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Inleiding
Met trots presenteren wij u de schoolgids van o.b.s. Professor Casimir te Kollum.
De school van uw kind of de school die uw kind wellicht binnenkort zal gaan bezoeken.
De schoolgids is bedoeld voor (toekomstige) ouders, maar ook voor ons ROOBOL
bestuur en de onderwijsinspectie. Naast allerlei praktische informatie, over de
schoolorganisatie kunt u ook lezen over de inhoud van het onderwijs, de wijze
waarop leerkrachten onderwijs geven en hoe de school de zorg voor de leerlingen
heeft ingericht. De schoolgids geeft u een beeld van wat u van onze school mag
verwachten. Daarnaast wordt u geïnformeerd via onze website, www.profcasimir.nl en de nieuwsbrieven. Activiteiten die we organiseren staan op de schoolkalender die aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen wordt uitgedeeld.
De schoolgids is opgebouwd uit twee delen, een deel van de Professor Casimirschool en een bovenschools ROOBOL deel.
De schoolgids is samengesteld door de directeur van de school in samenwerking
met de aan de school verbonden leerkrachten en de medezeggenschapsraad.

Eliane Sipma
Directeur o.b.s. “Professor Casimir”
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1. Inleiding
Naam
Openbare basisschool “Professor Casimir”
Adres van de school:
Gerrit Bleekerstraat 1
9291 BS Kollum
Tel. 0511 - 451727
Postbus 55
9290 AB Kollum
e-mail: casimir@roobol.frl
website: www.profcasimir.nl
Schoolgrootte
8 formatieplaatsen
Directie
Mevr. Eliane Sipma

1.1. Naam van de school
Onze school draagt de naam van de oud-Kollumer Rommert Casimir. De heer Casimir is
geboren in 1877 te Kollum en overleden in Voorburg in 1957. Hij was een Nederlands opvoedkundige en onderwijsvernieuwer. Hij is actief geweest als onderwijzer, rector van het
Nederlands Lyceum in Den Haag en bijzonder hoogleraar in de opvoedkunde, wijsbegeerte
en psychologie in Leiden.

1.2. Richting van de school
Wij zijn een openbare school, een afspiegeling van de maatschappij, een ontmoetingsplek
waar leerlingen in aanraking komen met verschillende denkbeelden, meningen, geloven,
culturen etc. Een school waar ruimte is voor iedereen en waar kinderen geleerd wordt elkaar te accepteren. We respecteren de meningen van kinderen, ouder(s), verzorger(s) en
leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit
of sociale afkomst. We volgen voor toelating de criteria van het ROOBOL toelatingsbeleid
(zie informatiedeel ROOBOL in deze schoolgids).

1.3. Stichting ROOBOL
De stichting ROOBOL is een overkoepelende organisatie voor openbare basisscholen in de
gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dantumadiel en Dongeradeel. ROOBOL betekent Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland. De professor Casimir maakt
onderdeel uit van ROOBOL.
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1.4. Het schoolgebouw
In september 1969 is het huidige gebouw geopend. De school staat centraal in het dorp.
De school is omringd door een prachtige tuin. Een commissie bestaand uit ouders en leerkrachten heeft ervoor gezorgd dat er rondom de school allerlei speeltoestellen, speelveldjes, tafeltennistafels en een plein met zandbak gekomen zijn. Een ﬁjne plek om te spelen.
In de school zijn zeven lokalen, een gemeenschapsruimte, een speellokaal, vergaderkamers voor personeel en interne begeleider.
Elk lokaal is op digitaal gebied goed uitgerust. De sporthal is op loopafstand.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw gebouw. Het is de
bedoeling dat de Professor Casimirschool en de Koningin Julianaschool een nieuw gebouw
betrekken in het centrum van Kollum. De voorbereidingen zijn in volle gang.

1.5. Schoolgrootte
Op 1 oktober 2017 bezochten 173 leerlingen onze school. De eerste oktober is een teldatum in het onderwijs.
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2. Waar de school voor staat
Alle kinderen, ouders en leerkrachten, ongeacht hun levensovertuiging, nationaliteit, sekse
of seksuele geaardheid zijn welkom op de professor Casimir. We hechten grote waarde aan
normen en waarden gebaseerd op respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en
voelen. Leerlingen leren rekening met elkaar te houden, naar elkaars ideeën te luisteren
en elkaars mening te respecteren.

2.1. De Missie
Als missie hanteert de Casimirschool de slogan:

“ Sterk in onderwijswerk”
2.2. De Visie

Het kind staat centraal!
In het hart staan de kinderen, het kind staat centraal! We leveren een sterke bijdrage
aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. En de leerlingen zijn welkom, ongeacht afkomst, ras, levensbeschouwelijke, religieuze of politieke overtuiging. We voelen
ons rijk met zoveel verscheidenheid. We zijn een openbare school, we hebben respect
voor elkaar.
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We zijn een Vreedzame school!
We zijn een leefgemeenschap en een oefenplaats om te leren samenleven en samenwerken. Het verwoorden van meningen, het luisteren naar elkaar, het in overleg beslissingen
nemen, zorgen ervoor dat kinderen een goed gevoel van gelijkwaardigheid en medeverantwoordelijkheid ervaren. Met de Vreedzame school willen we de kinderen sociale
competenties leren en een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren.
We zijn een drietalige school!
Wij zijn een gecertiﬁceerde drietalige school, met in alle groepen aandacht voor de talen
Nederlands, Fries en Engels. We willen de leerlingen omringen met een rijke meertalige
omgeving.
Ieder kind heeft een talent!
We willen leerlingen uitdagen in een inspirerende leeromgeving en de kinderen kansen
bieden om aan hun talenten te werken.
Dit doen we door uitdagende onderwijsmethoden, maar ook tijdens talentenmiddagen. We
zien mogelijkheden voor wetenschap, techniek en creativiteit.
Open communicatie!
De school staat midden in de samenleving, we zijn samen met de ouders actief bij schoolse
en buitenschoolse activiteiten. We hebben een sterke achterban van betrokken en ondersteunende ouders. We vinden een open en goed contact met de ouders belangrijk. Door
onder andere het gebruik van Social Schools willen we het educatieve partnerschap versterken.
Inspirerende didactiek!
Het onderwijs is enorm in beweging. We gaan stap voor stap verschillende werkvormen
introduceren. Coöperatieve werkvormen en aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend leren, zodat de leerlingen voorbereid zijn op de toekomst. De school wil ruim van
opzet zijn, met veel leer- en speluitdagingen. Met werkplekken waar zelfstandig maar ook
samengewerkt kan worden. Ook het buitenterrein moet speluitdagingen bieden.
Digitale leeromgeving!
We maken gebruik van diverse digitale hulpmiddelen: iPads en touchscreen borden.
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3. De organisatie van het onderwijs
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we allerlei praktische zaken over de groepsindeling, de activiteiten die we organiseren, maar ook in het kort over de vak- en vormingsgebieden.

3.2. De groepsindeling
Voor het schooljaar 2018 - 2019 ziet de groepsindeling er als volgt uit:
1/2

2

3

4

5

6

7

8

Maandag

Juf Nancy

Juf Anoek

Juf Trienke

Juf Esther

Juf Yteke

Juf Marjan

Meester Kor

Juf Nienke

Dinsdag

Juf Nancy

Juf Anoek

Juf Trienke

Juf Esther

Juf Yteke

Juf Marjan

Meester Kor

Juf Nienke

Woensdag

Juf José

Juf Nancy

Juf Trienke

Juf Leonie

Juf Yteke

Juf Marjan

Juf Evelien

Juf Chenine

Donderdag

Juf José

Juf Anoek

Juf Evelien

Juf Leonie

Juf Yteke

Juf Nancy

Meester Kor

Juf Chenine

Juf Anoek

Juf Evelien

Juf Leonie

Juf Yteke

Juf Marjan

Meester Kor

Juf Chenine

Vrijdag

Personeelsleden zonder of met een gedeeltelijke lesgevende taak:
•

Juf Maaike Elzinga is onderwijsassistente.

•

Juf Sietske Douma is onderwijsassistente.

•

Er worden godsdienstlessen gegeven in de groepen 7 en 8 door juf Janneke de
Ruiter.

•

Mw. Catharina Westra komt elke dag voor de schoonmaak.

•

Juf Eliane Sipma, directeur. Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag.
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3.3 Aanmelding en uitschrijving
U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de directeur. Zij zal u uitnodigen
voor een gesprek en een rondleiding. Tijdens het gesprek worden de inschrijfformaliteiten
besproken. Op de dag dat uw kind naar school gaat wordt het ingeschreven. Voor kinderen
die bijna vier jaar worden geldt dat ze vijf keer een dagdeel mogen meedraaien.
Als blijkt dat een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, dan wordt in eerste instantie
op basis van ons ondersteuningsproﬁel onderzocht of wij de zorg op onze school kunnen
bieden. Kunnen wij die zorg niet bieden dat wordt met de ouders een passende plaats gezocht.
Bij een verhuizing vragen wij u ook contact op te nemen met de school. De leerkracht
maakt een onderwijskundig rapport op voor de vervolgschool. Voor onze leerlingadministratie is het van belang dat u de vervolgschool doorgeeft.

