerkracht groep 7-8  janine.vos@comprix.nl  
Nynke Santema - groepsleerkracht groep 7-8  nynke.santema@comprix.nl  
 
Luca Spin  - vakleerkracht gymnastiek (Buurtsportcoach Opsterland) 
 
Overige taken binnen het team: 
BHV’ers    - Iska Kuperus, Janine Vos, Annet de Wolf 
Rekencoördinator     - Janine Vos 
Taalcoördinator     - Annet de Wolf 
Cultuurcoördinator     - Janine Vos 
MRT’er      - Iska Kuperus 
Leerlingenraad     - Nynke Santema 
Contactpersoon vertrouwenszaken - Nynke Santema 
 

  

mailto:directie.dehoekstien@comprix.nl
mailto:ib.dehoekstien@comprix.nl
mailto:gea.deleeuw@comprix.nl
mailto:iska.kuperus@%20comprix.nl
mailto:wendy.bosscha@comprix.nl
mailto:janine.vos@comprix.nl
mailto:nynke.santema@comprix.nl
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2.4 Leerkrachtverdeling over de groepen 
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende leerkrachtverdeling: 
 

 ma. mo ma. mi di. mo di. mi.  wo. mo do. mo do. mi vr. mo vr. mi 

1-2-3 Gea Gea Gea Gea Gea Gea Gea Gea X 

4-5-6 Iska Iska Iska Iska Iska 
 

Wendy Wendy Wendy Gea 
Wendy 
Nynke 7-8 Janine Janine Janine Janine Janine Nynke Nynke Nynke 

Extra 
onderste
uning  

  Wendy 

(4-5-6) 

 Nynke 
(4-5-6) 

Janine 
(1-2-3 
en 7-8) 

Janine 
(1-2-3 
en 7-8) 

  

IB   Folkje Folkje      

Directie Annet Annet Annet Annet Annet Annet* Annet* Annet  

 
Groep 4 t/m 8 werken op vrijdagmiddag in 2 á 3 ateliers. Eén van die ateliers is de gymles, 
het andere atelier wordt gevuld met een gevarieerd aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan 
creatief, techniek, koken, natuur, textiel, e.d.  
 
In de even weken is Annet op dinsdag en donderdag op school aanwezig. In de oneven 
weken is Annet op maandag, woensdag en vrijdag op school aanwezig. Op dagen dat Annet 
niet aanwezig is, zijn Janine en Nynke aanspreekpunt.  
 

 
2.5 Schooltijden 
De Hoekstien werkt met een continurooster. Groep 1-2-3 is op vrijdagmiddag vrij. Tussen de 
middag lunchen de kinderen gezamenlijk in de groep en hebben de kinderen 30 minuten 
pauze.  
 
De schooltijden zijn als volgt: 

 Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8 

Maandag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur 

Donderdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.30 uur 

 
Ouders van kinderen uit groep 1 kunnen er in overleg met school voor kiezen om de 
kinderen minder lang naar school te laten gaan. Deze kinderen kunnen dan om 12.00 uur uit 
de groep worden opgehaald. Deze mogelijkheid kunt u bespreken met de 
groepsleerkracht(en) van groep 1-2-3. 
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2.6 Schoolafspraken 
Onze school heeft vier algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan ieder kind zich 
houdt. De regels benoemen gewenst gedrag en vertegenwoordigen een aantal 
achterliggende waarden. 
 
De volgende waarden nemen wij op onze school in acht: 
· Respect en solidariteit; 
· Veiligheid en rust; 
· Conflicthantering; 
· Omgaan met materialen. 
 
Deze waarden vinden wij terug in de volgende hoofdafspraken: 
 
  - Voor groot en klein zullen we aardig zijn (achterliggende waarde: Respect/Solidariteit)  
  - Rustig op de gang, dat weet je toch al lang (achterliggende waarde: Rust/Veiligheid) 
  - "STOP, HOUD OP". Zo lossen we een ruzie op (achterliggende waarde: Conflicthantering) 
  - We vinden het fijn dat jullie zuinig op de spullen zijn (achterliggende waarde: Omgaan   
     met materialen) 
 
De afspraken zijn herkenbaar voor alle leerlingen van onze school en hebben wij inzichtelijk 
gemaakt door middel van een poster in de hal. Na iedere vakantie worden de regels 
opgefrist. De leerkrachten zijn alert op naleving van de regels. 
 
 

2.7 Groepsregels 
De leerkracht stelt aan het begin van het schooljaar samen met de kinderen een aantal 
groepsregels op. De regels worden op papier gezet en in de klas opgehangen. De regels 
benoemen het gewenste gedrag. 
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2.8 Pleinregels 
Om het buitenspelen gezellig te laten verlopen, hebben we een aantal pleinregels met elkaar 
afgesproken. Hier volgen ze: 
 
Je weet het wel, we komen pas binnen na de bel! 

o De kinderen van groep 1-3 gaan bij de 1e bel naar binnen (8.20 uur); 
o De kinderen van groep 4-8 gaan bij de 2e bel naar binnen (8.25 uur); 
o Bij slecht weer laat de pleinwacht de kinderen van groep 4-8 vanaf 8.20 uur 

binnen. 
 
Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

o Samen spelen, samen delen; 
o Doe niets bij een ander wat je zelf ook niet wil; 
o Geen geduw, getrek en gestoei met elkaar. 

 
Met het zelfde gemak, doe je het in de afvalbak! 

o Afval in de prullenbak; 
o Pauzetassen weer in het rek/bak in de klas. 

 
Goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze ook weer goed voor morgen. 

o Gebruik spelmateriaal zoals het bedoeld is; 
o Gebruikte speelmaterialen netjes opbergen in het buitenhok; 
o Niet “slepen” met zand uit de zandbak. 

 
Kun je je niet aan deze regels houden, dan kun je niet meespelen en moet je je aan de 
picknicktafel vervelen! 
 
 

2.9 Protocol gewenst gedrag 
Op onze site (www.hoekstien.nl) is ons protocol gewenst gedrag na te lezen. In dit protocol is 
uitvoerig beschreven op welke manier we gewenst gedrag op school bevorderen en op 
welke manier we pesten tegengaan.  
 
 

2.10 Contactpersoon vertrouwenszaken 
Wanneer een kind het probleem niet aan de leerkracht durft te vertellen, kan een kind naar 
de contactpersoon vertrouwenszaken gaan. De contactpersoon vertrouwenszaken van onze 
school is Nynke Santema, leerkracht van onze school. De contactpersoon vertrouwenszaken 
voor de kinderen koppelt het probleem in overleg vervolgens terug naar de direct betrokken 
leerkracht alsmede de directeur van de school. Geheimhouding van dit probleem moet bij 
deze terugkoppeling gewaarborgd zijn. Ook ouders kunnen hun zorg uiten bij de 
contactpersoon vertrouwenszaken. 
 

http://www.hoekstien.nl/
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2.11 Cyberpesten 
Onze school heeft lessen mediawijsheid en net-etiquette opgenomen in het aanbod. 
Cyberpesten maakt onderdeel uit van dit aanbod. Er is gerichte aandacht om verstandig met 
de social media om te gaan. Als er incidenten zijn op dit gebied, waarbij onze leerlingen 
betrokken zijn, volgen wij een vastomlijnd stappenplan (zie protocol gewenst gedrag). 

 
 

2.12 Protocol social media (Comprix) 
Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het biedt vele leuke 
mogelijkheden, maar kent ook beperkingen. Onze school heeft een eigen Facebook-pagina, 
waarop onder meer foto's en korte verslagen van allerlei activiteiten worden gezet. Aan 
ouders wordt bij inschrijving toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto's van hun 
kinderen op Facebook en de website van De Hoekstien. De pagina wordt beheerd door de 
directeur van De Hoekstien. 
 
Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media op de scholen van 
Comprix (alle openbare scholen in de gemeente), niet te laten leiden tot ongemakkelijke 
situaties die zowel de medewerker als de organisatie kunnen schaden, zijn onderstaande 
richtlijnen ontwikkeld: 
 

• Medewerkers van Comprix zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en de 
daarbij horende verantwoordelijkheden bij uitingen via social media. Bij twijfel niet 
publiceren. 

• Medewerkers van Comprix geven geen vertrouwelijke informatie vrij op social media. 

• Medewerkers van Comprix onthouden zich op de sociale media van kwetsende 
teksten. 

• Medewerkers van Comprix zijn terughoudend in het aangaan van 
'vriendschapsrelaties' met ouders. 

• Medewerkers van Comprix hebben geen 'vriendschapsrelaties' met (oud) leerlingen 
via Facebook of andere vergelijkbare media. Dit kan leiden tot ongewenste 
informatiestromen tussen privé en werk. 

• Medewerkers van Comprix zijn tijdens werktijden niet actief op de social media als dit 
niet werk gerelateerd is. 

• De school verzoekt een ieder terughoudend te zijn met het plaatsen van foto- en 
filmmateriaal van door school georganiseerde evenementen. 

• De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het publiceren op het internet van 
beeld- en filmmateriaal door ouders en/of anderen. 
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2.13 Protocol mobiele telefoons 
Binnen Comprix (alle openbare scholen in de gemeente) is een protocol opgesteld voor het 
gebruik van mobiele telefoons door leerlingen. In principe nemen kinderen geen mobiele 
telefoon mee naar school. Ze mogen indien nodig gebruik maken van de schooltelefoon. 
 

• Een mobiele telefoon mag worden meegenomen naar school als ouders daarvoor 
schriftelijk een verzoek indienen bij de leerkracht. 

• Zodra de leerling het schoolterrein betreedt gaat de telefoon uit. 

• Het is niet toegestaan dat leerlingen geluidsfragmenten opnemen, foto's maken of 
video-opnames maken, tenzij daarvoor toestemming van de leerkracht is. 

• De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van 
meegebrachte (dure) apparatuur. 

 
 
2.14 Privacywetgeving 
Op de scholen van de Stichting Comprix wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de 
leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen 
geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede 
administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders 
(zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen 
gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is 
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. 
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de 
leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem 
Parnassys en leerlingvolgsysteem Cito LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot 
de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 

De scholen delen eveneens met het bevoegd gezag (Stichting Comprix) een beperkt aantal 
persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het 
plaatsingsbeleid. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het 
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de 
leerling, of met de schooldirecteur. 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf 
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de 
wet. 
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Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 
school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming 
niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik 
van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van de leerling, of bij de schooldirecteur. 

De Stichting Comprix heeft een heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) 
aangesteld [Sjoerd Bonnema 0561 – 691777 – sjoerd.bonnema@comprix.nl]. De FG is 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten en -regels, 
het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen 
en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kan de FG 
ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren over privacy op maat 
én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van gedragscodes. 

 
  

Op onze school krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 
Instrumentale Muzikale Vorming door vakdocenten. 
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3. HET AANBOD 
 

3.1 Vakken en methodes 
Vak Groep Methode 

Beginnende geletterdheid en 
gecijferdheid 

1-2 Geen (we werken vanuit doelen met 
een beredeneerd aanbod) 

Fonemisch bewustzijn 1-2 CPS werkmap 

Gecijferd bewustzijn 1-2 CPS werkmap 

Technisch lezen 3 Veilig Leren Lezen KIM-versie 

Technisch lezen 4-6 Estafette 3  

Begrijpend lezen 4-8 Estafette 3 + “zomaar een tekst” 

Nederlandse taal 4-8 Staal Taal 

Spelling 4-8 Staal Spelling 

Schrijven 2-8 Pennenstreken 

Rekenen/wiskunde 3-8 Getal & Ruimte junior 

Friese taal 1-8 Spoar 8 

Engels 1-8 Groove.me  

Wereldoriëntatie 1-4 Eigen aanbod, gebaseerd op 
actualiteit, seizoenen, boeken, 
plaatselijke gebeurtenissen, etc. 