3.4. De vak- en vormingsgebieden
Een overzicht van alle vakken die wekelijks aan de orde komen zijn verwerkt in het urentabel. Op de volgende pagina vindt u een weekrooster. We gaan in dit overzicht uit van kwartieren. Het getal geeft het aantal kwartieren aan dat wekelijks aan het vak wordt besteed.
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Activiteit

1

2

3

4

5

6

7

8

Bewegingsonderwijs

24

25

7

8

8

8

8

8

Werken met ontw.
materiaal

26

34

Taalactiviteit

11

19

20

20

20

20

20

20

17

18

18

12

12

12

20

20

20

20

20

20

6

3

3

2

2

2

Lezen
Rekenen

4

6

Schrijven
Fries als vak

4

4

4

4

4

4

4

4

Engels als vak

4

4

4

4

4

4

5

5

Fries als voertaal andere
vakken

10

10

5

5

5

5

5

5

1

1

Engels als voertaal andere
vakken
Wereldoriëntatie
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Natuuronderwijs
- Verkeer
Vreedzame school
(Soc.em)

2

2

Beeldende vorming
Muzikale vorming

4

4

8

8

8

10

12

12

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

Geestelijke stromingen
Gezond gedrag

4

5

5

5

5

5

5

5

Totaal aantal klokuren per
week (15 minuten)

80

100

100

100

100

100

100

100

Niet lesgebonden uren /
pauze

8

10

10

10

10

10

10

10
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De activiteiten in de kleutergroepen
In de kleutergroepen staat spelend en ontdekkend leren centraal. Kleuters leren aldoende,
tijdens hun spel. Ze doen een schat aan ervaring op en ontwikkelen hun motoriek, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden en creatieve talenten. Er wordt gewerkt vanuit
een beredeneerd aanbod. Het kleutervolgsysteem DORR vormt de basis voor dit aanbod.
Voor de inhoud van de lessen worden verschillende bronnen gebruikt, waaronder de
methode Schatkist.
De basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en schrijven)
We besteden ruim aandacht aan deze vakken. Het is van belang dat de leerlingen met een
goede basis van school gaan. In groep 3 wordt de methode ‘Veilig leren lezen’ gebruikt.
Het accent ligt eerst op het technisch leren lezen, daarna op het vlot leren lezen. Om het
technisch lezen goed te ontwikkelen wordt er vanaf groep 3 elke dag gelezen. Het is een
belangrijke vaardigheid. Naast de methode ‘Veilig leren lezen’ wordt de methode ‘Estafette’
ingezet. We gaan naar de bibliotheek en we doen mee aan leesbevorderingsactiviteiten.
We geven extra instructie aan zwakkere lezers en maken gebruik van de mogelijkheden
van het leescentrum van het samenwerkingsverband De Wâlden.
In de groepen 6 t/m 8 wordt het tekstbegrip steeds belangrijker. We spreken dan van begrijpend- en studerend lezen.
Voor taal maken we gebruik van de methode ‘Taal in Beeld’. Taal is gericht op het uitbreiden
van de woordenschat, het leren luisteren, het leren schrijven van een verhaal, het leren
spreken. We werken met een doorgaande lijn op het gebied van spelling. In de bovenbouw
komt daar het ontleden, grammatica en de werkwoordspelling bij.
We zijn een drietalige school, dat betekent dat we in alle groepen Fries en Engels geven.
Voor rekenen hebben we de methode ‘Pluspunt’ ingevoerd. De methode biedt een basis,
met o.a. tafels, optel- en aftreksommen, vermenigvuldigen en delen, breuken, procentsommen, tabellen en graﬁeken. Daarnaast leren de kinderen veel praktische problemen die
ze in de dagelijks praktijk tegen kunnen komen op te lossen.
Voor schrijven wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Pennenstreken’. De leerlingen ontvangen in de loop van groep 3 een vulpen. Het is de bedoeling deze pen de gehele schooltijd te blijven gebruiken. Indien om welke reden ook de pen kapot of zoek raakt, zal nog
eenmaal een nieuwe pen worden verstrekt. Mocht daarna nogmaals een pen nodig zijn,
dan vragen wij de vergoeding van de ouders.
Wereldoriëntatie
We bedoelen hiermee de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en verkeer. We hebben hiervoor de methoden ‘Wijzer door de wereld’, Wijzer door de tijd’, ‘Wijzer
door de natuur’ en ‘Wijzer door het verkeer’.
Cultuureducatie
We besteden aandacht aan muzikale-, beeldende- en dramatische vorming en cultuureducatie. De verschillende groepen bezoeken een voorstelling van Uurcultuur, gaan naar
musea, bibliotheek, natuur- en milieu organisaties en eventueel worden er gastdocenten
uitgenodigd.
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Techniek
Techniek komt aan bod bij de wereld oriënterende vakken. Het heeft een eigen plek verworven in het onderwijs op onze school. Onze school heeft namelijk een aantal jaren meegedaan aan het VTB traject. VTB staat voor Verbreding Techniek Basisonderwijs. Naast dat
we jaarlijks een aantal praktische technieklessen plannen, heeft techniek ook een vaste
plaats binnen onze talentenmiddagen.
Levensbeschouwelijk onderwijs
In de groepen 7 en 8 wordt godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) gegeven. Het doel van
GVO is door middel van een introductie op beeld- of betekenisverhalen
(met name Bijbelverhalen) en godsdienstige feesten en symbolen de leerlingen in contact
te brengen met de hoofdmomenten van de christelijke traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke overtuiging, waarin respect voor de levensbeschouwing en de godsdienst van anderen begrepen is.
De GVO leerkrachten zijn in eerste plaats verhalenvertellers. Via open werkvormen mogen de kinderen in de lessen reageren. In de verhalen komen alledaagse belevingen aan
de orde als ‘recht en onrecht’, ‘licht en donker’, ‘vreugde en vriendschap’. De belevingen
krijgen eveneens aandacht in de jaarfeesten Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en
Pinksteren. En er wordt een relatie gelegd met de geloofsbeleving van anderen. Het gaat
bij GVO op onze school niet om geloofsoverdracht.
Op onze school wordt het vak godsdienst en/of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven.
Het is mogelijk om een vrijstelling te krijgen van deze activiteiten. Kinderen van ouders,
die bezwaar hebben tegen het volgen van de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs of
Humanistisch Vormingsonderwijs krijgen andere lessen onder leiding van de groepsleerkracht.
Bewegingsonderwijs
De ontwikkeling van lichamelijke vaardigheden (bewegingsonderwijs) is erop gericht de
motorische ontwikkeling, de zelfstandigheid en de sociale vaardigheid te vergroten en
eveneens op het bevorderen van de cognitieve vaardigheden en de emotionele ontwikkeling. Daarnaast is het samenspel en het sociale aspect een belangrijk onderdeel van het
bewegingsonderwijs.
Wij zijn een vreedzame school!
Wij denken dat je alleen goed kunt leren als je je veilig voelt. We hechten dan ook veel
waarde aan een veilig schoolklimaat. De school is meer dan het doorgeven van kennis, we
zijn ook een leefgemeenschap, waar je gezien en gehoord wordt. Waar je er toe doet! Maar
waar je ook leert verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag en je omgeving.
We zijn allemaal verschillend. Het is ﬁjn om van die verschillen te genieten en elkaar te
leren respecteren en te waarderen.
De school is een oefenplaats waar we dit kunnen leren. Leren te luisteren naar elkaar, elkaar te leren begrijpen. Leren conﬂicten op te lossen, leren hoe je op een positieve manier
naar elkaar kijkt. We hebben met de ouders besloten de stap te zetten naar de Vreedzame
school. En dat ben je niet zomaar.
Het team heeft scholing gevolgd om het programma van de Vreedzame school in te voeren. Elke week wordt er in alle groepen een les gegeven. Daarnaast worden de ouders ook
betrokken bij de Vreedzame school. We informeren de ouders over de onderwerpen die in
de groepen aan de orde komen, zodat de ouders thuis ook hier op in kunnen spelen.
In juni 2014 is onze school gecertiﬁceerd tot Vreedzame school!

13

Schoolgids 2018 - 2019
Wij zijn een drietalige school
We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met meertaligheid. Nederlands en Fries zijn erkend als rijkstaal en hebben beide een plaats binnen ons onderwijs.
Door de toenemende internationalisering is het belangrijk dat leerlingen ook leren te
communiceren met anderstaligen. De Engelse taal is hiervoor het meest geschikt.
Alle drie talen, Nederlands, Fries en Engels, worden in alle groepen zowel als vak gegeven en als voertaal gebruikt bij andere vakken.
Enkele voordelen van meertalig onderwijs zijn:
•

Leerlingen zijn zich bewust van meertaligheid.

•

Leerlingen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol
spelen.

•

Het algemene taalgevoel van de leerlingen wordt gestimuleerd en versterkt.

•

Leerlingen worden creatiever met taal.

Sinds juli 2017 zijn wij een gecertiﬁceerde 3-talige school.
Burgerschap en sociale integratie
Door de toenemende individualisering zijn mensen steeds minder betrokken bij elkaar.
De overheid heeft daarom besloten actief burgerschap en sociale integratie hoog op de
agenda te zetten, ook in het basisonderwijs. Doel is de leerlingen voor te bereiden op
deelname aan een pluriforme samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie
en tolerantie. Het vraagt ook reﬂectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en
een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. Op school maak je kennis met verschillende
achtergronden in cultuur en religie, een multiculturele samenleving, de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen. Ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijk historisch
besef vallen hieronder. Burgerschap en integratie is onderdeel van de Vreedzame school.
Computers
Al vanaf groep 1 leren de leerlingen om te gaan met de computer en tablets. We hebben
bij de verschillende vakken, zoals taal, spelling en rekenen computerprogramma’s waaraan
de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
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3.5. De werkwijze
De basis van de lessen is een goede instructie. We hanteren hiervoor het IGDI model, wat
staat voor interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel. De doelstelling van de
lessen wordt duidelijk gesteld, er wordt voorkennis opgehaald en er wordt geëvalueerd of
de leerlingen de doelstelling hebben behaald.
De uitwerking van de lessen organiseren we met taken. Het start in de groepen 1 en 2 via
kleine overzichtelijke taken, het wordt stapsgewijs uitgebreid tot een weektaak in groep
8. In de kleutergroepen wordt het takenbord gebruikt. Als de leerlingen een werkje kiezen
dan zetten ze hun eigen naam met een magneet op het bord. Eenmaal een taak gekozen
leren we de kinderen de taak af te maken en daarna de spulletjes weer op te ruimen.
In de middenbouwgroepen leren de kinderen de taak voor een dag te overzien, in de
bovenbouw voor een week. Er worden instructiemomenten gepland en we differentiëren
binnen de taak in niveau en tempo.
Zodra de leerlingen aan het werk gaan maken we gebruik van de organisatievorm ‘zelfstandig werken’ . De leerlingen hebben hiervoor een dobbelsteen op de tafel. Met de
dobbelsteen kunnen ze aangeven of ze zelfstandig willen werken en niet gestoord willen
worden ( het rode vlak) of dat ze een vraag hebben ( met het vraagteken) of dat ze bereid
zijn een ander te helpen ( het groene vlak). De leerlingen kunnen altijd doorwerken, leren
om te gaan met uitgestelde aandacht en leren ook van elkaar.