Aardrijkskunde en topografie 5-8 Meander  

Geschiedenis 5-8 Brandaan 

Natuur en Techniek 5-8 Naut 

Bewegingsonderwijs 1-8 Basislessen bewegingsonderwijs 
Hans Stroes / vakdocent 

Beeldende Vorming 1-8 Moet Je Doen: handvaardigheid, 
tekenen, dans en drama 

Verkeer 1-2-3 
4-5-6 
7-8 

Rondje Verkeer  
Op Voeten en Fietsen  
Jeugdverkeerskrant 

Godsdienst 3-5 
6-8 

Wat geloof jij? 
Wereldwijd geloven 

HVO 7-8 Kleur op School 

Muziek 1-8 Verschillende liedbundels/bronnen 

Nieuws 6-8 Jeugdjournaal 

Sociaal emotionele Vorming 1-8 Kwink 
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3.2 Instructies 
Er worden dagelijks instructies door de leerkracht gegeven. We werken in alle groepen 
volgens het directe instructiemodel. Belangrijke onderdelen van dit model zijn: 

• Een terugblik op de voorgaande les 

• Doel van de les benoemen 

• Voorkennis van de kinderen ophalen, wat weten ze al? 

• Onderwijs in kleine stapjes 

• Het gebruik van interactieve en coöperatieve werkvormen 

• Inoefenen met de kinderen 

• Verlengde instructie voor wie dit nodig heeft 

• Proces- en productfeedback om te kijken of het doel is behaald 
 
Het directe instructiemodel is een zeer effectieve manier van instructie geven. Het 
werkschema is aanwezig in de klassenmap. 
 
 

3.3 Handelingsgericht werken (HGW) 
Op De Hoekstien werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW). 
HGW gaat uit van zeven principes: 

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving: de 

groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd 
zijn op wat het kind nodig heeft. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij/zij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen 
en zo het onderwijs passend maken. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve 
aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor 
initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de 
verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, 
werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als 
lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie 
hieronder). 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken 
over wie wat doet en wanneer. 

 
De HGW-cyclus kent vier fasen: 

1. Waarnemen: Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig 
hebben. 

2. Begrijpen: Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

3. Plannen: De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een doelen 
en een aanpak opstellen. 

4. Realiseren: Het doelgericht werken in de praktijk uitvoeren. 
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Jaarlijks wordt de cyclus vier maal doorlopen. 
Sinds een jaar werkt het team van De Hoekstien met de Methode Analyse Kaart (MAK). De 
Methode Analyse Kaart wordt viermaal per jaar nieuwe doelen voor de groep/leerlingen 
opgesteld. Dit doen we voor de vakken beginnende gecijferdheid/rekenen, beginnende 
geletterdheid/spelling en begrijpend luisteren/lezen. Tussentijds worden de gestelde doelen 
geëvalueerd en waar nodig aangepast.  
Binnen de groepen wordt onderscheid gemaakt tussen het basisaanbod, een verrijkings- en 
verdiepingsaanbod (voor meer-presteerders) en een intensief aanbod (voor leerlingen  
die behoefte hebben aan verlengde instructie, in ieder geval die leerlingen die een (IV- of) V-
score op CITO-toetsen behaald hebben).  
De V-leerlingen worden geclusterd. Door de groepsleerkracht worden de vorderingen + 
acties bijgehouden in het reguliere logboek in de groepsmap.  
De Intern Begeleider houdt de toetsresultaten van de V-leerlingen bij op een ‘individueel 
ontwikkelingsoverzicht’, zodat deze leerlingen cyclisch gevolgd worden.  
Vier keer per jaar is er een groepsbesprekingen tussen de Intern Begeleider en 
groepsleerkracht worden het ‘individueel ontwikkelingsoverzicht’ gebruikt om de vorderingen 
van de V-leerlingen te bespreken. Hierop zal ook de procesevaluatie worden genoteerd.  
 
In specifieke gevallen wordt er voor leerlingen een eigen leerlijn opgesteld, met als doel 
leerlingen een zo hoog mogelijk maar haalbaar uitstroomniveau te  laten behalen.  
Voor het borgen van de schoolinterne procedure worden de formats van 1-zorgroute gebruikt, 
aanpast aan de wensen van de school. 
Voor meer informatie over bovenstaande werkwijze, verwijzen we u naar het document 
‘werkwijze Doelgericht werken’. U kunt dit inzien bij de directeur van de school.  
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3.4 Zelfstandig werken 
Kinderen kunnen veel zelf. Daarom stimuleren wij kinderen om zelfstandig taken en 
opdrachten uit te voeren. Dit past goed binnen het handelingsgericht werken en we zijn 
ervan overtuigd dat dit de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid voor het eigen leren 
vergroot. 
In groep 1-2 is er een planbord, waarop samen met de kinderen de taken worden gepland. De 
leerlingen van groep 3 werken met het planbord dat hoort bij de methode Veilig Leren 
Lezen. Hierop staan zowel verplichte als facultatieve taken.  
In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met een dagtaak. Deze planning staat dagelijks op het 
bord. Daarnaast zijn er wekelijkse opdrachten (zowel verplichte als keuze-opdrachten) die 
leerlingen kunnen kiezen als ze hun reguliere lessen gemaakt hebben. 
 
De leerkracht houdt rekening met wat een leerling aan kan en met de hoeveelheid 
instructietijd (uitleg) die een leerling nodig heeft. In alle groepen wordt gewerkt met 
uitgestelde aandacht. Dat wil zeggen dat de leerlingen tijdens het zelfstandig werken zelf aan 
het werk kunnen en de leerkracht niet om hulp mogen vragen. Een dergelijk moment wordt 
aangegeven met een afgesproken symbool. De leerkracht heeft dan tijd om individuele of 
groepjes leerlingen extra hulp te bieden. Kinderen kunnen elkaar helpen en geven dat in 
groep 3 t/m 8 aan met een blokje met (kleur)codes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Een leerling in de onderbouw kiest zelf een activiteit op het 

planbord. 



 

 
 18 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
3.5 De doorgaande lijn 
We vinden het heel belangrijk dat de doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd is. In 
het teamoverleg besteden we hier veel aandacht aan en leggen we afspraken vast.  
 
Vastgelegde doorgaande lijnen binnen onze school zijn onder andere: 

• Hoe gaan we met elkaar om (schoolregels en omgangsprotocol) 

• Het directe instructie model 

• Zelfstandig werken 

• Hoe schrijven we in schriften en werkboeken 

• Welke schrijfmaterialen gebruiken we 

• Beleid t.a.v. spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat 
 
Naast deze afspraken zorgen onze methoden natuurlijk voor een doorgaande lijn wat betreft 
de leerstof. De methoden in de verschillende groepen zijn eigentijds en sluiten goed bij 
elkaar aan. 
Er is regelmatig overleg over het aanbod. Ook deze afspraken worden vastgelegd. 
 
 

3.6 Groep 1 en 2 
Kleuters in groep 1 en 2 leren al doende, tijdens hun spel en kringgesprekken. Wij spelen 
daarop in door te zorgen dat er veel ontwikkelingsmateriaal is. Door het gericht aanbieden  
van materialen geven we sturing aan de ontwikkeling. Om de ontwikkeling van onze jongste 
kinderen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van de Leerlijn Het Jonge Kind van 
Parnassys. Voor het bereiken van de doelen maken we gebruik van materialen van de 
methoden “Schatkist” en “Fonemisch/Gecijferd Bewustzijn”. Bij oudere kleuters wordt de 
ontwikkeling op intellectueel, sociaal en motorisch niveau geobserveerd. Naast het werken 
met ontwikkelingsmateriaal is er ruime aandacht voor bewegingsoefeningen en 
expressieactiviteiten. We praten met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat de kinderen 
veel woorden leren en goed leren spreken. Voor het latere lees- en taalonderwijs is dit van 
belang. De werkwijze is veelal in projectvorm. We werken een aantal weken aan een 
bepaald onderwerp. Daarin komen allerlei activiteiten aan bod zoals:  

• verhalen vertellen 

• prentenboeken bekijken 

• opzegversjes leren 

• klassengesprekjes 

• taalspelletjes  

• rekenspelletjes 

• knutselactiviteiten 
 
Kinderen kunnen ook zelf projectonderwerpen aandragen, 
als bijvoorbeeld de interesse naar een bepaald thema 
uitgaat. Seizoensgebonden thema's als herfst, winter, 
lente, zomer en thema's als Sinterklaas en Kerst komen elk 
jaar aan bod. 
 

Speelse activiteiten met letters in de 
onderbouwgroep. 
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3.7 Leren lezen 
In groep 3 werken we met de leesmethode “Veilig Leren Lezen Kim-versie”. Bij deze 
methode maken we gebruik van verschillende leer- en hulpmiddelen die de kinderen 
ondersteunen bij het leren van de elementaire leeshandelingen. Het digitale schoolbord en 
het bijbehorende computerprogramma maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het 
aanvankelijke leesproces wordt in groep 4 uitgebreid met voortgezet lezen en begrijpend 
lezen. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we daar de methode “Estafette 3” voor. Deze 
moderne methode maakt gebruikt van de nieuwste inzichten m.b.t. technisch en begrijpend 
lezen. De leerkracht geeft instructielessen en leerlingen oefenen veel met verschillende 
werkvormen.  
 
Ook maken we voor de beginnende lezers gebruik van Bouw!. 
Bouw! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen door spelenderwijs letters en 
woorden en aan te bieden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. 
Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  
Bouw! wordt ingezet bij alle leerlingen vanaf halverwege groep 2 (na de Cito M-afname).  
Afhankelijk van de resultaten kijken we of een leerling in groep 3 en 4 doorgaat met Bouw!. 
meer informatie is te vinden op https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw   
 
Aan leesbeleving/leesmotivatie besteden we aandacht door middel van voorlezen, 
stimuleren van lenen van boeken uit de schoolmediatheek, boekbesprekingen en een 
gezamenlijk project rondom de Kinderboekenweek. Op school beschikken we over veel 
moderne kinderboeken en doen we hier ook regelmatig activiteiten mee. 
We zijn als school aangesloten bij het project De Bibliotheek op School (dBos). Jaarlijks 
wordt er een leesmonitor afgenomen, waarin we het leesgedrag van onze leerlingen kunnen 
volgen.  
We passen (waar mogelijk) ons aanbod hierop aan. Daarnaast maken we tweemaal per jaar 
een keuze uit het ruime aanbod van activiteiten in de bibliotheek of bij ons op school. Dit kan 
een bibliotheekbezoek zijn, een aantal lessen over mediawijsheid of het lenen van een 
lespakket passen bij de Nationale Voorleesdagen. Vier keer per jaar kiezen we een thema-
collectie die als aanvulling in onze schoolmediatheek wordt geplaatst.  
Bij het maken van gerichte keuzes worden we ondersteund door een leesconsulent van de 
bibliotheek in Gorredijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Belevend lezen in groep 7-8. 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
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3.8 Schoolmediatheek 
De Hoekstien beschikt over een actuele schoolmediatheek, de zogenoemde Optearkast. In 
één kast zitten ruim 700 boeken, welke de kinderen onder meer mogen lenen om thuis te 
lezen. Om het aanbod verrassend en vernieuwend te houden, wordt er om het half jaar 
gewisseld. Elke dinsdagmiddag kunnen de boeken worden geruild. Hiervoor krijgen we hulp 
van enkele leesouders. 
Daarnaast zijn alle ‘eigen’ boeken van de school centraal opgeslagen in de witte kast in de 
hal. De kinderen mogen hier binnen school gebruik van maken. Jaarlijks vullen we deze kast 
met nieuwe boeken tijdens de Kinderboekenweek.  
U kunt ons helpen om het leesniveau te verhogen door de kinderen te stimuleren tot het 
lenen van boeken en deze thuis te lezen, eventueel samen met uw kind(eren). Uw 
belangstelling werkt stimulerend voor uw kind(eren). 

 
 

3.9 De Nederlandse taal 
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode “Staal Taal”. Deze methode 
gebruikt verrassende taalthema’s, teksten en actuele bronnen die de taal 
tot leven brengen.   
 
Voor het foutloos schrijven van woorden, zoals de onveranderlijke woorden 
en de werkwoorden, gebruiken we de methode “Staal Spelling”. Deze 
methode gaat uit van de spellingsaanpak van José Schraven. Iedere 
spellingsles heeft een vast ritme tijdens iedere spellingsles die bestaat uit 
goed voordoen, elke les herhaling en een dagelijkse dictee. 
De methodes Staal Taal, Staal Spelling en Estafette sluiten goed op elkaar 
aan en volgen de methodiek van het directe instructiemodel. 
 