3.6. Van huis naar school en terug
Brengen en halen van kinderen
•

Brengen van leerlingen van de groepen 1 en 2.
Wij stellen het op prijs dat u uw kind(eren) in groep 1 en 2 in de klas brengt.
Omdat we graag om half 9 willen starten, vragen we ouders tegen die tijd het
lokaal te verlaten. Deze leerlingen mogen een kwartier voor schooltijd naar
binnen.

•

Halen van de leerlingen.
De kleuters worden door de leerkracht tot aan het schoolhek gebracht.

•

Algemeen.
Om 08.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen mogen naar binnen gaan en rustig
hun werkplek opzoeken. Om 08.30 uur gaat de tweede bel en kunnen de lessen
beginnen.

Op de ﬁets naar school
In de ﬁetsenstalling is slechts beperkte ruimte. Als de afstand naar school ook lopend kan
worden afgelegd, laten de kinderen hun ﬁets thuis. Bij bepaalde gymlessen kan de ﬁets
noodzakelijk zijn. Fietsen op het schoolplein en het toegangspad is verboden. De ﬁetsen
behoren in de stalling te worden geplaatst. De school is niet aansprakelijk voor eventuele
schade aan de ﬁetsen.
Per auto naar school
In verband met de bouw van de campus mag er bij school niet geparkeerd worden. U kunt
parkeren op het parkeerterrein bij de Colle of het Maartensplein
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Verkeersveilige school
In 2010 heeft de school na een intensief traject het Verkeers Veiligheids Label ontvangen.
We hebben ervoor gezorgd dat we aan de criteria hebben voldaan, om dit belangrijke label
te krijgen uitgereikt. Al voor het labeltraject beschikten we over een actieve verkeerswerkgroep, die met name veel aandacht besteedt aan een zo verkeersveilig mogelijke omgeving
en schoolhuisroutes. Deze route is ingewijd met het plaatsen van deels door de leerlingen
zelf ontworpen verkeersborden. Uit het verkeerseducatieplan van onze school blijkt dat
we naast het belang van een verkeersveilige schoolomgeving ook goed verkeersonderwijs
hoog in het vaandel hebben staan. Vanuit dit verkeerseducatieplan hebben we ervoor gezorgd dat verkeer en verkeersveiligheid een structurele plek krijgen binnen en buiten de
school, waarbij de ouders en de verkeersouder een belangrijke rol spelen. In 2016 heeft
in samenwerking met onze verkeersouder en met VVN een herijking van het educatieplan
plaatsgevonden en is er voor de komende jaren een planning gemaakt.

3.7. Feesten en activiteiten
Jaarlijks worden er vele activiteiten georganiseerd. Het is niet mogelijk alle te noemen,
daarom beschrijven we voor u de belangrijkste feesten en activiteiten.
Markt
Jaarlijks wordt een markt georganiseerd. Dit kan een Summer Event zijn, maar ook een
Herfstmarkt, Halloweenfeest of een kerstmarkt. Iedereen die de school een warm hart
toedraagt is van harte welkom!
Schoolontbijt
In november doen we mee aan het nationaal schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt staan centraal, daarnaast levert de school een bijdrage aan een goed doel.
Sinterklaasfeest
Jaarlijks komen de Sint en zijn Pieten op school om met de leerlingen van de groepen
1 t/m 3 het Sinterklaasfeest te vieren. De leerlingen van de hogere groepen vieren het
Sinterklaasfeest in hun eigen klas. In de laatste week van november gaan de leerlingen
van de groepen 4 t/m 8 naar de opvoering van een sprookje, dat in “ De Colle” te Kollum
plaatsvindt. Dit gebeurt onder schooltijd. De kosten van dit feest zijn voor rekening van
het schoolfonds.
Kerstviering
Jaarlijks wordt in school kerstfeest gevierd met alle groepen. De organisatie is in handen
van de kerstcommissie. Er wordt een keuze gemaakt uit een kerstdiner, een kerstmarkt of
een kerstwandeling.
Paasfeest
Rond Pasen wordt een paasbroodje aan de kinderen aangeboden en komt de paashaas
eieren verstoppen voor de onderbouw.
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Feestavond
Jaarlijks wordt er een feestavond georganiseerd waarbij de groepen 3 t/m 7 een optreden
verzorgen.
Moederdag / Vaderdag
In de groepen 1 t/m 4 wordt er voor Moeder- en Vaderdag een kleine attentie gemaakt.
Schoolreisjes
We gaan elk jaar op schoolreis. Beleid is dat de groepen 1 t/m 6 één dag op schoolreis gaan
en de groepen 7 en 8 drie dagen. Indien we werken met een combinatiegroep met groep 6
dan wordt er voor dát schooljaar een keuze gemaakt voor een eendaagse of meerdaagse
wat past in de schoolorganisatie. In de loop van het schooljaar worden de bestemmingen
kenbaar gemaakt. De bijdrage wordt in overleg met de ouderraad vastgesteld, de ouderraad int ook de bijdrage.
Afscheid groep 8
Op de woensdagavond voor de zomervakantie wordt afscheid genomen van de vertrekkende leerlingen uit groep 8. Er wordt samen met leerlingen, personeel en ouders invulling gegeven aan het afscheid.
Laatste schooldag
De laatste schooldag, die in het teken van een bepaald thema staat, wordt de donderdag
voor de zomervakantie gehouden. Daarmee sluiten we het schooljaar, in samenwerking
met ouders, feestelijk af.
Playbackshow, Kollumer Katloop en Avondvierdaagse
In Kollum worden bovenstaande activiteiten georganiseerd voor de leerlingen van de
scholen uit Kollumerland. Onze school doet hier ook aan mee.
Sportactiviteiten
We nemen deel aan schoolsporttoernooien zoals voetbal en korfbal. Voor de leerlingen
van de onderbouw wordt in samenwerking met het Lauwers College een spelletjesochtend georganiseerd.
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3.8. Eten, traktaties en overblijven
Pauze
De kinderen hebben pauze van 10.15 uur - 10.30 uur. We adviseren fruit of een boterham
mee te geven.
Trakteren
•

Bij verjaardagen van leerlingen.
We stellen het op prijs dat de leerlingen bij verjaardagen niet op snoep
trakteren en dat het personeel dezelfde traktatie ontvangt als de kinderen.

•

We vragen u de uitnodigingen voor een feestje niet op school uit te delen, om
teleurstelling voor kinderen die weinig worden gevraagd, te voorkomen.

Het overblijven
Alle leerlingen blijven op school eten, tussen 12.00 en 12.30 uur. Ook voor het lunchpakket
vragen wij u gezonde voeding mee te geven. De leerlingen eten met de leerkracht in de
eigen groep. Met de kinderen worden afspraken gemaakt over klaarzetten, opruimen en de
regels tijdens het eten. Na het eten spelen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 nog even
buiten. Als de lessen voor die groepen weer zijn gestart kunnen de leerlingen van groep 1
en 2 buiten spelen.

3.9. Kinderopvang en de basisschool
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf augustus 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle
scholen. De school is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de opvang en verzorgt dit als ouders daarom vragen. Na een inventarisering van de wensen en behoeften
van de ouders heeft het schoolbestuur de Stichting ROOBOL, na advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad besloten de voor- en naschoolse opvang niet zelf uit
te voeren, maar uit te besteden aan gekwaliﬁceerde instellingen voor kinderopvang.
Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Kinderen die naar de basisschool gaan worden bij de Buiten Schoolse Opvang door pedagogisch medewerkers opgevangen in een huiselijke sfeer. De BSO biedt kinderopvang,
peuterschoolwerk, gastouderopvang, vakantieopvang en opvang op schoolvrije dagen. De
BSO is open van 07.00 uur tot 18.00 uur. De kinderen worden door de medewerkers van
de BSO van onze school gehaald en gebracht.
U kunt informatie vragen bij:
TIKO Kinderopvang en Peuterspeelzaal
Voorstraat 34
9291 CK Kollum
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3.10 Geldzaken
Wij verzoeken u dringend uw kinderen geen geld mee te geven.
Schoolreisgeld
De leerlingen gaan in het voorjaar op schoolreis. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 gaan
één dag met de groep op stap. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan drie dagen op
schoolreis.
De ouderraad int de schoolreisbijdrage. Om een idee te krijgen van de kosten, staan hieronder de bijdragen van vorig schooljaar, die een richtprijs zijn voor 2019:
Groep 1 en 2:
Groep 3 t/m 6:
Groep 7 en 8:

Uitstapje in de regio
Een eendaagse reis per bus
Een driedaags kamp

€ 15,00
€ 30,€ 57,50

Schoolfonds in combinatie met een vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten van diverse activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, zoals traktaties op school,
Sinterklaassprookje, cadeautjes, sportdagen en feesten. Het minimum bedrag is € 20,- per
leerling. Wanneer uw kind op school komt, vragen wij u een incassomachtiging te ondertekenen. De ouderbijdrage wordt in de maand oktober geïnd. Hebt u bezwaar tegen een
incassomachtiging, dan wordt u verzocht de
ouderbijdrage in de maand oktober te storten op rekeningnummer: NL27RABO0333350545
met vermelding van naam en groep van de leerling(en) t.n.v. obs. “Professor Casimir”.
Eventueel contant betalen in de maand oktober is ook mogelijk bij de penningmeester van
de ouderraad.