 
3.10 De Friese taal 
Naast het Nederlands krijgen de kinderen les in de Friese taal. We maken hierbij gebruik van 
de methode Spoar 8 en Fryske Skoalletelevyzje. Daarnaast maken we gebruik van Friese 
boeken, gedichten en liedjes.  
De leerkrachten spreken de kinderen in de onderbouw (de Friestaligen) in het Fries aan, 
antwoorden in het Fries en buigen dit na verloop van tijd om naar het Nederlands. Bij 
bepaalde (vrije) activiteiten is de spreektaal Fries.  
  
 

3.11 Rekenen en wiskunde 
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode “Getal & Ruimte junior”. 
Deze methode kenmerkt zich door veel herhaling en een duidelijke structuur. We zijn 
gecharmeerd van de heldere gestructureerde rekendidactiek en het één week lang werken 
aan hetzelfde lesdoel. Ook is er elke dag tijd voor automatiseren en memoriseren. 
Daarnaast biedt de methode door het aanbieden van projecten en verrijkende 
rekenopdrachten ook uitdaging aan de sterke rekenaars.  
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3.12 Oriëntatie op mens en wereld 
Op heel veel momenten wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de 
kinderen kennis bij over de natuur, ons land in het heden en verleden, geestelijke stromingen 
en andere landen en culturen. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van de actualiteit en de 
seizoenen. Door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken, 
krantenartikelen, school t.v. programma’s en projecten nemen de kinderen kennis van 
diverse onderwerpen. Vanaf groep 5 maken we voor de verschillende vakgebieden gebruik 
van diverse methoden. 

• Meander voor aardrijkskunde en topografie 

• Brandaan voor geschiedenis 

• Naut voor natuur en techniek 
 
 

3.13 ICT en sociale media 
In alle lokalen werken we met touchscreen borden. Dit biedt naast de gemakken van het 
schoolbord, mogelijkheden om filmpjes e.d. te laten zien behorende bij het onderwerp van de 
les. Het maakt ons onderwijs interactief, effectief en eigentijds. We maken gebruik van 
software behorende bij de lesmethodes. De software is veelal geïntegreerd in de lesmethode 
en werkt herhalend, verdiepend en/of verrijkend.  

 
Alle groepen krijgen jaarlijks enkele lessen programmeren aangeboden. 
Deze lessen worden gegeven door studenten van het Friesland College in 
het kader van het project Make It Move. Programmeren daagt kinderen uit 
andere vaardigheden in te zetten, zoals creativiteit, samenwerken, kritisch 
denken en (complexe) problemen doorgronden.   
 

In de bovenbouw worden lessen mediawijsheid aangeboden. Deze lessen leren de kinderen 
veilig om te gaan met sociale media. Zowel voor kinderen als leerkrachten is een protocol 
opgesteld voor het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter, enz) welke te vinden is op 
de website van school.  
Annet de Wolf is de ICT-coördinator. Zij beheert de toegang tot de diverse software.  
 
Graag extra aandacht voor: 

• De school verzoekt ouders van leerlingen 
terughoudend te zijn met het plaatsen van foto- 
en filmmateriaal van door school georganiseerde 
evenementen.  

• De school neemt geen verantwoordelijkheid voor 
het publiceren op het internet van beeld- en 
filmmateriaal door ouders en/of anderen. 

 

 

  

Programmeerles in groep 3. 
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3.14 Schrijven en liniatuur 
Op De Hoekstien leren de kinderen schrijven met de methode “Pennenstreken”. De nadruk 
ligt vooral op het methodisch schrijven. Elke week worden er 1 of meerdere bladzijden 
aangeboden, waarbij de kinderen uitgedaagd worden zo netjes en precies mogelijk te 
presteren. Gelet wordt vooral op de schrijfhouding en pengreep (ontspannen). De kinderen 
leren schrijven met een potlood. Wanneer ze eraan toe zij, gaan ze over op vulpen. Dit is 
meestal halverwege groep 4. In de hoogste groepen wordt langzaam overgegaan op het 
ontwikkelen van een eigen handschrift.  
We gebruiken achtereenvolgens verschillende liniatuur. De keus van de liniatuur is 
afhankelijk van de vordering van het handschrift van het kind en niet van een bepaalde 
groep.  

 
 

3.15 Levensbeschouwelijk onderwijs 
Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes en ruzie maken en 
nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen motorisch, cognitief en sociaal-
emotioneel, zij vormen ook hun eigen ‘kijk op de wereld’, hun eigen levensbeschouwing. 
Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met de methode Kleur op school. Kleur op school 
gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden 
godsdienst/levensbeschouwing, sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. 
Kleur op school is een methode levensbeschouwing die aansluit bij thema’s van sociaal-
emotionele vorming en past bij de culturele en religieuze diversiteit in school en 
samenleving. 
 
 

3.16 Sociaal Emotionele Vorming 
Een belangrijk aspect van de opvoeding van onze kinderen is de Sociaal Emotionele 
Vorming. Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we op onze school met de methode Kwink.  
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en 
mediawijsheid. Kwink is voor groep 1 t/m 8 en biedt een doordacht SEL-programma, 
gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. 
Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. 
Kwink sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). 
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3.17 Kunstzinnige vorming 
De muzikale vorming wordt verzorgd door de groepsleerkrachten.  
In de groepen 4 t/m 8 wordt een deel van de lessen verzorgd door leerkrachten van Ateliers 
Majeur. De leerlingen krijgen IMV-lessen (Instrumentale Muzikale Vorming) nieuwe stijl. 
Zowel de leerlingen van groep 4-5-6 als groep 7-8 krijgen tijdens een schooljaar 2 keer 10 
weken les op een instrument. Deze les is klassikaal en 
wordt gegeven door 2 muziekdocenten. Er wordt aandacht 
besteed aan spelen én zingen. Op deze manier maken 
alle leerlingen gedurende hun basisschooltijd kennis met 
verschillende instrumenten.  
De kinderen krijgen gedurende hun schoolloopbaan een 
cultureel aanbod in de vorm van bezoeken aan 
theatervoorstellingen en/of tentoonstellingen. Verder 
komen ze in aanraking met orkesten (NNO), dans en 
projecten als “Schrijvers op school”. Janine Vos is de 
cultuur-coördinator bij ons op school.  
 
 

3.18 Bewegingsonderwijs 
 Voor de gymlessen van groep 1 t/m 8 gaan we naar de sportzaal in Langezwaag op dinsdag 
en vrijdag. Het bewegingsonderwijs bestaat uit gymnastiek en spel (binnen en buiten).  
Bij mooi weer hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van het schoolplein of het 
grasveld achter het dorpshuis (ijsbaan). 
 
Gymkleren en gymschoenen (stroeve zool/geen balletschoenen) zijn in de sportzaal 
verplicht. De gymnastieklessen worden gegeven door bevoegde leerkrachten. Gedurende 
het schooljaar komt een vakleerkracht gymnastiek (Buurtsportcoach bewegingsonderwijs 
Gemeente Opsterland) om de week een gymles verzorgen aan groep 4 t/m 8.  
 
We maken de keuze enkele groepen te combineren om meer mogelijkheden tot 
samenwerken, samen spelen en samen leren te creëren.  
Eens per 2 weken krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 gymles van vakleerkracht Luca 
Spin .  
 

 DINSDAG  VRIJDAG 

Groep 1 t/m 3 09.15 uur – 10.00 uur Groep 1 t/m 3 10.45 uur – 11.30 uur 

Groep 4 t/m 8 08.30 uur – 09.15 uur Groep 4 t/m 8 12.30 uur – 13.15 uur 

   

  



 

 
 24 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
3.19 Sporttoernooien 
Onze school doet elk jaar mee aan de volgende sportactiviteiten: 

• Comprix Sportdag voor groep 8 

• Groene Spelen groep 1 t/m 5 

• Scholierencross groep 4 t/m 8 (door ouders) 

• Schoolvoetbaltoernooi Opsterlandse basisscholen groep 7-8 

• Schoolkorfbaltoernooi Opsterlandse basisscholen groep 4 t/m 8 

• Atletiekdag op de atletiekbaan in Drachten groep 6 t/m 8 
 
 

3.20 Huiswerk 
In principe krijgen de kinderen tot en met groep 6 geen huiswerk. Wel kan in m.n. groep 3 
aan de ouders gevraagd worden specifieke onderdelen met betrekking tot het leren lezen 
thuis met de kinderen te oefenen. Ook kan in groep 4-5-6 gevraagd worden thuis te oefenen 
op bijv. de tafels.  
De kinderen van groep 7-8 krijgen wel huiswerk. Dit als oefening in het leren plannen en als 
vooroefening op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk bestaat bijvoorbeeld uit het oefenen 
met cijferen rekenen (waarover de leerlingen al instructie en oefening in de klas hebben 
gehad), het leren van Engelse woordjes en zinnen of het oefenen met begrijpend lezen.  
 

4. DE KINDEREN 
4.1 Leerplicht 
De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw 
kind vijf jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind achttien jaar wordt, is het op 
grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind 
inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt 
voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, 
asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn 
leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. 
 
Uw kind is leerplichtig wanneer het vijf jaar is. Uw kind moet naar school vanaf de eerste dag 
van de maand nadat uw kind vijf jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober vijf 
jaar wordt, moet het op één november van dat jaar naar school. 
De meeste kinderen gaan gewoon naar school als ze vier jaar zijn. Ons advies is om de 
kinderen zo snel mogelijk te laten wennen aan de schoolstructuur. Sommige ouders kiezen 
ervoor om de eerste periode de kinderen alleen ’s ochtends naar school te laten gaan. 
 
Uw kind is leerplichtig vanaf vijf jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool 
dagelijks bezoeken. Maar is uw kind nog geen zes jaar, dan mag u uw kind vijf uur per week 
thuis houden. U heeft hiervoor geen officiële toestemming nodig, maar u moet het wel 
melden bij de schooldirecteur. U kunt de vrijstelling eventueel uitbreiden met vijf extra uren. 
Voor deze uitbreiding tot maximaal tien uur heeft u speciale toestemming van de 
schooldirecteur nodig. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om 
overbelasting van uw kind te voorkomen. 
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4.2 Voor het eerst naar school 
Als een kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. Voorafgaand aan de 
daadwerkelijke start op school gaat de procedure als volgt: 

• U meldt uw kind (schriftelijk) aan bij de basisschool. Dit doet u uiterlijk 10 weken 
voordat uw kind naar school mag. 

• De directeur van de school maakt een afspraak met u voor een 
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek licht de directeur de procedure van 
aanmelding tot inschrijving toe. Daarnaast krijgt u een rondleiding door de school, 
kunt u kennismaken met de leerkrachten en bent u in de gelegenheid vragen te 
stellen.  

• Voor een eerste kennismaking neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op.  
Deze leerkracht maakt een afspraak met u.  

• De leerkracht maakt met u en uw kind de afspraak voor 2 ochtenden 
“proefdraaien”. De 1e keer mag de ouder/verzorger het eerste half uur in de klas 
blijven, de 2e keer proberen we of het kind alleen kan meedraaien. 

• De 1e dag na de verjaardag van uw kind is in principe de dag dat uw kind voor het 
eerst “echt” naar school gaat. 

 
 

4.3 Begin en einde schooltijd 
Leerlingen van groep 1 t/m 8 worden door de leerkrachten verwelkomd bij het hek. Daar 
nemen de kinderen afscheid van hun ouder(s) en is er de mogelijkheid voor ouders om even 
contact te hebben met de leerkracht van uw kind. 
De leerlingen van groep 1-2-3 gaan (naar keuze) alleen of met de leerkracht naar binnen.  
De leerlingen van groep 4 t/m 8 mogen na het belsignaal om 8.25 uur naar binnen. 
  
Jassen, enz. worden in de luizenzak gedaan en gesloten. Tassen gaan mee naar de klas en 
op de juiste plaats gebracht. 
Na schooltijd kunnen de ouders hun kinderen opwachten bij het hek.  
We gaan er van uit dat de ouders er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school komen. Te 
laat komen moet door de leerkracht opgegeven worden als ongeoorloofd schoolverzuim. 
Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het schoolplein. We vragen u om uw kind(eren) niet eerder 
naar school te laten gaan.  
 