3.11. Diversen
Sponsoring
De school voert een terughoudend beleid met betrekking tot dit onderdeel. Wanneer er
voor de school en de leerlingen verplichtingen aan verbonden zijn, is sponsoring niet aan
de orde.
Bij sponsering gaat het om het verstrekken van geld, goederen of diensten door een sponsor aan het bevoegd gezag, directeur, onderwijzend personeel of leerlingen. Leerlingen
en/of ouders/verzorgers kunnen hiermee in schoolverband worden geconfronteerd. Het is
mogelijk dat de sponsor een tegenprestatie verlangt. ROOBOL heeft zich aangesloten bij
het landelijk convenant van de onderwijspartners (o.a. Ministerie, VOO en PO-raad) op het
gebied van sponsering. Hierin staat onder meer dat sponsering:
•
Verenigbaar dient te zijn met de pedagogische en didactische taak en doelstelling
van de school en in overeenstemming is met goede smaak en goed fatsoen;
•
Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid en in
onafhankelijkheid;
•
Niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs.
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt voor het maken van individuele- en/of groepsfoto’s.
Informatiemateriaal van derden
Informatiemateriaal van buitenschoolse opvang, gastouderbureau, sportverenigingen,
clubhuis, vervolgonderwijs etc., wordt zonodig aan de leerlingen meegegeven.
Inzamelingsacties
In overleg met de MR, de ouderraad en het team is besloten de inzamelingsacties te beperken. Alleen voor de jaarlijkse Kinderpostzegelactie en Jantje Beton wordt een uitzondering
gemaakt. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 verzorgen deze inzamelingsacties.
Oud papier
Acht keer in het jaar wordt hulp van de ouders gevraagd bij het ophalen van het oud papier.
In de nieuwsbrief wordt een oproep gedaan. De opbrengst van het oud papier is belangrijk
voor de school. Hierdoor kunnen we de vrijwillige ouderbijdrage laag houden. Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd.
Wijzigen van leerling gegevens
Als er zich veranderingen voordoen voor wat betreft het adres of telefoonnummer, dan
willen we graag dat u dat zo spoedig mogelijk aan de school doorgeeft.
Verzekering van leerlingen
ROOBOL heeft een speciale ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, het personeel en per school 20 ouders, die in opdracht van de school activiteiten verrichten. Deze
verzekering dekt extra kosten bij ongevallen op en op weg naar school, die niet door de
basis ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering worden vergoed.
Ontruimingsplan
Een aantal leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot BHV’ers. Jaarlijks wordt nascholing gevolgd. Daarnaast organiseren de BHV’ers jaarlijks ontruimingsoefeningen. We
leren de leerlingen, nadat het alarmsysteem is afgegaan, het gebouw rustig en geordend
te verlaten. In ieder lokaal zijn de afspraken betreffende de ontruiming aanwezig.
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4. Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Passend Onderwijs is een nieuwe
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen
nemen aan het onderwijs, die bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of hulpmiddelen nodig hebben. Soms is het nodig dat een kind naar een speciale
school gaat.
Hoe werkt Passend Onderwijs?
Scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband krijgen geld om goed onderwijs
te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband ontvangt het geld en besluit over de toewijzing van ondersteuning en geld voor
scholen. De bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun
leerlingen zodat ze ondersteuning op maat kunnen organiseren. ROOBOL maakt deel uit
van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.
Voor welke leerlingen is het Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs is voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral over leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben, voor deze leerlingen is zorgplicht.
Wat is zorgplicht?
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dit betekent dat scholen
ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en bij hen is
ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijs aanbod krijgt.
De school moet zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en dit eerst zelf proberen
te realiseren. Er moet nagegaan worden welke ondersteuningsmogelijkheden de school
zelf heeft, dit eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Als de school dit niet kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school
kan gaan, moet de school na overleg met u zorgen dat er een school gevonden wordt die
wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten.
Welke ondersteuning biedt de school?
Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsproﬁel op. In dit proﬁel
beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd.
De ondersteuningsproﬁelen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website
van het samenwerkingsverband Friesland (http://swv.passendonderwijs.nl/PO2101/). In
het ondersteuningsproﬁel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald
type ondersteuning.
Het ondersteuningsproﬁel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de
school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en daarom niet opgenomen is in het schoolondersteuningsproﬁel. Het is niet zo
dat de toegang geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken of zij bepaalde
ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het proﬁel staat.
Het school ondersteuningsproﬁel
Onze school heeft een schoolondersteuningsproﬁel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs. Een schoolondersteuningsproﬁel 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 schoolondersteuningsproﬁelen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van
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het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die
manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij
nodig hebben.
Aan sommige leerlingen zal obs Professor Casimir helaas geen onderwijs kunnen bieden.
De grenzen aan onderwijs/zorg hebben met veel omstandigheden te maken, zoals de
individuele problematiek van de leerling, het aantal zorgleerlingen binnen een groep/
groepscombinatie en de samenstelling van de groep. Het één en ander kan bekeken worden per geval/situatie (zie hoofdstuk 5.4).
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit 5 domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten.
Onderwijs
Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht.
Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd
en instructie, Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen en bespreken deze teambreed. Het gaat hierbij niet alleen om de leerresulaten, maar ook over het welbevinden
van de leerlingen.
Ondersteuning
Wij vinden goede contacten met de ouders erg belangrijk en beschouwen ouders als
educatieve partners. We informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kind en betrekken ze bij het opstellen en evalueren van doelen.
De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed, net als de overdracht naar
de het voortgezet onderwijs.
Beleid
Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg.
Wij evalueren onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten
op.
Organisatie
Voor alle procedures en afspraken rondom leerlingenzorg verwijzen wij naar hoofdstuk 5
van deze gids.
Resultaten
We streven ernaar dat onze tussentijdse en eindopbrengsten op of boven het niveau van
de vergelijkbare scholen zit. We formuleren ambiteuze doelen en bereiken deze. We verantwoorden onze resultaten.
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). Onze school heeft deskundigheid in huis op
het gebied van taal, rekenen, hoogbegaafdheid en gedrag.
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We kunnen gebruik maken van de deskundigheid van het gebiedsteam, waarin o.a. de
schoolmaatschappelijk werkster, pedagogisch medewerker, jeugdverpleegkundige en de
schoolarts zitting hebben. Maandelijks kunnen leerkrachten en ouders een leerling inbrengen in dit zorgoverleg. Iedere school een onderwijsassistent in dienst. Deze wordt ingezet
om kinderen te begeleiden in hun leerontwikkeling.
Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend willen wij ons blijven ontwikkelen.
Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de extra ondersteuning gaan wij ons verder
ontwikkelen op het gebied van handelingsgericht werken en het (leer)gedrag van kinderen.
Door ons te blijven ontwikkelen kunnen we de komende jaren alle kinderen uit ons dorp
onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.
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5. De zorg voor kinderen
In het tweede deel van deze schoolgids staan de afspraken, die ROOBOL breed op het gebied van Zorg en Begeleiding zijn genomen. We willen de volgende toelichting voor onze
school geven.

5.1. De opvang van de nieuwe leerlingen in de school
Vierjarigen
Bij de aanmelding van leerlingen die onze school willen bezoeken omdat ze binnenkort vier
jaar worden, nodigen we de ouders uit met hun kind te komen kennismaken en de school
te bekijken. Bij het kennismakingsgesprek komen de inschrijfformaliteiten aan de orde
en wordt informatie over de school en het onderwijs gegeven. Voordat een leerling vier
jaar wordtkomt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek.
Vooraf van de vierde verjaardag mag de nieuwe leerling vijf dagdelen meedraaien. De dag
nadat het kind vier jaar wordt mag het naar school. Een jaar later, wanneer de leerling vijf
jaar is, is het leerplichtig.
Verhuizing
Ook de ouders van leerlingen die tussentijds instromen ontvangen informatie over onze
school en worden uitgenodigd voor een rondleiding.
De vorige school stelt een onderwijskundig rapport op, zodat wij ingelicht worden over het
ontwikkelingsniveau van de toekomstige leerling.

5.2. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
Wij besteden op onze school veel aandacht aan de begeleiding van de leerlingen, leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong, leerlingen met een ontwikkelingsachterstand of leerlingen met een sociaal-emotioneel probleem.
Leerlingvolgsysteem en registratie
De cognitieve ontwikkelingen van de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 wordt op
twee manieren bijgehouden. Door de resultaten van methodegebonden toetsen te registreren en door het gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het leerlingvolgsysteem
Cito. Daarnaast houden we de sociaal-emotionele ontwikkeling bij door middel van de Scol.
De resultaten van de toetsen worden ingevoerd in een digitaal leerlingzorgsysteem (Cito).
De voortgang van elk kind kan op deze wijze precies en systematisch bijgehouden worden.
De interne begeleidster coördineert het analyseren van methodische toetsen, de toesten
van het leerlingvolgsysteem en de registratie. Voor een optimale begeleiding van de leerlingen is het van belang om steeds een overzicht te hebben van de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen.
Iedere leerkracht maakt voor zijn/haar groep een overzicht waarin hij/zij op grond van de
resultaten en observaties de onderwijsbehoeften en het leerstofaanbod van de leerlingen
omschrijft. De overzichten worden tweemaal per jaar opgesteld. Er volgt een tussenevaluatie met eventueel een bijstelling en een eindevaluatie. De leerkrachten bespreken de
overzichten met de intern begeleider.
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De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. De Eindtoets Basisonderwijs sluit aan op het Cito-LOVS.
De resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs worden besproken met de ouders en zijn
een hulpmiddel bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Voor de advisering naar en de
plaatsing in het Voortgezet Onderwijs wordt gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer.
Hierbij de de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar
wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.
Bij advisering en plaatsing kijken de scholen naar de gegevens vanaf groep 6. Omdat de
ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één
toetsmoment, wordt de uitslag van de Cito-toets alleen gebruikt als hulpmiddel bij het
eventueel bijstellen van het advies. Bijvoorbeeld bij twijfel tussen twee niveaus. Dan kijkt
de school naar het leerlingvolgsysteem en de uitslag van de toets.
Op de website www.plaatsingswijzer.nl vindt u informatie over de plaatsingswijzer. Ook
vindt u hier per regio informatie over het Voortgezet Onderwijs en de stappen die vanaf
groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs.
Daarnaast geeft de website praktische informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open
dagen, doe dagen en kennismakingsdagen.

5.3. Organisatie van onze zorg
De zorg op onze school is georganiseerd en uitgewerkt op drie verschillende niveau’s.
Binnen ieder niveau worden diverse stappen ondernomen.
De 3 niveaus zijn:
•
Zorgniveau 1: basiszorg:
Reguliere differentiatie binnen de groep
•
Zorgniveau 2: breedtezorg:
Interne zorgstructuur van de school
•
Zorgniveau 3: dieptezorg:
Externe zorg van de school
Zorgniveau 1: basiszorg
Reguliere differentiatie binnen de groep
Dit is het basale zorgniveau, dat iedere leerkracht normaal in de klas toepast, namelijk
differentiëren, hulp bieden in de oefenfase, instructie geven aan leerlingen, herhalings- en
verrijkingsstof aanbieden.
Zorgniveau 2: breedtezorg
De interne zorgstructuur van de school
Wanneer vanuit geanalyseerde toetsgegevens en observatie in de klas blijkt dat een ontwikkeling niet optimaal verloopt pleegt de leerkracht interventie om de leerling extra hulp
te bieden. De leerkracht bespreekt dit met de Intern Begeleider. Aan de hand van dit gesprek wordt een opp opgesteld waarin doelen en onderwijsbehoeften worden vastgesteld.
Dit wordt besproken met de ouders. Ze worden na 6 weken geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. Wanneer er problemen ontstaan met een leerling op sociaal emotioneel gebied
kan de school besluiten om de leerling aan te melden bij het gebiedsteam.
Eventueel kan er worden besloten over te gaan op observatie of onderzoek van interne of
externe deskundigheid.
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Zorgniveau 3: dieptezorg
Contacten met externe instanties
Wanneer de problematiek dusdanig is dat wij op school niet meer de juiste hulp kunnen
bieden, dan kunnen wij contact opnemen met externe instanties voor onderzoek en/of
ondersteuning.
Hier volgt een opsomming van externe instanties waarmee we te maken kunnen hebben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gebiedsteam (voor hulp m.b.t. opvoedondersteuning, gezinscoaching, (school)
maatschappelijk werk, pedagogisch medewerker, leerplichtondersteuning,
verpleegkundige)
Ambulant begeleiders via netwerk ROOBOL
Bureau Jeugdzorg
Verwijsindex
Huisarts en/of schoolarts (logopedie, fysiotherapie)
Politie
SBO (speciaal basisonderwijs)
CVT / CVA (commissie van toelating / commissie van advies)

Verwijzing naar SBO (speciaal basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs)
Wanneer alle voorgaande stappen niet tot resultaat geleid hebben stroomt de leerling naar
zorgniveau drie. Hierbij wordt de leerling door school en ouders aangemeld bij de Commissie van Advies (CVA). Deskundigen onderzoeken welke school het beste is voor het kind.
Dit kan zijn een andere school voor basisonderwijs, dan wel een school voor SBO of SO. In
overleg met de Commissie van Toelating (CVT) en ouders wordt naar een passende plek
gezocht.
Leerlingdossier
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Hierin komt alle relevante informatie als, de toetsgegevens, gespreksverslagen en eventuele onderzoeken.
Ouders hebben recht van inzage, de dossiers blijven wel op school. De school moet de
dossiers vijf jaar bewaren, daarna worden ze vernietigd.

5.4. Mogelijkheden en grenzen van onze zorg
De mogelijkheden van onze zorgverbreding
•
•
•
•
•
•
•
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De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat onze
school met minimaal de gemiddelde beheersing van de leerstof van eind groep 6.
Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op onze school.
Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden.
Het kind is in staat om zelfstandig te werken.
Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op.
De teamleden hebben per kind mogelijkheden voor intensief overleg met ouders
en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg.
De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen
moeten in beginsel zelfredzaam zijn.
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De grenzen van onze zorgverbreding
Onze school streeft er naar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met
een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook
situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt, zoals:
•

Verstoring van de rust en de veiligheid: indien de leerling een handicap heeft die
ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor onze school de grens
bereikt. Voor ons is het dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan
de gehele groep en aan het betreffende kind met een handicap te bieden.

•

Indien een leerling een handicap heeft die een zodanige verzorging of behandeling
vraagt, dat daarvoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling
onvoldende tot zijn recht kan komen, dan is voor onze school de grens bereikt.
Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende
kind met een handicap te bieden.

•

Verstoring van het leerproces: Indien het onderwijs aan een leerling met een
handicap, zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat
daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor onze school de grens
bereikt. Het is dan niet meer mogelijk goed onderwijs te bieden aan de leerlingen
in de groep.

5.5. Gebiedsteams / Centrum voor Jeugd en Gezin
Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De gemeensten
hebben hier een verantwoordelijkheid in en hebben gebiedsteams/Centra voor Jeugd en
Gezin ingesteld. De gebiedsteams/CJG in Noordoost Friesland bieden hulp op het gebied
van zorg en welzijn. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met het gebiedsteam
en de ouders. Onderwijs en zorg kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

5.6. Uw kind en de Jeugdgezondsheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18
jaar, in opdracht van uw gemeente. De ouders/verzorgers van alle kinderen ontvangen
op 5 jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de
schoolarts of schoolverpleegkundige.
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst.
5-jarige kinderen
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over
opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak een taal.
Groep 7
Leerlingen in groep 7 worden uitgenodigd voor een onderzoek van de lichamelijke groei en
een gesprek over opvoeding, gedrag en sociale ontwikkeling.
Ouders, kinderen of de school (in overleg met de ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij het Gebiedsteam voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact
opnemen met de schoolarts schoolverpleegkundige.
Voor verwijzingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het algemene nummer van de GGD Fryslân.
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6. De leerkrachten
Het team op de Professor Casimirschool bestaat uit een directeur, leerkrachten (waaronder een intern begeleidster), een onderwijsassistente, een godsdienstleerkracht en een
schoolschoonmaakster. Tegenwoordig werken leerkrachten ook vaak in deeltijd en hebben
gezamenlijk de leiding over een groep.
De teamvergaderingen
Wekelijks worden teamvergaderingen gehouden, waarop de dagelijkse gang van zaken
op school met betrekking tot de verschillende kennisgebieden wordt besproken. De vergaderingen zijn vanuit de jaarplanning onderverdeeld in algemene teamvergaderingen,
onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen en teamvergaderingen met het accent op zorg
(leerlingenbespreking).
De vervanging bij ziekte, afwezigheid, e.d.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt een vervanger gezocht.
De scholing
Wij vinden het belangrijk dat wij ons als team blijven ontwikkelen. Er wordt jaarlijks een
scholingsplan opgezet, waarin wordt aangegeven wie welke cursussen gaat volgen.
Stagiaires
De school heeft zich aangemeld als opleidingsschool voor stagiaires, voor zowel de PABO
als de opleiding voor onderwijsassistente. Stageplaatsen worden ingevuld naar behoefte.
Bedrijfshulpverlening (BHV) en preventiemedewerker
Elke school heeft meerdere opgeleide en bevoegde bedrijfshulpverleners. ROOBOL biedt
jaarlijks een herhalingscursus aan, om de bevoegdheid te garanderen en de kennis op peil
te houden. Op de scholen is bekend welke medewerkers de BHV-er zijn. Naast kennis van
zaken van EHBO zijn BHV-ers ook getraind om in geval van nood (b.v. brand) snel te handelen. Hiervoor stelt de BHV-er een ontruimingsplan op.
Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen er bovenschools vier personen zijn opgeleid als preventiemedewerker. Dit betreft twee medewerkers van personeelszaken, één directeur en
een leerkracht. Deze stellen samen met de directeuren de RI&E op en voeren deze uit.
Daarnaast dragen zijn zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen de scholen en het arbobeleid.
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7. De ouders / verzorgers
7.1. Klachtenregeling
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen.
Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgelegd. Deze kunt u vinden op www.roobol.frl. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst
kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen
worden.
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt
advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het
schoolbestuur neemt over de afhandelijk van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
Deze vertrouwenspersoon is mevrouw A. Tadema van de GGD in Leeuwarden 088-2299887
of via a.tadema@ggdfryslan.nl.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon
030-2809590, fac 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

7.2. Omgaan met moderne communicatiemiddelen
We leven in een tijd waarin internet en social media kansen bieden voor leerlingen om
de wereld te ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze deze media
verstandig kunnen gebruiken. Hieraan wordt in lessen aandacht besteed, zodat ook in dit
opzicht leerlingen begeleid worden in het nemen van verantwoordelijkheid.
Soms is het goed om toch bepaalde afspraken te maken. Daarom hebben we een aantal
dingen op papier gezet voor medewerkers en leerlingen, in een social media reglement. Zo
zorgen we er samen voor dat internet leuk en leerzaam blijft! Dit protocol is te vinden op
de website van de school.

7.3. Gebruik van digitaal leermateriaal en tablets
Bij Stichting ROOBOL maken we gebruik van divers digitaal leermateriaal. Zo zijn in onze
scholen veel materialen rondom programmeren en robotica te vinden. Ook werken alle
scholen met iPads als een middel om leerlingen de wereld en hun talent te laten ontdekken.
Soms kan de vraag ontstaan of de aandacht voor dit soort materialen niet ten koste gaat
van andere vaardigheden die kinderen ook op school krijgen. Ook is er veel te doen rondom eventuele oogschade bij het gebruik van tablets en computers door kinderen. Onderzoek van het Erasmus MC wijst uit dat de eventuele oogschade veroorzaakt door intensief
gebruik van tablets niet méér is dan bij bij het inspannend lezen van een boek.
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Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te zien op de leerlingen.
Hierin wordt de 20/20/2 regel aanbevolen: 20 minuten ingespannen werken in een boek of
op de tablet betekent 20 seconden rust voor de ogen nemen. Daarnaast is het gezond voor
kinderen om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. Onze scholen streven ernaar hierin
met ouders zo goed mogelijk samen te werken.
We vinden het belangrijk om te vermelden dat het in onze visie gaat om digitale leermiddelen, die nooit een doel op zich zijn. We streven naar een goede balans tussen de inzet
van digitale en fysieke materialen, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van
leerlingen een gezonde afweging maakt.