 
4.4 Toelatingsbeleid 
Het bevoegd gezag van het basisonderwijs beslist over de toelating van een leerling en heeft 
daarvoor de directeur van de school gemandateerd. Bij leerlingen met een complexe 
zorgvraag zal de beslissing tot toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging 
tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de school. Bij die 
afweging, die op schoolniveau plaats zal vinden en waarbij de directeur met zijn teamleden 
een analyse moet maken, zal de aard en de ernst van de handicap, de leeftijd van de leerling 
en de mogelijkheden van de school en de interne en externe begeleiding aan de leerling een  
belangrijke rol spelen. In het bijzonder wanneer er sprake is van ernstige 
gedragsproblematiek moet worden nagegaan of, en met welke voorwaarden, een kind in het  
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reguliere basisonderwijs van een school, die onder verantwoordelijkheid van Comprix valt, 
geplaatst kan worden. 
In het Toelatingsbeleidsplan van Comprix worden hiervoor de algemene uitgangspunten en 
de specifieke criteria aangegeven. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de 
toelatingsprocedure behoort te worden uitgevoerd. 

 
4.5 Inschrijven van leerlingen met gescheiden ouders 
In beginsel is voor de inschrijving van de leerling op school één handtekening van één ouder 
voldoende. Het bevoegd gezag (lees directie school) mag ter goeder trouw op het handelen 
van één van de ouders afgaan. Mocht één met het gezag belaste ouder het niet eens zijn 
met de inschrijving van het kind op een (andere) school dan kunnen ouders gezamenlijk of 
afzonderlijk een verzoek indienen bij de rechter zodat er een uitspraak wordt gedaan over de 
uitoefening van het gezag. Hier valt de schoolinschrijving ook onder. De rechter handelt een 
dergelijke vraag binnen 6 weken af, zie artikel 1:253a van het burgerlijk wetboek. 
Dit geldt niet indien een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat geval is voor de 
inschrijving de handtekening van de ouder die het ouderlijk gezag heeft voldoende. 
Hangende het verzoek bij de rechter wordt de leerling als ingeschreven beschouwd.  

 
 

4.6 Het volgen van de ontwikkeling 
Het hele jaar observeert en begeleidt de leerkracht de kinderen uit de groep. Van iedere 
leerling houdt de leerkracht een leerlingdossier bij. De toetsen behorende bij de methode 
(methode gebonden toetsen) worden structureel afgenomen en geregistreerd in het digitale 
leerlingdossier van Parnassys.  
In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden in het 
observatiesysteem Leerlijn Het Jonge Kind van Parnassys.  
In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met de Methode Analyse Kaart (MAK). Op deze 
kaart zijn doelen opgesteld a.d.h.v. de gemaakte methodetoets. De MAK wordt vier keer per 
jaar opgesteld, om de ontwikkeling van elk kind goed te kunnen volgen. De groepsleerkracht 
en IB’er evalueren de doelen stellen deze eventueel bij.  
 
Naast de observaties en methodegebonden toetsen worden de methode onafhankelijke 
toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem afgenomen. We volgen hierbij de toetskalender 
van CITO. De toetsen worden ook digitaal geregistreerd Parnassys en het LVS. 
 
Vanaf groep 6 zetten we de uitslagen van de halfjaarlijkse CITO toetsen in de 
plaatsingswijzer. Hier bouwen we 2½ jaar aan de uitstroom gegevens voor groep 8. De 
plaatsingswijzer is richtinggevend voor aanmelding bij de diverse stromen van het VO. In 
april wordt de Eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets is voor een klein deel mede 
richtinggevend voor de uitstroom, maar grotendeels voor de beoordeling van de kwaliteit van 
ons onderwijs door de landelijke inspectie. 
Op al deze manieren kunnen we de onderwijsbehoefte van de kinderen in 
kaart brengen en omzetten in passende leerdoelen. Zo streven wij naar 
passend onderwijs voor al onze leerlingen. Ook op schoolniveau worden 
de toetsen geanalyseerd en worden er conclusies en vervolgafspraken 
gemaakt ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. 
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4.7 Speciale zorg voor kinderen 
Naast de reguliere zorg, die wij voor alle kinderen hebben, bieden wij ook extra zorg voor 
kinderen die in een bepaald ontwikkelingsaspect en/of ontwikkelingsfase niet zo goed 
functioneren. 
 
Wanneer de groepsleerkracht signaleert dat een kind onder of boven het niveau presteert 
wat op basis van de leeftijd mag worden verwacht, meldt zij dit aan de interne begeleider. 
Samen bespreken zij een plan van aanpak. Indien nodig doet de intern begeleider een 
observatie, een verkort deelonderzoek, of een volledig onderzoek. Hieruit voortvloeiend kan, 
op onderdelen, een individuele aanpak (handelingsplan), al dan niet met ondersteuning van 
de intern begeleider, in gang worden gezet. De ouders worden hiervan uiteraard op de 
hoogte gebracht en gehouden 
De handelingsplannen van betreffende leerlingen worden cyclisch doorgesproken tussen de 
groepsleerkracht en de interne begeleider. Er vindt altijd evaluatie plaats. Zijn er 
onvoldoende resultaten geboekt, dan kan het kind ingebracht worden bij het Zorgteam van 
het samenwerkingsverband De Stipe. De ouders moeten hiervoor toestemming geven. 
 

4.8 Zorgstructuur (Passend Onderwijs) 
Alle basisscholen van Stichting Comprix zijn aangesloten bij het ondersteuningsteam 
Passend Onderwijs Zuidoost Friesland “De Stipe”.  
 

• Zorgniveau 1 
Dit is de zorg die onze school kan geven zonder hulp van buitenaf. 
 

• Zorgniveau 2 
Blijkt dat de geboden hulp op niveau 1 niet voldoende resultaat oplevert, dan kan de interne 
begeleider na overleg en toestemming van de ouders advies vragen bij o.a.: 

➢ Schoolarts 
➢ Schoolmaatschappelijk werk 
➢ Een psycholoog 
➢ De bovenschools intern begeleider 

Vanuit deze adviezen wordt dan een nieuw hulptraject uitgezet. 
 

• Niveau 3 
Het kan zijn dat de zorg geboden op niveau 2 nog steeds niet toereikend is. De leerling kan 
dan worden besproken in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Dit gebeurt altijd 
na toestemming van de ouders. Deze commissie bekijkt of alle mogelijkheden benut zijn om 
de leerling op adequate manier te ondersteunen. Eventueel kan nog een extra onderzoek 
worden gedaan, of wordt er contact opgenomen met andere deskundigen of instanties. 
 

• Niveau 4 
In het PCL (zie 4.10) wordt bekeken of de leerling beter op zijn of haar plek is in het speciaal 
basisonderwijs. Als dat zo is, geeft de PCL een beschikking af. Alleen met die beschikking 
kan de leerling worden toegelaten op een school voor speciaal basisonderwijs. Ouders die 
het niet eens zijn met de beslissing van de PCL, kunnen bezwaar indienen. Dit bezwaar 
wordt door de Advies Commissie getoetst. 
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4.9 Dyslexie 
Regelmatig zijn er kinderen op school die moeite hebben met lezen. Deze kinderen krijgen 
een intensieve training om zich de leesvaardigheid eigen te maken. In een aantal gevallen 
blijkt dit niet voldoende. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. Een dyslexieonderzoek en 
behandeling aanvragen gaat in overleg met ouders, leerkracht en IB. Zie voor meer 
informatie: www.steunpuntdyslexie.nl 
 
 

4.10 Permanente Commissie Leerlingzorg 
De Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) is een wettelijk erkende commissie binnen 
de kaders van het Weer Samen Naar School (WSNS) beleid. Binnen deze wettelijke kaders 
heeft deze commissie de bevoegdheid om beschikkingen voor de scholen voor speciaal 
basisonderwijs af te geven. Op grond van een beschikking kunnen ouders hun kind 
aanmelden bij de scholen voor speciaal basisonderwijs. De PCL kamer Opsterland is een 
commissie die aan het eind van het zorgtraject in werking treedt. Zij beoordeelt aan de hand 
van documenten de kwaliteit van het afgelopen zorgtraject en neemt vervolgens een 
beslissing over het vervolg van het zorgtraject. 

 
 

4.11 Leerlingenzorg door derden 
In sommige gevallen besluiten ouders om specifieke extra zorg voor hun kind ten aanzien 
van leerproblemen, bijvoorbeeld dyslexie, bij particuliere zorgbureaus in te huren. Het beleid 
van alle scholen van de Stichting Comprix in deze is dat deze zorg door derden uitsluitend 
buiten schooltijd dient plaats te vinden. Slechts bij hoge uitzondering is de directeur bevoegd 
om af te wijken van dit standpunt. Bij extra zorg valt te denken aan motoriek, dyslexie, 
logopedie. 
 
 

4.12 Doorstroom groep 1 en 2 
Kinderen die na 1 oktober geboren zijn bleven automatisch nog een jaar in groep 1; deze 
grens is wettelijk verschoven naar 1 januari. Dit kan betekenen dat er bij meer kleuters 
twijfels ontstaan over het doorgaan naar groep 2 of 3. Vandaar dat wij er voor hebben 
gekozen de beslissing rond het verlengen volgens een vast protocol te laten verlopen. Zo 
willen wij onze jonge kinderen, op grond van duidelijke criteria, dat onderwijs bieden waar ze 
gezien hun ontwikkeling recht op hebben. Beslissingen rondom de doorstroom worden 
genomen door de school en de ouders/verzorgers samen. Voor de school beslissen de 
groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie. Bij verschil van mening tussen de 
ouders/verzorgers en de school geeft de beslissing van de school de doorslag. Wanneer bij 
de overgang van groep 2 naar groep 3 tot verlenging wordt besloten, maakt de 
groepsleerkracht een handelingsplan op basis van de behaalde resultaten en bevindingen. 
Dit handelingsplan wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht; resultaten en bevindingen 
worden bijgehouden in een logboek. Zie verder werkdocument  
Interne zorgstructuur Kamer Opsterland op www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 
 
 
 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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4.13 Vervroegd doorgaan of doubleren 
Bij de overweging vervroegd doorgaan naar een volgende groep of doubleren wordt dit zo 
vroeg mogelijk in het schooljaar met de ouders/verzorgers besproken. Vaak volgen er 
meerdere gesprekken. De overweging wordt genomen op grond van toetsuitslagen, 
taakaanpak, concentratie, motivatie en het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Dit 
alles wordt vastgelegd in een voortgangsrapport. De groepsleerkracht en/of de intern 
begeleider geven/geeft advies aan de ouders/verzorgers. Samen (ouders en school) wordt 
de beste leerweg voor het kind besproken. Er wordt een verslag gemaakt van de gesprekken 
en na een besluit wordt een handtekening voor akkoord gevraagd aan de ouders. Het is 
wettelijk vastgelegd dat de school het laatste woord heeft en dus bepalend is. 

 
 

4.14 Het Comprix College 

Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt op het cognitief talentvolle 
kind: een kind met bijzondere capaciteiten vooral op het gebied van intelligentie. Daar een 
IQ-onderzoek geen voorwaarde is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog) 
begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. Wij spreken derhalve over cognitief 
talentvolle leerlingen. 

Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling één dag 
per week om kan gaan met gelijkgestemden. Het is geen vervanging van de basisschool, 
maar een aanvulling. De leerlingen worden tijdens deze dag begeleid door een 
gespecialiseerde leerkracht en een schaduwleerkracht. De CC-dag vindt plaats op de 
Kampingerhof in Oosterwolde. 

Meer informatie vindt u op www.comprixcollege.nl. 

 

 

 

 

  

Werken aan constructies tijdens een atelier op vrijdagmiddag. 

http://www.comprixcollege.nl/
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4.15 Verwijsindex: één kind één plan  
De verwijsindex is een digitaal registratiesysteem waarin professionals uit het onderwijs, de 
zorg en het welzijnswerk een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken om 
een kind of jongere (0-23 jaar). 
Met de meeste kinderen en jongeren in Opsterland gaat het gelukkig goed. Maar soms 
ontstaat er een situatie die de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren tot een gezonde en 
zelfstandige volwassene in de weg staat. Denk bijvoorbeeld aan: 

➢ Depressie 
➢ Pesten 
➢ Verslaving 
➢ Spijbelen 
➢ Integratieproblematiek 
➢ Crimineel gedrag 
➢ Huiselijk geweld 
➢ Andere problemen in het gezin 

 
Om deze kinderen/jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de gemeente 
Opsterland zich aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân. 
 