7.4. Privacy
Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom
wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed
mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit
ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen onze scholen aan
bewustwording bij onze medewerkers.
Het privacybeleid staat centraal gepubliceerd op de website van Stichting ROOBOL. Dit
beleid omvat:
•
•
•

Opgave verwerkte gegevens van leerlingen
Privacyreglement voor leerlingen
Sociale media-regelement voor leerlingen

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting ROOBOL is dit Ferenc Jacobs.
Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u
een bericht sturen naar privacy@roobol.frl.

7.5. Informatievoorziening aan gescheiden ouders.
Protocol gescheiden ouders
Inleiding
Dit protocol is opgesteld om in situaties waar sprake is van gescheiden ouders, in het belang van hun kinderen, ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is op welke manier
invulling wordt/moet worden gegevens aan wederzijdse informatievoorziening.
Informatieplicht van de school
De school heeft informatieplicht aan de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder de
informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie: schoolgids, het rapport, ouderavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen enz.
De school gaat er daarbij vanuit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder
aan de andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de directeur van de school om hierover
afspraken te maken.
a. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, de leerling woont bij één van de ouders.
Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont.
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b. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, er is sprake van co-ouderschap, de leerling woont beurtelings bij één van de ouders.
Het contact tussen de ouder en school loopt via de ouder waarvan de adresgegevens van
de leerling op het aanmeldingsformulier vermeld staan.
c. Een ouder heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet.
Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke
macht gezet, dan zal de school alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school wel verplicht om ook de ouder die niet belast is
met de ouderlijke macht, als die daar zelf om vraagt, te informeren, behalve als die informatie niet op gelijke manier wordt gegeven aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag
is belast, of als het belang van het kind of een gerechtelijk vonnis het verschaffen van de
informatie niet toestaat.
d. Er is sprake van “onder voogdij stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd.
De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de
hoogte worden gebracht van de aanstelling en de naam van een gezinsvoogd. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen van een gezinsvoogd moeten schriftelijk aan de school
worden doorgegeven.
e. Nieuwe relaties
De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Zonder de aanwezigheid van één van de ouders mag de school geen informatie geven aan deze nieuwe relatie.
Gesprekken over de leerling(en)
Voor gesprekken over de leerlingen worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Wij gaan ervan uit dat u met uw ex-partner overlegt wie aan het 10-minutengesprek deelneemt.
Informatie vanuit school
Welke informatie kunt u van ons verwachten als u heeft aangegeven door ons te willen
worden geïnformeerd?
1. Kopieën van het rapport
2. Toetsresultaten (vaak alleen uitslagen van de eindtoets)
3. Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- of gedragsproblemen voordoen
4. Uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken, inloop- of kijkavonden en ouderavonden
voor zover deze niet in de schoolnieuwsbrieven hebben gestaan
5. De schoolgids
6. Berichtgeving via Social Schools
Over zaken die alleen van belang zijn voor de dagelijkse zorg van het kind licht de school
alleen de verzorgende ouder is (of een oma of oppas als die dagelijkse verzorger is). Denk
aan de situatie dat het kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst, dat er
vervoer nodig is, etc.
Mocht u speciﬁeke vragen hebben die niet beantwoord worden door de informatie die u
standaard wordt toegezonden, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de directeur.

31

Schoolgids 2018 - 2019

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

7.7. Inspraak
Voor veel activiteiten en festiviteiten is de hulp en inbreng van ouders nodig, maar ook
voor wat betreft meedenken en meebeslissen over schoolse zaken is de inzet van ouders
vereist. Dit kan door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad.
In het kort willen we hier uitleggen wat de ouderraad en de medezeggenschapsraad doen
en daarnaast noemen we nog een aantal bijkomende activiteiten en festiviteiten waarbij
de hulp van ouders zeer gewaardeerd wordt.

7.8. De ouderraad
De ouderraad organiseert (feestelijke) activiteiten en / of helpt hierbij. De ouderraad bestaat uit negen ouders. De namen van de ouderraadsleden vindt u op de website. Er wordt
ongeveer eens per zes weken vergaderd. Dan worden eventuele vragen of ideeën van ouders behandeld. In het bijzonder worden dan de activiteiten (zoals naschoolse activiteiten,
het ophalen van het oud papier, verkeersacties) en festiviteiten (zoals het Sinterklaasfeest,
het Kerstfeest, het Paasfeest, de ouderavond, feestavond) besproken en de taken onderling verdeeld. Tijdens de vergaderingen worden ook activiteiten en festiviteiten geëvalueerd en zonodig de draaiboeken aangepast. Bij de vergaderingen van de ouderraad zijn
meestal twee teamleden aanwezig.
De ouderraad vraagt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage (het schoolfonds) voor
het organiseren van de activiteiten die niet uit het schoolbudget worden bekostigd, o.a. het
Sinterklaas- en Kerstfeest, Paasactiviteiten en de laatste schooldag.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de zakelijke ouderraadsvergadering
vastgesteld. De bedragen staan op onze website onder het kopje ouders-ouderraad. De
ouderraad int ook de schoolreisjebijdrage.
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7.9. De medezeggenschapsraad
Om te begrijpen wat de functie van de medezeggenschapsraad is binnen de school, is het
nodig om iets te weten van de manier waarop de school wordt bestuurd.
De school valt onder de Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland,
ROOBOL. Er is een directeur bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur bestuurder en de directeur van de school zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
school, maar ze kunnen niet zomaar van alles bedenken en uitvoeren wat ze willen. Zowel
het schoolteam als de leerlingen hebben allerlei belangen waarmee rekening gehouden
dient te worden. De belangen van de kinderen in een basisschool worden behartigd door
ouders, onder andere in de ouderraad. De ouderraad heeft echter geen directe invloed op
het schoolbeleid. Daar is de medezeggenschapsraad (MR) voor. In de MR zijn zowel het
team als de ouders (via de oudergeleding van de MR) vertegenwoordigd. De leden van de
MR denken en praten mee over organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. De MR is
een wettelijk verplicht orgaan binnen de school, waarin maximaal vijf ouders en vijf leerkrachten zitting hebben. De samenstelling van de MR vindt u op de website.
Er is in de wet nauwkeurig vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft. Zowel bestuur als
directie dienen van tevoren op die wettelijk bepaalde terreinen de MR te raadplegen. De MR
houdt zich dan ook bezig met allerlei lopende schoolzaken, zoals het schoolplan, de formatie enz. Maar ook termijnplannen op het gebied van schoolbeleid vallen onder de taken. Er
is ook een overkoepelende medezeggenschapsraad van ROOBOL: de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn ouders en personeel van de scholen die onder
het bestuur van ROOBOL vallen vertegenwoordigd.

7.10. Hulp, een plezierige bijdrage
Ook als u geen lid bent van de medezeggenschapsraad of de ouderraad kunt u zich inzetten binnen de school van uw kind(eren). In een levendige school als de onze, is altijd wat
te doen. Uw hulp is noodzakelijk bij activiteiten zoals de themamarkt, de feestavond, de
schoolreisjes, de avondvierdaagse, het ophalen van oud papier, het schoonmaken van
speelgoed, de controle op hoofdluis, vervoer naar allerlei evenementen, sportdagen, de
laatste schooldag, leesonderwijs, talentenmiddagen etc. Let u wat dit betreft goed op de
berichten in de nieuwsbrief en op onze website: www.profcasimir.nl.
Uiteraard is voor allerlei activiteiten geld nodig. Dit wordt verkregen uit:
•

De ouderbijdrage (het schoolfonds)

•

Opbrengst oud papier

•

Opbrengst markt

•

Jantje Beton actie

Op welke manier u zich ook inzet voor de school, uw hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd. Want alleen met hulp van de ouders / verzorgers kunnen veel belangrijke, leuke,
sportieve en creatieve zaken plaatsvinden!
Voor inlichtingen, vragen en suggesties kunt u terecht bij de ouderleden van de MR en de
ouderraadsleden. Deze personen staan vermeld op de website.
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8. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
We zitten niet stil en willen ons blijven ontwikkelen. Hiervoor worden plannen gemaakt.
Iedere school maakt een schoolplan. Daarnaast wordt er jaarlijks een vertaalslag gemaakt
naar een schooljaarplan en een schooljaarverslag per schooljaar. Wat staat in het plan voor
komend schooljaar:
Op het gebied van Zorg voor kwaliteit (kwaliteitszorg-toetsing-opbrengsten)
•

Via de cyclus schoolplan-schooljaarplan-schooljaarverslag zorgen we voor een
systeem van kwaliteitszorg.

•

Op het gebied van toetsing en opbrengsten waarborgen we de kwaliteit door de
opbrengsten te analyseren en hieruit de voortvloeiende actiepunten op te nemen
in het schooljaarplan.

Op het gebied van Onderwijs en Leren (leerstof-tijd-onderwijsleerprocesschoolklimaat)
•

Wij zijn een gecertiﬁceerde Drietalige school. De talen Nederlands, Engels en Fries
worden gegeven in alle groepen. We willen dat het concept beklijft in de school,
het zal ook komend schooljaar regelmatig op de agenda staan.

•

De leerlingen vanaf groep 4 gaan dagelijks de verwerking van de rekenlessen ma
ken op een iPad.

•

Alle leerlingen hebben talent! Wij gaan in talentenmiddagen aandacht besteden
aan de brede talentontwikkeling met o.a. wetenschap, techniek en de creatieve
vakken.