Professionals van o.a. basisonderwijs, voortgezet onderwijs, GGD, Maatschappelijk werk en 
Bureau Jeugdzorg kunnen in de Verwijsindex een signaal afgeven, wanneer zij zich zorgen 
maken om het welbevinden van kinderen/jongeren. 
 
Wanneer er zorgen zijn om één of meerdere kinderen binnen een gezin, geeft een 
professional een signaal af in de Verwijsindex. Door deze signalering wordt voorkomen dat 
er binnen één gezin meerdere hulpverleners werkzaam zijn en u als ouders/verzorgers 
daardoor met meerdere partijen moet overleggen en/of tegenstrijdige adviezen krijgt. 
Signalering in de Verwijsindex heeft als doel dat hulpverleners elkaar snel kunnen vinden om 
de zorg voor het kind/jongere goed op elkaar af te stemmen. 
Alle basisscholen in Opsterland maken gebruik van de Verwijsindex. Voor u als 
ouder/verzorger betekent dit, dat wanneer “de school” zich zorgen maakt over de 
ontwikkeling van uw kind(eren) of wanneer er problemen in bijvoorbeeld uw thuissituatie zijn, 
er een signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex. “De school” vermeldt dan de naam, het 
adres en de geboortedatum van uw kind(eren)in de Verwijsindex. “De school” meldt niet wát 
er aan de hand is, of waaróm zij zich zorgen maakt. Registratie van uw kind(eren) in de 
Verwijsindex wordt altijd gedaan nadat u als ouder/verzorger hiervan op de hoogte bent 
gesteld. 
Wanneer deze registratie een match oplevert omdat uw kind(eren) ook door een andere 
professional in de Verwijsindex is geplaatst, wordt het mogelijk de hulpverlening op elkaar af 
te stemmen en informatie uit te wisselen, om zodoende uw kind(eren) de best mogelijke zorg 
te bieden die aansluit bij de problematiek. Uiteraard wordt u als ouders/verzorgers intensief 
bij dit traject betrokken! 
 
Meer informatie kunt u vinden op de websites van: 

➢ Verwijsindex Fryslân     www.verwijsindexfryslan.nl 
➢ Centrum voor Jeugd en gezin in Opsterland www.cjgopsterland.nl 

http://www.verwijsindexfryslan.nl/
http://www.cjgopsterland.nl/
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4.16 Voortgezet Onderwijs 
De ervaringen van de groepsleerkracht, de gegevens uit het leerlingendossier, de resultaten 
van de plaatsingswijzer, samen met de verwachtingen van de ouders en de kinderen vormen 
de bouwstenen voor het advies naar het voortgezet onderwijs. Getracht wordt gezamenlijk 
tot een eensluidend besluit te komen. 
Stapsgewijs ziet de keuze betreffende het voortgezet onderwijs er globaal zo uit: 
 

• November t/m maart: ouders en kinderen bezoeken de Open Dagen en 
voorlichtingsbijeenkomsten van de diverse scholen van VO. Ouders moeten zich zelf 
voor deze bijeenkomsten opgeven. Meestal gaat dat via de school. 

• Februari: de laatste citotoetsen worden gemaakt. De Plaatsingswijzer wordt ingevuld 
en afgerond. 

• Maart: bespreken van de plaatsingswijzer met de ouders én met het betreffende kind 
samen. Wanneer adviezen, uitslagen, voorkeuren, enz. bij elkaar komen, krijgen de 
ouders een aanmeldingsformulier mee voor de betreffende school. 

• April: Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen. 

• Mei: medio mei worden de resultaten van de Eindtoets verwacht. De kinderen zijn al 
ingeschreven op hun vervolgschool.  

• Mei/juni: Op de meeste scholen zijn er “meedraai-momenten” of 
kennismakings(mid)dagen. De kinderen maken dan kennis met de nieuwe school en 
hun nieuwe groep. 

 
De leerkracht van groep 8 heeft tenminste eenmaal in het daaropvolgende schooljaar een 
gesprek met de school van VO. Tevens verstrekken de scholen van VO het 1e jaar de 
rapportcijfers aan de basisschool. Op die manier kan de basisschool beoordelen of de keuze 
correct is geweest.  
 
 

4.17 Verwijzing naar het voortgezet onderwijs juni 2021 
Het afgelopen jaar zijn 5 leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs gegaan. De 
ontvangende scholen zijn het Bornego College in Heerenveen en de Burgemeester 
Harmsma School in Gorredijk. 

Onderwijstype Aantal 

VWO 0 
HAVO 2 
VMBO Theoretisch 2 
VMBO Gemengd 0 
VMBO Basis/Kader beroepsgericht 1 
Praktijkonderwijs 0 
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4.18 Doorgeven van leerling-gegevens aan een andere school 
De gegevens van leerlingen mogen volgens de Wet op de bescherming van 
Persoonsgegevens (WBP, 1 september 2001) niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
ouders/verzorgers aan andere instanties worden verstrekt, tenzij dit in een vrijstellingsbesluit 
als uitzondering is genoemd. Voor het onderwijs is zo’n uitzondering gemaakt in artikel 19 
van het vrijstellingsbesluit van de WBP. De school mag daardoor zonder toestemming de  
gegevens van uw kind doorgeven aan de nieuwe school. De school is zelfs verplicht deze 
gegevens aan te leveren.  
Wanneer een kind naar een andere basisschool gaat, wordt er voor de nieuwe school een 
onderwijskundig rapport samengesteld. De ouders mogen dit rapport inzien. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Schaken met groep 4-5 tijdens een 
atelier op vrijdagmiddag. 
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5. DE LEERKRACHTEN 
 

5.1 De samenstelling van het team 
De samenstelling van het huidige team kunt u vinden in hoofdstuk 2 van deze schoolgids. 
Het team bestaat uit de directeur, intern begeleider en groepsleerkrachten. Naast hun 
lesgevende taken met de voorbereidingen en het nakijkwerk hebben de leerkrachten ook 
nog algemene schooltaken zoals het bijwonen van vergaderingen, organiseren van 
bijzondere activiteiten, volgen van nascholing, oudergesprekken, huisbezoeken, enz. 
 
 

5.2 Vervanging afwezige leerkrachten 
Bij afwezigheid van personeelsleden, wordt er naar vervanging gezocht. Wij streven er naar 
om de dagelijkse schoolpraktijk zoveel mogelijk door te laten gaan. 
De vervanging kunnen we vaak uit eigen personeel halen door de brede inzetbaarheid en 
parttime leerkrachten. Lukt dit niet dan zoeken we op de invallijst, die door Comprix wordt 
beheerd. Indien er geen vervanging beschikbaar is handelen we volgens het 
vervangingsprotocol.   
Dit protocol schrijft voor dat we de eerste dag zonder vervanging de kinderen uit de 
betreffende groep (een deel van de dag) les krijgen van de directeur of onderwijsassistent 
(indien mogelijk en maximaal 1 dag). Lukt dat niet, dan zijn we genoodzaakt de kinderen te 
verdelen over de andere groepen. De ouders krijgen hiervan z.s.m. bericht.  
Mocht de tweede dag weer zonder vervanging zijn, dan berichten we de ouders dat de 
betreffende groep vrij is. Dit laatste alleen in uiterste noodzaak en op de middag 
ervoor. Helaas is het door het tekort aan (inval-)leerkrachten het afgelopen jaar toch nodig 
geweest deze beslissing te nemen. Om ervoor te zorgen dat één groep niet te veel onderwijs 
mist, kiezen we ervoor bij een gebrek aan vervanging om de groepen die vrij zijn dan af te 
wisselen.  
 
 

5.3 Scholing van leerkrachten 
Ieder schooljaar worden leerkrachten bijgeschoold. In het schooljaarplan worden voor ieder 
schooljaar de onderwijskundige doelen omschreven. Aan deze doelen wordt scholing 
opgehangen. Leerkrachten krijgen individuele scholing en scholing met het gehele team, 
afhankelijk van het onderwerp. 
 
 

5.4 Stagiaires 
Regelmatig lopen studenten bij ons stage. Dit kunnen zowel stagiaires zijn van de PABO als 
van de opleiding voor onderwijsassistent en klassenassistent. De studenten krijgen op onze 
school gelegenheid hun opdrachten uit te voeren. Ook kunnen er leerlingen van de scholen 
van VO bij ons op school komen voor een zgn. “snuffelstage”. De eindverantwoordelijkheid 
ligt altijd bij de groepsleerkracht en de directeur. Belangrijk is dat we geen “oud-leerlingen” 
en studenten die in Luxwoude wonen bij ons op school stage laten lopen. 



 

 
 34 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
5.5 Video-opnamen 
Onze school biedt ook dit jaar PABO-studenten van de NHL plaats om stage te komen 
lopen. In het onderwijsprogramma van deze studenten is het belangrijk om bewijzen van hun 
kunnen te verzamelen. Dit doen zij voor een steeds belangrijker deel door video-opnamen te  
maken van de door hen gegeven lessen. De lesopnamen worden door de student gebruikt 
voor het inzichtelijk maken van hun eigen ontwikkeling. Gebruik van deze opnamen is intern 
op de PABO toegestaan en niet daarbuiten. 
 
Als school gaan wij ermee akkoord dat onze stagiaires deze opnames gemaakt worden. 
Wanneer een stagiaire opnames wil maken, vragen wij hier expliciet toestemming voor bij de 
ouders van de betreffende groep.  
 
 

6. DE OUDERS 
 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 
Op De Hoekstien hechten we veel belang aan een goede samenwerking tussen school, 
leerkrachten en ouders. Kinderen moeten het fijn hebben op De Hoekstien, maar ouders 
ook! Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk en bevordert het 
welbevinden van het kind. Contact met de ouders kan op velerlei manieren plaatsvinden. 
Mondeling of schriftelijk, regelmatig of sporadisch, op afspraak of spontaan. Het initiatief kan 
uitgaan van de school en van de ouders. 
 
Met vragen kunt u in eerste instantie naar de groepsleerkracht. Echter bij voorkeur niet vlak 
voor of tijdens schooltijd. Mocht u niet tevreden zijn over de gegeven antwoorden dan kunt u 
zich wenden tot de directeur. Vindt u daar ook geen luisterend oor dan kunt u contact 
opnemen met de MR.  

 
 

6.2 Informatievoorziening 
We ouders zo goed mogelijk van informatie te voorzien. We doen dit met behulp van de 
volgende manieren: 

• Parro (app waarmee we veilig, eenvoudig en snel met ouders kunnen 
communiceren); 

• De nieuwsbrief (verschijnt maandelijks op de website en wordt via Parro verstuurd); 

• De website van school (www.hoekstien.nl); 

• Facebookpagina van de school; 

• De schoolgids (staat op de website van school); 

• De schoolkrant (verschijnt in combinatie met de dorpskrant maandelijks); 

• Oudergesprekken; 

• Open dag in maart; 

• Overige activiteiten. 

 

http://www.hoekstien.nl/
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6.3 Ouderhulp 
Om meer betrokken te zijn bij school en om het uitvoeren van extraatjes mogelijk te maken, 
vragen we soms hulp van ouders. Een greep uit de activiteiten: 

➢ Theaterbezoek (vervoer/begeleiden); 
➢ Schoolreizen (vervoer/begeleiden); 
➢ Sportactiviteiten (vervoer/begeleiden); 
➢ Deelname aan OR of MR; 
➢ Klusmomenten. 

 
 

6.4 Verslaggeving aan de ouders 
Aan het begin van elk schooljaar zijn er informatieavonden voor alle groepen op school. 
Deze staan aangegeven (op de activiteitenkalender) in Parro en worden ook vermeld in de 
maandelijkse nieuwsbrief. 
Vanaf eind groep 1 krijgen de kinderen tweemaal per jaar (februari en juni) een rapport mee 
naar huis. Vier maal per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. 

➢ Aan het begin van het schooljaar is er de mogelijkheid een startgesprek te hebben 
met de leerkracht(en) van uw kind. 

➢ In november is het oudervertelgesprek. Het gaat hierbij om een algemene indruk, het 
welbevinden, schoolzaken die van toepassing zijn op uw kind en over betrokkenheid. 
Ook kunt u als ouder in dit gesprek aangeven welke andere zaken van invloed 
kunnen zijn op het leerproces van uw kind.  

➢ In februari en juni zijn er gesprekken n.a.v. het rapport en de Midden- en Eind-
afname van de CITO-toets.  

Tenslotte dient opgemerkt te worden, dat bij gescheiden ouders wij alle beschreven 
contacten communiceren met de ouder/verzorger waar het kind normaliter thuis wonend is. 
Ouders dienen dan in onderling overleg uit te maken hoe zij de verstrekte gegevens verder 
communiceren. 

 
 

6.5 Contact en overleg tussen leerkracht en ouders 
Naast de vaste momenten van contact kan het voorkomen dat u de leerkracht van uw kind 
wilt spreken. Kleine vragen of problemen kunt u na schooltijd (14.30 uur) voorleggen aan de 
leerkracht, mits hij/zij op dat moment tijd vrij kan maken. Liever niet vóór schooltijd, omdat de 
leerkracht dan zijn/haar tijd nodig heeft voor ontvangst van de groep. 
Denkt u meer tijd nodig te hebben, maakt u dan in overleg met de leerkracht een afspraak. 
Wanneer de leerkracht aanleiding ziet tot overleg met u, zal hij/zij contact met u opnemen. 
Dit kan gaan over leren of bij problemen die zich die dag hebben voorgedaan. 
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6.6 Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders/verzorgers en 2 personeelsleden. De 
directeur van school is veelal als raadgever en vraagbaak aanwezig. Tot de bezigheden 
rekent de MR o.a. het meedenken over schoolbeleid en het behartigen van de belangen van 
de ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. De MR heeft in een aantal gevallen 
adviesrecht en/of instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de 
leden van de MR kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de 
vergaderingen besproken wilt hebben.  
Wanneer er een wissel in de oudergeleding van de MR plaatsvindt, wordt een mogelijke 
opvolger door de MR in de ouderpopulatie gezocht. Deze wordt voorgesteld in de  
nieuwsbrief (waarbij ouders gevraagd wordt in te stemmen) en op die manier verkozen. De 
Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging vergaderen minimaal éénmaal per jaar in 
gezamenlijkheid. 
 

6.7 Oudervereniging 
Onze school kent een Oudervereniging. Alle ouders van onze kinderen kunnen zitting nemen 
in de oudervereniging. Deze bestaat uit 6 personen. De Oudervereniging denkt en helpt mee 
met bijzondere activiteiten, het organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, de 
feestavond, de laatste schooldag, enz. Ook beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage en de 
opbrengsten van de oud-papier acties. Onze oudervereniging neemt veel initiatieven om de 
feesten en bijzondere schoolactiviteiten te (helpen) organiseren. 
 

6.8 Ouderbijdrage 
Om activiteiten die niet door de overheid vergoed worden te bekostigen, wordt er jaarlijks 
een vrijwillige, geldelijke ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor: 

• Sinterklaasfeest (traktatie en cadeautjes groep 1-5); 

• Kerstviering; 

• Floralia (basismateriaal); 

• Sportdagen (inschrijfgelden en consumpties); 

• Pasen; 

• Excursies/museumbezoek (voor zover niet bekostigd door school); 

• Kilometervergoeding bij excursies/schoolreis (alleen op verzoek). 
 
De hoogte van het bedrag is vastgesteld op € 27,50 per kind per jaar. Dit bedrag is exclusief 
de kosten voor de schoolreis. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.8. Ouders die door  
financiële problemen niet in staat zijn om de ouderbijdrage of het schoolreisje te betalen, 
vragen we om ondersteuning te zoeken via gemeentelijke regelingen. U kunt verdere 
informatie hierover krijgen via de directeur. De penningmeester van de OR van De Hoekstien 
int en beheert de ouderbijdrage. Ieder jaar wordt van het voorgaande schooljaar over de 
besteding verantwoording afgelegd d.m.v. een financieel verslag (vooraf gecontroleerd door 
een kascontrolecommissie). Deze wordt gepresenteerd tijdens de thema-avond rond 
oktober. 
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat 
hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.  
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6.9 Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag 
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te 
laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisje, sport, muziekles of om een verjaardag te vieren.  
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële 
beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke 
activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het 
kan komen omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, 
ziek bent of gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! 
Dus heb je als ouder(s) een laag inkomen of uitkering? Of zijn er hoge lasten waardoor er 
netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl . 
Daar staan alle vergoedingen op een rij en kun je heel gemakkelijk een vergoeding 
aanvragen.  
Zo kan jouw kind toch meedoen!  
 

6.10 Schoolverzekering voor leerlingen 
De leerlingen van De Hoekstien zijn bij ongevallen onder schooltijd en tijdens 
schoolactiviteiten buiten school collectief verzekerd door Comprix. 
 

6.11 Klachtenprocedure 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg 
bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil 
indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is naast de interne ook een externe  
klachtenregeling vastgesteld. Alle informatie vindt u op de website van Comprix. De school is 
voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt  
de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit 
aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur 
neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de 
uiteindelijke beslissing. 
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. 
De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. 
Deze  vertrouwenspersoon is Mw.  Marscha Eppenga. Zij is bereikbaar op werkdagen  van 
08:30 tot 16:30 uur op telefoonnummer 0561-691777. 
 
Het adres van de externe klachtencommissie is: 
Postadres: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
Telefoon: 030 - 280 95 90 
Fax: 030 – 280 9591 
Email: info@onderwijsgeschillen.nl 
http://www.onderwijsgeschillen.nl 
Het reglement van de externe klachtencommissie is hier in te zien. 

http://www.kindpakket.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/hoe-dien-ik-een-klacht-in/
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7. SCHOOLZAKEN 
 

7.1 Ziekmelden/absentie 
Wilt u bij ziekte of bezoek aan een arts, de afwezigheid van uw kind melden? Dit kan 
uitsluitend telefonisch. U belt vóór 8.30 uur met school: 0513 529555 en geeft de naam en 
de groep van uw kind door en de reden van de afwezigheid. Wanneer er bij absentie geen 
melding is gedaan, wordt z.s.m. door de school contact met de ouders/verzorgers 
opgenomen. Het is niet wenselijk uw kind ziek te melden via Parro, app of mail, omdat 
berichten via deze wegen de leerkracht niet altijd voor schooltijd bereiken.  
 
Wij zijn zeer terughoudend bij het vrijgeven van kinderen voor buitengewone 
omstandigheden. Een verzoek dient schriftelijk bij school te worden ingediend. Het 
benodigde formulier vindt u op de website van school of kunt u verkrijgen bij de directeur. De 
beslissing is altijd conform de gestelde regels in de leerplichtwet. Bij het niet opvolgen van 
een negatief advies zal de leerplichtambtenaar op de hoogte worden gesteld. 
 
 

7.2 Extremiteiten 
Bij calamiteiten (stroomuitval/verwarming stuk) kan het voorkomen dat de kinderen naar huis 
gestuurd worden. Zorgt u er voor dat eigen nummers (ook gsm) en noodnummers actueel 
blijven. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een formulier om de gegevens eventueel te 
updaten. We laten de kinderen altijd pas vertrekken wanneer zij opgehaald worden, dan wel 
wij zeker weten dat ze of thuis of op een opvangadres terecht kunnen. 
 
 

7.3 De ochtendpauze 
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen iets eten en/of drinken. We denken dan aan 
fruit of een boterham. Geen snoep of zoete koek! Drinken: geen suikerrijke vruchtendrankjes. 
Dan liever een beker ranja (zonder kleurstoffen, enz.). Het is goed om de grote suikerinname 
bij de kinderen te beperken. De snelle suikers in frisdrank en gesuikerde koek veroorzaken 
eerst hyperactiviteit en vervolgens een “instorten” van concentratie. 
 
 

7.4 Medicijnen 
De school is net als iedere basisschool niet bevoegd tot het verstrekken van medicijnen (ook 
geen aspirine bij hoofdpijn). Wanneer een kind medicijnen moet gebruiken, dan altijd 
overleggen met de betreffende leerkracht. We verwijzen hierbij naar het protocol 
‘Medicijngebruik’ op de website van school. We vragen ouders schriftelijk toestemming te 
geven voor medicijngebruik onder schooltijd, middels het ‘toestemmingsformulier 
medicijnverstrekking’. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directeur van de school.  
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7.5 Drinken 
De kinderen hebben twee bekers drinken mee voor bij de ochtendpauze en de lunch. We 
geven de voorkeur aan ‘gezond’ drinken, waar niet al te veel suikers in zitten. In de klas 
kunnen de kinderen water drinken. In verband met het milieu vragen we u geen pakjes mee 
naar school te geven.  

 
 
7.6 Verjaardagen 
Wanneer een kind jarig is mag het in de klas rond de ochtendpauze trakteren. Daarna mag 
het de klassen rond naar de overige leerkrachten. De traktaties graag gezond houden. Mocht 
dit naar inschatting van de leerkracht niet het geval zijn, dan mogen de kinderen de traktatie 
niet meteen eten, maar pas aan het eind van de ochtend, vlak voor het naar huis gaan. Wij 
vragen nadrukkelijk om uw medewerking in deze. En voor de leerkrachten geldt, dat zij 
hetzelfde lusten als de kinderen. De jarige gaat met een verjaardagskaart bij de andere 
leerkrachten langs, zodat de verjaardagswensen opgeschreven kunnen worden.  
 
 

7.7 Buitenschoolse activiteiten 
In schoolverband doet De Hoekstien mee aan diverse activiteiten mits er voldoende 
belangstelling, begeleiding en/of vervoer aanwezig is. Projecten bieden soms de 
mogelijkheid om op excursie te gaan. Zo doet groep 7 mee aan het schriftelijk en praktisch 
verkeersexamen, doet groep 7-8 mee aan de landelijke Kinderpostzegelactie en doet één 
van combinatiegroepen jaarlijks mee aan de Himmelwike. Daarnaast zijn er sporttoernooien 
(korfbal, voetbal). Enkele activiteiten buiten schooltijd vallen onder verantwoordelijkheid van 
de ouders. Dit wordt dan van te voren bij de activiteit aangegeven.  
 
 

7.8 Schoolreizen 
De schoolreisjes vinden plaats in mei/juni. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan 1 dag op 
schoolreis. Groep 7-8 gaat 3 dagen op schoolkamp. Naast de groepsleerkrachten gaan er 
(indien nodig) ook ouders mee als begeleiders. 
De kosten van de schoolreizen proberen we beperkt te houden. De kosten van de 
schoolreizen bedragen maximaal € 30,00 per kind voor een ééndaagse reis. Voor het 
schoolkamp houden we een budget van €75,00 aan. Voor de schoolreizen/schoolkamp kan 
gespaard worden door een zelf te bepalen bedrag 
regelmatig te storten op rekeningnummer NL90 
RABO 0148 92 8161 t.n.v. OBS De Hoekstien. Het 
beheer van deze gelden ligt bij de Oudervereniging, 
die tijdens de zakelijke ouderavond verantwoording 
aflegt. Noteert u wel steeds de naam van het 
kind/kinderen bij de overboeking. Mocht de 
gevraagde bijdrage problemen opleveren, neemt u 
dan contact op met school. 
 
 
 

Schoolkamp groep 6-7-8. 
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7.9 Vrije dagen schooljaar 2020-2021  
 
Start nieuwe schooljaar  maandag 23 augustus 2021 
Herfstvakantie    16 oktober ’21 t/m 24 oktober ‘21 
Kerstvakantie    25 december ’21 t/m 9 januari ‘22 
Voorjaarsvakantie   19 februari ’22 t/m 27 februari ‘22 
Goede Vrijdag en Pasen  15 april ’22 t/m 18 april ‘22 
Meivakantie    23 april ’22 t/m 8 mei ‘22 
Hemelvaartsdag (en vrijdag erna) 26 mei ’22 t/m 27 mei ‘22 
Pinksteren    6 juni ‘22 
Zomervakantie    15 juli ’22 t/m 28 augustus ‘22 
 
 
Komend schooljaar hebben we geprobeerd het aantal studiedagen zo laag mogelijk te 
houden.  
De studiemiddagen zijn op de volgende momenten: 

- Woensdag 13 oktober ’21 (hele dag leerlingen vrij) → fusie 
- Maandag 22 november ’21 (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij) → fusie 
- Woensdag … (datum volgt nog, meestal begin maart) → Tweejaarlijkse Comprix-dag 
- Dinsdag 5 april ‘22 (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij) → fusie 
- Donderdag 19 mei ‘22 (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij) → fusie 

 
In het jaarrooster hebben we nog uren ‘over’ om 1 of 2 extra studiedagen in te plannen. Deze 
zullen alleen gebruikt worden als hier noodzaak voor is. Dit zal dan tijdig gecommuniceerd 
worden. 
 