•

We gaan samenwerken met de bibliotheek in het kader van leesmotivatie.

•

In het kader van de tien punten van het strategisch beleid van Roobol zijn de
doelstellingen en de ambities verwoord. Op het gebied van Communicatie,
Inspirerende leeromgeving, leercultuur en veiligheid zullen actiepunten worden
uitgevoerd. Voor ons zijn dit o.a. actiepunten op het gebied van ICT, didactische
werkvormen.

Op het gebied van Zorg en Begeleiding
•

De Interne Begeleider volgt de bovenschoolse netwerkbijeenkomsten in het kader
van Passend Onderwijs.

•

Uit de trendanalyse van de opbrengsten van afgelopen schooljaar zijn zorgsignalen vastgesteld, hier vloeien actiepunten uit voort.

•

We gaan werken met een groepsplan ‘gedrag’. Het gaat dan vooral om het leergedrag. Hoe kunnen we dit verbeteren en waar kunnen we de leerlingen ondersteunen.
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Op het gebied van Management en organisatie, huisvesting
•

We krijgen een nieuw schoolgebouw! De professor Casimirschool en de Koningin
Julianaschool gaan samen onder één dak. Het is de bedoeling dat de school gebouwd wordt op de plaats van de Koningin Julianaschool.

Op het gebied van Teamontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling (Scholing en
Begeleiding)
•

Er zijn binnen Roobol taal- en reken- en ICT netwerken opgericht, met als doel te
leren van elkaar én de opbrengsten te verhogen. De reken- en taal- en ICT coördinator nemen deel aan deze bijeenkomsten.

•

Leerkrachten volgen een BHV nascholing.

•

Voortzetting scholing over talentgesprekken bij kinderen.

•

Daarnaast zijn er nog een aantal scholingsbijeenkomsten die naar eigen interesse
gevolgd worden.
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9. De resultaten van het onderwijs
Voor het vaststellen van de resultaten voor ons onderwijs richten we ons op twee zaken.
Op het gebied van het beleid evalueren we na aﬂoop van het schooljaar of wij onze doelen die we vooraf in het schooljaarplan hebben gesteld ook hebben gehaald.
We omschrijven dit in ons schooljaarverslag. Onderstaand een uitwerking van de speerpunten. Daarnaast monitoren wij de tussen- en eindtoetsen. We maken gebruik van het
leerlingvolgsysteem van Cito. De ontwikkeling van de leerlingen wordt acht jaar gevolgd.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen we
een weloverwogen advies richting het vervolgonderwijs geven.
Een evaluatie van de speerpunten van het schooljaar 2017 - 2018:
Op het gebied van Zorg voor kwaliteit (kwaliteitszorg - toetsing - opbrengsten)
•

We werken met de cyclus kwaliteitszorg via een dynamisch schoolplan, schooljaarplan en schooljaarverslag als basis.

•

De meest recente toetsen zijn aangeschaft en afgenomen.

Op het gebied van Onderwijs en Leren (leerstof - tijd - onderwijsleerproces schoolklimaat)
•

Talentontwikkeling willen we mede vorm geven door het organiseren van talentenmiddagen. We zijn met de hulp van ouders en vrijwilligers er in geslaagd een
uitdagend programma in verschillende groepen aan te bieden

•

Er is gestart met groepsdoorbroken werken in de bovenbouw. Er wordt gewerkt
vanuit leerlijnen.

Op het gebied van Zorg en Begeleiding
•

Het team is geschoold in het signaleren en kennen van de onderwijsbehoeften
van de 20% betere leerlingen.
De leerkrachten zijn in staat om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze
groep leerlingen. Dit wordt vastgelegd in het groepsoverzicht en in het logboek bij
de weekplanning.

Op het van management en organisatie, huisvesting
•
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Op het gebied van Teamontwikkeling en Persoonlijke ontwikkeling (scholing en
begeleiding)
•

Het team heeft bijeenkomsten gevolgd op het gebied van de inspirerende leeromgeving.

•

Teamleden hebben BHV nascholing gevolgd.

•

De locatiecoördinator en de interne begeleider heeft de cursus Flitsbezoeken gevolgd.

•

Een leerkracht heeft de rekencursus ‘Met sprongen vooruit’ gevolgd.

•

De ICT coördinator heeft cursussen gevoerd op het gebied van Social Schools en
beleidsplan ICT.

•

De directeur en leerkracht groep 1 zijn gestart met eem masteropleiding (MLE).

•

Een leerkracht heeft de cursus Leescoördinatie gevolgd.

Doorstroom vervolgonderwijs
Waar gaan de leerlingen van groep 8 naar toe:
2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

PRO

-

-

-

VMBO-BB

4

2

3

VMBO-KB

3

3

4

VMBO-TL

7

4

2

VMBO-GL

-

2

-

HAVO

1

4

7

HAVO - VWO

5

3

-

VWO

1

-

1

Onderwijsinspectie
De inspecteur van het basisonderwijs heeft in november 2016 een bezoek gebracht aan
onze school. De inspecteur heeft vooral gekeken naar opbrengsten, de kwaliteitszorg en
de zorg en begeleiding. Het betekent formeel dat we in het basisarrangement zitten.
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10. School- en vakantietijden
Schooltijden
Groep 1:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30
8.30
8.30
8.30

-

14.00
14.00
14.00
14.00

Groep 2 t/m 8:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Melding bij ziekte
Als uw kind vanwege ziekte niet op school kan komen, wilt u dan vóór 8.30 uur telefonisch contact opnemen.
Vakantierooster
Vakantie

van

t/m

Herfstvakantie

22 oktober 2018

28 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018

6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari 2019

24 februari 2019

Goede vrijdag

19 april 2019

Pasen

21 & 22 april 2019

Koningsdag

27 april 2019

Meivakantie

29 april 2019

Bevrijdingsdag

5 mei 2019

Hemelvaartsdag(en)

30 & 31 mei 2019

Pinksteren

9 & 10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli 2019

5 mei 2019

25 augustus 2019

We proberen de vakantieregeling zo goed mogelijk af te stemmen op de ROOBOL scholen
en de scholen uit het dorp. Doordat scholen de wettelijk verplichte uren (in acht jaar totaal 7520 uren) verschillend over de schooljaren verdelen, lukt dit niet bij alle vakanties.
We zijn in 2013 overgegaan naar het continurooster in de vorm van het vijf gelijke dagen
model. De leerlingen gaan elke week 25 uren naar school. Groep 1 gaat in een schooljaar
800 uren naar school, de groepen 2 t/m 8 960 uren.
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Het continurooster
Wij werken met het continurooster, alle leerlingen blijven op school eten. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag naar rust en regelmaat in de schooldag, is er gekozen
voor het vijf gelijke dagen model. Het rooster biedt ook mogelijkheden. Voor het onderwijs
hebben we besloten om waar het kan les te geven in blokken. Dat biedt ons o.a. de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken.
De lessen worden volgens onderstaand schema gegeven.
08.30 - 10.15 uur

Lestijd

1 uur 45 min

10.15 - 10.30 uur

Pauze

15 min

10.30 - 12.00 uur

Lestijd

1 uur 30 min

12.00 - 12.30 uur

Lunch / spelen

30 min

12.30 - 14.00 uur

Lestijd

1 uur 30 min

Blok 1:
Lezen
Rekenen

Blok 2:
Taal, begrijpend lezen, Frysk, Engels

Blok 3:
Gym, W.O. vakken,
talentenmiddagen

Naschoolse activiteiten
Het continurooster biedt mogelijkheden voor het opzetten van naschoolse activiteiten,
een groep ouders gaat de mogelijkheden onderzoeken en zo mogelijk uitvoeren. Men zal
de samenwerking gaan zoeken met de kinderopvang, muziek- en sportverenigingen. Via
de site en de nieuwsbrief zal de groep de ouders informeren en bij het programma betrekken. Voor namen en adressen verwijzen we u graag naar de website.
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Urenberekening
Dagen
Beschikbare uren 2018 - 2019

Gr. 1
(uren)

Gr.2-8
(uren)

1040

1300

Vakanties 2018 - 2019:
Herfstvakantie

5

20

25

Kerstvakantie

10

40

50

Voorjaarsvakantie

5

20

25

Paasvakantie

2

5

10

Meivakantie

5

20

25

5 mei

1

5

5

Hemelvaart (valt in meivakantie)

5

10

10

Pinksteren

1

5

5

Zomervakantie

30

120

150

2 studiedagen

2

10

10

Totaal

-245

-310

Aantal uren per jaar

800

960

Verplicht aantal uren in 8 schooljaren: 7520 uren
In groep 1 worden 800 uren gemaakt, in de groepen 2 t/m 8
960 uren.

11. Namen, adressen en telefoonnummers
We hebben ervoor gekozen om de namen, adressen, telefoonnummer en e-mailadressen
van personeelsleden, MR- en ouderraadsleden, zoveel mogelijk onder te brengen op de
website.
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Informatiedeel met (wettelijke) regelingen ROOBOL schooljaar 2018 - 2019

41

Schoolgids 2018 - 2019

1. Algemene informatie Stichting ROOBOL
Stichting ROOBOL
Onze school valt onder stichting ROOBOL.
ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland, in
het Noordoosten van Friesland. ROOBOL is een ambitieuze en ondernemende organisatie.
Onze ambities realiseren we door intensief samen te werken met onder andere ouders,
medewerkers, andere onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vinden we het
belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een fantastische basisschooltijd heeft. Daar
zetten we ons dagelijks voor in!
College van Bestuur en Raad van Toezicht
De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een
College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL. De Raad
van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak.
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR)
ROOBOL vindt medezeggenschap heel belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met
het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnfomeerd over beleidsvorming en
heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools
niveau, de zaken die alle scholen aangaan. Meer informatie over stichting ROOBOL kunt u
vinden op www.roobol.frl.