 

7.10 Schoonmaakhulp schoolmaterialen 
Het kan voorkomen dat we ouders vragen op school te komen met emmers, doeken, 
gereedschap, enz. om speelgoed en andere materialen schoon te maken. In de onderbouw 
wordt voor de zomervakantie van alle ouders van kinderen in die groepen gevraagd een bak 
met speelgoed mee naar huis te nemen om dit te reinigen. Zo kunnen we het nieuwe 
schooljaar met schoon speel-/leermateriaal beginnen.  

 
 

7.11 Kinderpostzegelactie 
De leerlingen van groep 7-8 doen jaarlijks vanuit school mee aan de Kinderpostzegelactie. 
 
 

7.12 Schoolfoto 
De schoolfotograaf komt eens per 2 jaar om van alle kinderen een foto te maken. Ook 
worden er groepsfoto’s en broertje/zusje foto’s gemaakt. De ouders krijgen een unieke code 
om op internet de foto’s van hun eigen kind(eren) te bekijken en te beslissen welke foto’s ze 
willen afnemen. De schoolfotograaf komt dit schooljaar weer. De afscheidsfoto van groep 8 
doen we jaarlijks. 
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7.13 Gebruik van beeldmateriaal 
Foto’s van schoolse en buitenschoolse activiteiten worden op de website van de school of op 
onze Facebookpagina geplaatst, zodat alle ouders en andere belangstellenden deze kunnen 
zien. Hierbij houden we ons aan de regelgeving rondom de AVG. Daarom zullen we 
terughoudend zijn met foto’s van leerlingen. 
Bij het aanmelden van uw kind wordt er eenmalig toestemming gevraagd voor het gebruik 
maken van beeldmateriaal. Mocht u dit later willen wijzigen, dan is dat mogelijk.  
Parro is een omgeving die alleen toegankelijk is voor ouders van de desbetreffende groep. 
Hier zullen we meer beeldmateriaal publiceren, om ouders toch de kans te geven ‘mee te 
kijken’ met schoolse activiteiten.  
 

 
7.14 Boekpromotie 
Ieder jaar doen we actief mee met de viering van de Kinderboekenweek. Ook willen we ieder 
jaar meedoen aan het Nationaal voorleesdagen. 
 
 

7.15 Sinterklaas 
Elk jaar brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan De Hoekstien. Het accent ligt bij 
de groepen 1 t/m 6. Deze kinderen krijgen een cadeautje (wordt betaald uit de 
ouderbijdrage). Groep 7-8 heeft hun eigen Sinterklaasfeest.  
 
 

7.16 Kerst 
De school wordt in deze periode op passende wijze versierd. Op de donderdagavond voor 
de Kerstvakantie vieren we Kerstfeest op school. De organisatie is mede in handen van de 
Oudervereniging. 
 
 

7.17 Gevonden voorwerpen 
We verzamelen het hele jaar door rondslingerende kleding/voorwerpen. Wilt u tijdens 
contactavonden, enz. een kijkje nemen in de doos of er iets van uw kind(eren) bij zit? Aan 
het eind van het schooljaar wordt de bak geleegd. 
 
 

7.18 Folders 
We krijgen op school veel folders van diverse uitgeverijen aangeboden, die boeken, 
tijdschriften en/of lesmateriaal uitgeven voor kinderen. Wij willen als school niet de keuze 
maken wat we wel of niet meegeven. U als ouder beslist zelf waar u gebruik van wilt maken. 
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7.19 Parkeren 
We hebben als school het predicaat “Verkeersveilige school” gehaald. Daarbij hoort ook het 
parkeerbeleid. We vragen u om niet te parkeren bij de gele banden. Wilt u ook niet voor de 
school stoppen om kinderen uit te laten stappen. Hierdoor wordt het voor de kleinere 
kinderen erg onoverzichtelijk. 
 
 

7.20 Calamiteitenplan 
De school heeft een calamiteitenplan. Daarbij hoort ook een ontruimingsplan. Een slow-
whoop brandmelder en blusmaterialen zijn in de centrale hal aanwezig. Een aantal 
leerkrachten hebben het certificaat Bedrijfs Hulp Verlener (BHV). Dit zijn Iska Kuperus, 
Janine Vos en Annet de Wolf. Jaarlijks wordt het plan geoefend. 

 
 

7.21 Verantwoordelijkheid en verzekering 

Personeelsleden, ingeschreven leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, zijn WA 
(Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd en er is een ongevallen verzekering afgesloten. 

Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Die 
verantwoordelijkheid begint een kwartier voor aanvang van de lessen en eindigt een kwartier 
na afloop van de schooldag. 

De leerlingen zijn via de school voor WA verzekerd van huis naar school en terug via de 
kortste route. 

Tijdens elke schoolse of buitenschoolse activiteit in groepsverband zijn de leerlingen WA 
verzekerd (bijv. schoolreis, zwemmen, excursies, etc.). 

Comprix gaat er overigens van uit dat alle ouders een ziektekostenverzekering hebben 
afgesloten en dat zij WA verzekerd zijn. Ouders, die werkzaamheden verrichtten in opdracht 
van de school, zijn via Comprix WA verzekerd. 

Bij gebruik van een auto van een ouder voor de school wordt er vanuit gegaan dat de 
eigenaar van de auto zijn of haar auto minimaal WA heeft verzekerd. 

Comprix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, bijvoorbeeld de diefstal van een 
fiets uit de (niet bewaakte) fietsenstalling of wanneer de school goederen in bruikleen heeft 
voor een leerling (zoals een aangepaste stoel, tablet/iPad, etc.). 

Comprix kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de school in gebreke is gebleven 
bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht. Wanneer een kind schade heeft geleden, wat 
veroorzaakt is door een ander kind, dan kan de geleden schade worden verhaald bij de 
ouders van het kind die de schade heeft veroorzaakt. 

In 2019 heeft Comprix een ongevallen verzekering afgesloten. De ongevallenverzekering 
keert een bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit t.g.v. een ongeval. 
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8. SCHOOLONTWIKKELING 
 

8.1 Schoolontwikkeling 
Onderwijs blijft in ontwikkeling. We werken op schoolniveau aan een aantal onderwerpen. 
Daarnaast professionaliseren we ons op breder terrein. Het afgelopen schooljaar hebben we 
gewerkt aan: 
 

➢ Implementeren methode Estafette 3 (voortgezet technisch lezen) 
➢ Leerlijn begrijpend luisteren/lezen opstellen  
➢ Doorontwikkelen van het ‘Doelgericht werken’  
➢ Oriëntatie en aanschaf methode rekenen 
➢ Fusietraject 

 
Voor schooljaar 2021-2022 
Ieder schooljaar maakt een basisschool een jaarplan. In het jaarplan worden alle 
verbeterdoelen van de school omschreven. Op deze manier ontwikkelt de school zich en kan 
zich daarmee aanpassen aan de veranderende tijd waarin kinderen opgroeien. Een 
schoolorganisatie blijft zo altijd lerend en in ontwikkeling.  
Het jaarplan wordt o.a. besproken in de medezeggenschapsraad en wordt naast de nodige 
andere informatie jaarlijks bij de onderwijsinspectie aangeleverd. We houden ouders onder 
meer in de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen gedurende het jaar.  
In de schoolgids noemen we alleen de “highlights” (in zeer beknopte vorm omschreven), 
zodat u weet waar de belangrijkste speerpunten van de school liggen. 
 
Onze belangrijkste items tijdens dit schooljaar zijn: 

 
➢ Implementeren Getal & Ruimte junior (rekenmethode groep 3 t/m 8) 
➢ Implementeren Kwink (methode voor sociaal-emotionele vorming groep 1 t/m 8) 
➢ Technieken begrijpend lezen verbeteren 
➢ Feedback effectief inzetten in de klas 
➢ Fusietraject (samen met OBS De Wjukslach) 
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8.2 Schoolontwikkelingsprofiel 
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift 
bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie 
over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan 
ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school 
ondersteuningsprofielen van alle scholen van Passend Onderwijs in Opsterland i.o. tezamen 
vormen de basis van het aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op die 
manier willen wij aan alle kinderen in Opsterland een plek bieden waar ze het onderwijs en 
de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  
 
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een korte typering van onze school; 

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

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

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

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

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen:  

• Onderwijs 

• Ondersteuning 

• Beleid 

• Organisatie 
 
Onderwijs 
Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze 
kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij 
zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het 
gebied van aanbod, instructie, als op het gebied van tijd. Wij analyseren de resultaten van 
onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de 
leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de kinderen. Op basis van de analyses 
wordt de Methode Analyse Kaart (onderdeel van het doelgericht werken) aangepast. 
Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning.  
 
 
 



 

 
 45 
 
 “Ruimte om uniek te zijn”. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Beleid 
Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerling-
ondersteuning. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen, indien 
nodig, verbeterpunten op. 
 
Organisatie 
Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij 
beschikken over een goed functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen 
samen met ouders/verzorgers gevoerd worden. Het ondersteuningsteam bestaat uit de 
Intern Begeleider van onze school, de groepsleerkracht en een deskundige van het 
Ondersteuningsteam De Stipe. Indien nodig kan het ondersteuningsteam worden aangevuld 
met de o.a. de jeugdverpleegkundige en/of de schoolmaatschappelijk werkster. Het 
ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze Intern 
Begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens 
voorzitter van het ondersteuningsteam.  
 
Begeleiding 
De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht 
vanaf de voorschoolse opvang en naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke 
procedures vastgelegd. Wij vinden goede contacten met ouders/verzorgers erg belangrijk en 
zien ouders/verzorgers als partner. 
 
Beschikbare deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op 
deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Specifieke deskundigheid op het gebied 
van dyslexie is belegd bij onze Intern Begeleider. Tevens beschikken we over een 
taalcoördinator en een rekencoördinator. Daarnaast heeft een leerkracht zich geschoold op 
het gebied van hoogbegaafdheid en heeft een leerkracht zich geschoold in Motorische 
Remedial Teaching. Het hebben van een klein team maakt ons als school wel kwetsbaar. De 
aanwezige deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven 
inzetten en waar nodig versterken. 
De orthopedagoog van de Stipe vervult een belangrijke rol binnen het ondersteuningsteam 
en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werkster is van grote 
waarde binnen het ondersteuningsteam.  
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor ZML kinderen, crisisopvang en 
time-out groep gedrag.  
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Kengetallen 
Onze school heeft ongeveer 34 leerlingen waarvan geen met een leerling-gewicht. Het 
aantal leerlingen met een leerlinggewicht is de laatste jaren gedaald. Wij hebben de 
afgelopen 3 jaren één leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs en/of het speciaal 
onderwijs. Voor twee leerlingen is afgelopen jaar een dyslexieverklaring afgegeven. 
 
Ontwikkelagenda 
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning 
die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog 
voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de 
basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het doelgericht werken en het beleid 
omtrent hoogbegaafdheid en dyslexie.  
 
Wij zijn tevreden over de expertise binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de 
kwetsbaarheid. Het blijven verdelen en goed inzetten van de deskundigheden is een 
aandachtspunt voor onze school. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen uit 
ons dorp blijvend onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. 