2. De ROOBOL organisatie
2.1.

Passend Onderwijs:

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten
van de leerling. Dit heet Passend Onderwijs. Om elk kind een passende onderwijsplek te
bieden hebben scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen
dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft en bij hen is ingeschreven of zich
aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken of
ze kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de school dit niet kan
bieden, moet de school na overleg met de ouders zorgen voor een passende onderwijsplek
op een andere school.
Hoe werkt passend onderwijs?
Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een schoolondersteuningsproﬁel (SOP) op.
In dit proﬁel beschrijft de school de basisondersteuning, de beschikbare deskundigheid, de
ondersteuningsvoorzieningen en de partners waarmee samengewerkt wordt.
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een passende onderwijsplek komen, hebben de
scholen samenwerkingsverbanden gevormd met daarin reguliere scholen en scholen voor
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. ROOBOL werkt samen met samenwerkingsverband Friesland. Daarnaast biedt ROOBOL voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs aan.
Het ondersteuningsproﬁel is te vinden op de website van de school. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat op de site van samenwerkingsverband Friesland: http://www.passendonderwijsinfryslan.nl.
Toelatingsbeleid
We hebben met de scholen in de gemeente Kollumerland een toelatingsbeleid opgesteld,
dit kunt u vinden op onze site.
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2.2.

Procedure schorsing en verwijdering

Schorsing
Soms is er sprake van storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de
veiligheid van de leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur
inschakelen, om een leerling te schorsen. (Zie: www.roobol.frl Ouders- Protocol ‘schorsing
en verwijdering’)
Een schorsing vindt pas plaats na overleg door het College van Bestuur met de leerling,
ouders en de leerkracht. Deze informeert in geval van schorsing de leerplichtambtenaar en
de onderwijsinspectie. Ouders, die het niet eens zijn met het besluit, kunnen hier binnen
zes weken na dagtekening een bezwaarschrift tegen indienen.
Verwijdering
Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als deﬁnitief is gebleken dat de school niet langer in staat is, om het onderwijs of de zorg te bieden
die de leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd
gezag besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan.
(Zie: www.roobol.frl Ouders- Protocol ‘schorsing en verwijdering’)

2.3.

Leerplicht/verzuim/verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar.
Onderwijs is onmisbaar voor een goede voorbereiding voor een plek in de maatschappij.
Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is
gebruikelijk dat een kind naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt.
(Zie: www.roobol.frl)
Leerplichtwet
In deze wet staan de spelregels rondom de leerplicht. De wet gaat er vanuit dat u:
•
uw kind inschrijft op een school;
•
ervoor zorgt dat uw kind de school bezoekt.
Uw kind is verplicht om onderwijs te volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de
vijfde verjaardag.
Verzuim/verzuimregistratie
Elke dag registreren de scholen welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet
aanwezig kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden
melden. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde
ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de leerkracht dit bij de directeur. Deze schakelt vervolgens de
leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt naar een oplossing.
Geoorloofd verzuim
•
Ziekte
Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient het wel meteen aan de
school te melden. Wanneer uw kind regelmatig ziek gemeld wordt, kan de school
aan de schoolarts of de leerplichtambtenaar vragen om een onderzoek in te stellen.
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•

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

•

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

Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd
verzuim. De directeur van de school neemt dan maatregelen, zoals omschreven in de leerplichtwet. Uiteraard neemt de directeur eerst contact met u op, om na te gaan wat er aan
de hand is. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, schakelt deze de leerplichtambtenaar
in. Ook probeert deze in overleg met u tot een oplossing te komen.
Extra verlof en leerplicht
In principe moet iedereen zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. Dat geldt ook
voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In de leerplichtwet is opgenomen dat de directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra
vakantie buiten de schoolvakanties. Deze uitzondering geldt alleen voor ouders, die door
hun beroep geen vakantie kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. In dat geval heeft u
een schriftelijke verklaring nodig van uw werkgever, waaruit blijkt dat u niet op een ander
moment met vakantie kunt gaan. De directeur mag hier slechts één keer per jaar toestemming voor geven, voor ten hoogste tien dagen. In de leerplichtwet staat dat deze regeling
niet kan worden toegepast voor de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Ook staat
in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Het gaat dus niet om
snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is evenmin mogelijk zo nu en dan
een losse dag op te nemen.
Gewichtige omstandigheden en verlof
In een aantal gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen:
•
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover het niet buiten
schooltijd kan worden geregeld;
•
Voor een verhuizing ten hoogste voor 1 dag;
•
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad
voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk gesloten wordt in of
buiten de woonplaats van het kind;
•
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad in overleg met de directeur;
•
Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in overleg met de directeur;
•
Bij een 25, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
•
Voor een andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, met uitzondering van vakantieverlof.
Verlof aanvraag
Wanneer u een verzoek voor verlof korter dan tien dagen wilt aanvragen, moet u dit ruim
van tevoren schriftelijk en met opgave van redenen doen bij de directeur van de school.
Hebt u een dienstbetrekking, dan moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen.
U ontvangt schriftelijk bericht van de directeur of het verzoek wel of niet wordt toegestaan.
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Als u een aanvraag indient voor een periode langer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur
de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze geeft u
schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. In de beschikking van de
leerplichtambtenaar staat, hoe u dit kunt doen.
Meer informatie over leerplicht is beschikbaar op de school. Ook is het mogelijk om contact
op te nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

2.4.

Leerlingendossier

De school houdt een leerlingenadministratie bij en een dossier van uw kind waar onder
meer de volgende zaken zijn opgenomen:
•
Teambesprekingen over uw kind;
•
Notities over gesprekken met ouders/verzorgers;
•
Verslagen van onderzoeken, indien gedaan;
•
Toets- en rapportgegevens;
•
Eventuele handelingsplannen en de evaluaties ervan;
•
Schriftelijke observaties van leerkrachten over de sociaal emotionele ontwikkeling
van uw kind;
•
De werkhouding en taakaanpak van uw kind.
De scholen van ROOBOL houden de gegevens bij in het elektronisch systeem Eduscope.
Het leerlingendossier is strikt vertrouwelijk en is niet openbaar toegankelijk. Ouders hebben recht om het dossier in te kijken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur
van de school of de intern begeleider. Het kan zijn dat de school het dossier aan derden
wil laten zien b.v. aan de schoolbegeleidingsdienst. Dit doen zij alleen als u daarvoor toestemming geeft.

2.5.

Externe adviseurs of externe behandelaars

De scholen hebben de mogelijkheid om (indien nodig) erkende adviseurs op het gebied
van onderwijsbegeleiding in te schakelen. Deze ondersteunen bij het diagnosticeren en
begeleiden van leerlingen die extra hulp nodig hebben vanwege bepaalde leer- of gedragsproblemen. Ook maken ouders/verzorgers in toenemende mate gebruik van adviseurs (onderwijsbegeleidingsdiensten, onderwijsadviesbureaus, remedial teachers, logopedisten,
orthopedagogen, fysiotherapeuten) ten behoeve van een optimale ontwikkeling van hun
kind. Er zijn dus adviseurs die op verzoek van de school worden ingeschakeld en externe
adviseurs op verzoek van de ouders/verzorgers. Regelmatig doen deze (externe) adviseurs
een verzoek tot samenwerking met de leerkrachten of intern begeleiders. Hieraan zijn echter voorwaarden verbonden. Wij hechten aan een goede samenwerking tussen personeel
en adviseurs. De samenwerking moet gericht zijn op een positieve ontwikkeling van de
leerling en mag de school als organisatie en de groep waar de leerling in zit geen schade
berokkenen, in welke zin dan ook.
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3. Veiligheid
3.1.

WA verzekering

ROOBOL heeft ten behoeve van het personeel een WA verzekering afgesloten. Per situatie
zal beoordeeld moeten worden of de schade vergoed wordt. De verzekeringsmaatschappij
zal deze beoordeling op zich nemen. Indien een leerling schade veroorzaakt aan spullen
van een andere leerling, dan kunnen ouders/verzorgers dit verhalen bij de eigen WA verzekering. De school is hiervoor niet aansprakelijk.

3.2.

Ongevallenverzekering

ROOBOL heeft een speciale ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers, die in opdracht van de school activiteiten verrichten. Deze verzekering dekt de kosten die gemaakt worden bij ongevallen op de school, die niet door de
basisziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering worden vergoed. Hierbij geldt
tevens dat per situatie door de verzekering wordt beoordeeld of er vergoed wordt.

5.5.

De verwijsindex

Wat is de verwijsindex?
De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun
zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij uw zoon of dochter. Het doel van de Verwijsindex
is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om
samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.
De Verwijsindex zorgt voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.
Wat staat er in de Verwijsindex?
In de Verwijsindex staat een signaal. Het signaal bevat alleen de naam, het adres en de
geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in. Er staat dus niet in waarom de
professional betrokken is bij uw kind of uw gezin.
Hoe werkt de Verwijsindex?
Een professional geeft een signaal af en gaat gewoon verder met zijn werk: hulp of begeleiding bieden aan uw kind of uzelf. Op het moment dat een andere professional een signaal
afgeeft, ontstaat er een match. De professionals krijgen een mailtje en moeten dan met
elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met u en/of uw kind.
Infomatieplicht en samen afstemmen
Voordat het signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex, vertelt de professional in principe dat hij/zij dit gaat doen. Doordat u eerst wordt geïnformeerd, weet u vaak als eerste
dat er een match gaat ontstaan. U kunt dan al samen met de professional bespreken hoe
en waar u de informatie wilt uitwisselen.
Privacy
De Verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en
beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken. Signalen zijn
alleen zichtbaar voor professionals die betrokken zijn bij uw gezin. Uiteraard is de privacy
rondom de Verwijsindex volgens de wet geregeld.
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Wat zijn uw rechten?
Registratie in de Verwijsindex gebeurt in principe met kennisgeving aan de ouders en
vanaf 12 jaar ook het kind zelf (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben
een aantal andere rechten:
- Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
- Recht op correctie van de gegevens;
- Recht op een kopie van de gegevens;
- Recht op verzet.
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