 
 

9. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 

9.1 Hoofdluis 
Het kan voorkomen dat uw kind last heeft van hoofdluis. Dit is geen reden tot paniek. Het 
komt in de beste families voor. We stellen het op prijs wanneer u constateert dat uw kind 
hoofdluis heeft u dit doorgeeft aan de groepsleerkracht. Wij zorgen er dan voor dat er een 
mail verstuurd wordt met informatie over de behandeling van hoofdluis. Om verdere 
besmetting te voorkomen verwachten wij van ouders dat ze de betreffende kind(eren) thuis 
eerst behandelen voor ze terug gaan naar school. Na iedere vakantie én aan het begin van 
iedere maand worden alle kinderen op school door een aantal “luizenmoeders” 
gecontroleerd op hoofdluis.  
Er zijn op school “luizenzakken” aanwezig. De kinderen doen hier dagelijks hun, jas, sjaal, 
handschoenen, enz. in.  
Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de GGD. 
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9.2 Jeugdgezondheidszorg 
Na de zorg van de jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau blijft de 
jeugdgezondheidszorg kinderen in hun ontwikkeling en groei volgen. In zijn hele 
schoolloopbaan krijg een leerling op verschillende momenten te maken met de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD. 
 
Kinderen op de basisschool krijgen via de GGD uitnodigingen voor de volgende 
gezondheidsonderzoeken: 
5-jarigen: screening door de doktersassistente 
9-jarigen: onderzoek door jeugdverpleegkundige 
Groep 8: digitale vragenlijst. 
 
Sommige kinderen kunnen voor een vervolgafspraak worden uitgenodigd. Heeft u vragen of 
wilt u een onderzoek voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de GGD. 
 
Meer informatie over de gezondheidsonderzoeken vindt u op de website van GGD Fryslan. 
 
 

9.3 Taken van GGD Fryslân 
De GGD Fryslân treedt op als vertrouwenspersoon in de jeugdgezondheidszorg. Enkele 
taken zijn: 

• Bevorderen en begeleiden van een gezonde groei en ontwikkeling in de leeftijd van 4 
tot 19 jaar; 

• Bezoekt regelmatig leerlingen op basisscholen, het voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs; 

• Voert gesprekken op verzoek van een jongere, ouder of leerkracht; 

• Geeft advies over gezond gedrag, gezondheid, opvoeding en andere problemen aan 
jongeren, ouders en leerkrachten; 

• Adviseert op verzoek over de hygiëne en veiligheidsaspecten in en om een 
schoolgebouw; 

• Helpt scholen bij het ontwikkelen en uitvoeren van Schoolgezondheidsbeleid; 

• Vaccinatie bij kinderen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. 
 
Adres en telefoonnummer van de GGD: 
 
GGD Fryslân 
Postbus 612 
8901 BK Leeuwarden 
Telefoon 058-233 43 34 
 
E-mail: ggd@ggdfryslan.nl 
Website: www.ggdfryslan.nl 
 

  

https://www.ggdfryslan.nl/professionals/scholen/gezondheidsonderzoeken/
mailto:ggd@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
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9.4 Klachtenregeling machtsmisbruik openbaar onderwijs 
Helaas komt in het onderwijs machtsmisbruik voor. Bij machtsmisbruik denken we aan 
pesten, agressie/geweld, racisme/discriminatie en (seksuele) intimidatie. Er zijn veel 
manieren waarop een kind te maken kan krijgen met machtsmisbruik. Voorbeelden hiervan 
zijn: 

• Gepest worden; 

• Racistische opmerkingen; 

• Slachtoffer zijn van agressie/geweld op school; 

• Aangeraakt worden op een manier die je niet prettig vindt; 

• Plotseling gezoend worden of opdringerig gedrag. 
 
Ouders en/of kinderen bepalen zelf of het gewenst of ongewenst is. Iedereen bepaalt hierin 
zijn eigen grens. Veruit de meest klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school 
zullen in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokken personen worden opgelost.  
Indien dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan daarna overleg met de directeur plaatsvinden. 
Kortom, een laagdrempelige behandeling via een interne klachtenregeling. Hieronder vallen  
bijvoorbeeld klachten over begeleiding of beoordeling van leerlingen, over toepassing van 
strafmaat of over de schoolorganisatie. 
 
Indien deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid of wanneer een leerling of een 
ouder een zwaarwegende klacht heeft, kan men een beroep doen op de externe  
klachtenregeling. Onder deze regeling vallen onder meer klachten over seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie en geweld. De gemeente Opsterland heeft een overeenkomst 
gesloten met de GGD Fryslân voor de externe klachtenregeling. 
 
De contactpersoon vertrouwenszaken van de school 
Op school is een contactpersoon aanwezig. Hij/zij kan luisteren naar de klacht van u of uw 
kind en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD en/of naar de 
vertrouwensinspecteur. Let op! Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de 
wet strafbaar. We spreken dan van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Wanneer u bij 
de contactpersoon van de school melding maakt van een strafbaar feit (ontucht, aanranding, 
verkrachting) is deze persoon verplicht dit te melden aan het bestuur. Het bestuur is op zijn 
beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Wanneer 
zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit, is het bestuur verplicht hiervan 
aangifte te doen bij justitie. De interne contactpersoon vertrouwenszaken van onze school is 
Nynke Santema. 
 
De externe vertrouwenspersoon van de GGD 
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u ook direct contact 
opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de 
verplichting te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal 
samen met u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. U 
kunt hiervoor het centraal meldpunt bellen in Leeuwarden, telefoon 058-233 43 34. Geef 
duidelijk aan dat u met een vertrouwenspersoon wilt praten. In plaats van bellen, kunt u ook 
een brief schrijven. Adresseer deze als volgt|: 
GGD Fryslân 
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T.a.v. vertrouwenspersoon 
Postbus 612 
8901 BK Leeuwarden 
 
In de brief graag vermelden: 
 
Persoonlijk 
Uw naam, telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. 
 
Voor klachtenmelding via een inspecteur kunt u bellen met het meldpunt vertrouwens-
inspecteurs: 0900 – 111 3 111. Andere vragen over onderwijs kunt u stellen via 0800 8051. 
 

 
10. SCHOOL EN OMGEVING 
 

10.1 Samenwerking met buurtscholen 
De samenwerking met alle Opsterlandse scholen verloopt via het Scholennetwerk. In 
Luxwoude is De Hoekstien de enige school. Wel is er overleg met peuterspeelzaal Boartlik 
Begjin in Langezwaag en/of It Drompeltsje in Tijnje, waar een groot deel van onze kinderen 
vandaan komt. Waar mogelijk zoeken we contact met andere scholen voor gezamenlijke 
activiteiten zoals verkeersprojecten, sport- en speldagen, de WIBO-training, enz.  
 
 

10.2 Samenwerking met welzijnsinstellingen 
• Er is samenwerking met verschillende aanbieders/werkgroepen voor aanbod van: 

o IMV lessen groep 4 t/m 8; 
o Theatervoorstellingen; 
o Muziek dagen; 
o Schrijvers op school. 

• Er is veel contact met de bibliotheek in Gorredijk door de samenwerking dBos (de 
Bibliotheek Op School). In alle groepen worden leesbevorderingstrajecten 
georganiseerd en regelmatig wordt de bibliotheek door een groep bezocht of komt 
onze leesconsulent bij ons op school. 

• De GGD nodigt 1 keer per jaar de 5-jarigen, 9-jarigen en groep 8-ers uit voor een 
gezondheidsonderzoek (zie 9.2)  

• Samenwerking vindt er plaats met de gemeentelijke sociale dienst, Timpaan, 
maatschappelijk werk, logopedisten, kinderbescherming, vertrouwensarts en huisarts. 
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10.3 Contacten met Onderwijsopleidingen en Voortgezet Onderwijs 
Doordat elk jaar studenten van de PABO stage op De Hoekstien lopen hebben we een 
regelmatig contact met deze scholen, zowel via nieuwsbrieven als persoonlijke gesprekken. 
Verder zijn er contacten met het Friesland College met betrekking tot klassen- en/of 
onderwijsassistenten die bij ons stage lopen. 
 
Onze kinderen vertrekken grotendeels na groep 8 naar de BHS in Gorredijk, het Bornego 
College in Heerenveen, het Kei College in Heerenveen, het Nordwin in Heerenveen en OSG 
Sevenwolden in Heerenveen. Regelmatig vinden er gesprekken plaats met de mentoren van 
deze scholen. Ook krijgen we terugkoppeling van leerlingen die al meerdere jaren van school 
gegaan zijn. 
 

 
10.4 Passend onderwijs 
De invoering van Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 is definitief. Eigenlijk is Passend 
Onderwijs geen nieuwe wet, maar een wijziging van een drietal wetten: de Wet op Het 
Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de 
expertisecentra (WEC). In het voorjaar van 2011 is er vanuit de vier koepels voor primair 
onderwijs in Fryslân een voorbereidingsgroep Passend Onderwijs geformeerd. De 
voorbereidingsgroep heeft een startnotitie geschreven over de vorming van één 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Fryslân.  
Alle informatie over dit nieuwe samenwerkingsverband vindt u op de website: 
www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 

 
  

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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11. NAMEN EN ADRESSEN 
 
 
De school: 
O.B.S. “De Hoekstien” 
Bezoekadres:    
Hegedyk 44 
8405 GV  Luxwoude 
Telefoon : 0513 – 52 9555 
E-mail :     directie.dehoekstien@comprix.nl 
 
Directeur: 
Annet de Wolf-Zwerver 
Kupershagen 4 
8406 GB Tijnje 
   
De overige teamleden: 
Iska Kuperus  
Schoterlandseweg 41 
8413 NL Oudehorne 
      
Gea de Leeuw 
Breewei 15 
8406 EB Tijnje 
      
Wendy Bosscha 
Jan Eisengastrjitte 23 
8401 DW Gorredijk 
 

Janine Vos 
Pastorieweg 7 
8391 MC Noordwolde 
 
Nynke Santema 
Aukje Wijbengastrjitte 8 
9063 JX Mûnein 
 
Folkje de Jong 
‘t Tolhek 5 
9249 NW Frieschepalen

 
Het schoolbestuur: 
Stichting Comprix 
Van Harenstraat 37 
8471 JC Wolvega 
Postbus 119 
8470 AC Wolvega 
0561 - 691777 
Algemeen directeur: Edwin de Weers 
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GGD Fryslân    
Postbus 612 
8901 BK  Leeuwarden 
Tel: 088 - 2299444 
jgz@ggdfryslan.nl 
www.ggdfryslan.nl/jgz 
 
Jeugdarts:  Hieke Numan  h.numan@ggdfryslan.nl        088 22 99 444 
Verpleegkundige:  Nické Kiewiet  n.kiewiet@ggdfryslan.nl  088 22 99 444 
Assistente :  Marijn Schmidt m.schmidt@ggdfryslan.nl   088 22 99 444 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief). 
 
Vereniging Openbaar Onderwijs. 
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen 
over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over 
onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt 
doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010.  
5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer  
0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website 
www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om 
zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord.  
Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft 
gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.  
 
Medezeggenschapsraad 
 
Mw. Alice Stornebrink (voorzitter) 
Mw. Hilde Drenth (secretaris) 
 

Oudervereniging 
 
Dhr. Eduard Zylstra 
Mw. Larissa Kuiper (penningmeester) 
Mw. Nienke Bootsma (secretaris) 
Mw. Akkelien Berger 
Mw. Lianne de Jong 

 
Teamgeleding:  
Iska Kuperus 
Nynke Santema 

 
Teamgeleding:  
Gea de Leeuw 
Wendy Bosscha 
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Bevoegd gezag en bestuur 
Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale 
openbare basisscholen in de gemeentes  Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting 
Comprix verzorgt het basisonderwijs voor ruim 4100 leerlingen. 
Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen. Edwin de Weers en Jan Veenstra 
vormen samen de raad van bestuur. Edwin de Weers is voorzitter; Jan Veenstra is 
vicevoorzitter. 
De portefeuille financiën en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is 
bestuurlijk verantwoordelijk voor personeel en huisvesting. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit 5 personen die allen zijn benoemd door 
de gemeenteraden van de 3 gemeentes.  
De Raad van toezicht bestaat uit: 
 
De heer drs. G.R. de Wit, voorzitter, 
De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter, 
Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, 
Mevrouw drs. N. Nooter, 
De heer mr. A. Sietzema. 
 
De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via mailadres raadvantoezicht@comprix.nl 
 
Comprix staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel 
plezier naar toe gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en 
gezien mag worden. Kortom waar uw kind gelukkig mag zijn.  
 
Het adres van het Stafbureau is: Van Harenstraat 37 

8471 JC Wolvega 
Telefonisch te bereiken op:  0561 691777 
Via de mail:    info@comprix.nl  
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