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Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de juffen en de 

meesters van onze school? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook 

met zorg. Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in 

kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. De Wijbrandischool heeft deze gids samengesteld om 

u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor 

wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te waarborgen en 

waar nodig te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van wie de kinderen nu al 

op onze school zitten. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en over 

de resultaten die we behalen.  

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met ouders, medezeggenschapsraad, 

bestuur, directie en team. U kunt deze gids ook downloaden van onze website 

www.meesterswijbrandischool.nl. We proberen echter de dingen, zoals ze in deze gids staan 

beschreven, zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. U bent altijd welkom op onze school om de 

prettige en ongedwongen werksfeer te proeven. Wilt u echter een gesprek met één van ons, dan 

kunt u het beste hiervoor een afspraak maken. Onze officiële naam is de Meester S. Wijbrandischool. 

We staan echter bekend als de Wijbrandischool. Vandaar dat we in deze schoolgids telkens spreken 

over de Wijbrandischool.  

In onze gids hebben we het steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die thuis 

de zorg voor de kinderen hebben. We hopen dat u de schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen 

vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat het schooljaar een fijn jaar worden voor 

u en uiteraard voor uw kinderen!  

Met vriendelijke groeten,  

namens het team, 

Jan Hendrik Pesman 

Directeur Wijbrandischool, Oudehorne 
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1. De School 

1.1 Geschiedenis van de school 

Op woensdag 2 mei 1923 ging onze school van start. De school kreeg de 

naam ‘Meester S. Wijbrandischool’, omdat de heer S. Wijbrandi het 

eerste hoofd was van de Christelijke school te Oudehorne. De vereniging 

voor christelijk onderwijs bestond toen al 10 jaar. Meester Wijbrandi 

was een stuwende kracht voor het Christelijk onderwijs. 

In de beginjaren groeide de school zo hard, zodat er in 1927 een derde 

lokaal bijgebouwd moest worden. Niet lang daarna daalde het aantal 

leerlingen gestaag en ook financieel kende het bestuur jarenlang grote zorgen. De school bleef echter bestaan. In de 

beginjaren ‘70 groeide het aantal leerlingen zodanig dat er in 1975 een vierde lokaal gereed kwam. In 1987 werd de hele 

school verbouwd tot een basisschool met 4 klassen. 

Omdat na 1990 het aantal leerlingen steeds verder toenam, werd de school te klein. Er moest opnieuw gebouwd en 

verbouwd worden. De bouw mondde in 1996 uit tot een vijfklassige basisschool met een nieuw speellokaal. Twee mei 

1998 mocht de school haar 75-jarig jubileum vieren. Op dit moment is de school alweer een lokaal rijker. In februari 

2005 mochten we de opening van het lokaal achter de school vieren. In 2023 bestaat de school 100 jaar. 

 

Het perspectief voor de toekomst is gunstig. Nieuwehorne is een zgn. groeikern met een groot voedingsgebied uit de 

wijde omgeving. Onze kinderen komen uit Oude- en Nieuwehorne, Jubbega, Heerenveen, Katlijk, Mildam en Bontebok. 

1.2 Situering van de school 

Onze school bevindt zich in het Friese Oudehorne. Oudehorne hoort bij de gemeente Heerenveen. In het tweelingdorp 

Oude- en Nieuwehorne staat nog een school, dit is een openbare basisschool (Sevenaerschool). Onze school bevindt 

zich aan de rand van het dorp Oudehorne aan de Schoterlandseweg 19 

 

Het schoolgebouw verkeert in goede staat. In het schooljaar 2018 - 2019 is de school aan de buitenkant opgeknapt. Dit 

geldt ook voor de tuin, de bergingen en het fietsenhok. In het schooljaar 2019 - 2020 is een interne verbouwing 

uitgevoerd. Centraal in onze school is een leerplein gecreëerd. Op dit zogenaamde leerplein komen de deuren van de 

verschillende lokalen uit. D.m.v. het creëren van een leerplein kunnen we beter aansluiten bij de leerbehoeften van 

onze leerlingen. Naast een werkplek is het ook een ontmoetingsplek. D.m.v. schuifwanden zijn we ook nog in staat om 

de centrale ruimte om te bouwen tot verschillende ruimten. Kortom het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Schoolgegevens: 

Naam school: Meester S. Wijbrandischool; 

Adres school: Schoterlandseweg 19; 

Postcode + plaats: 8413 NM Oudehorne;  

Directeur: Jan Hendrik Pesman; 

Telefoonnummer: 0513 - 542300; 

Website: www.meesterswijbrandischool.nl; 

E-mailadres: cbswijbrandi@tjongerwerven.nl; 

Brinnummer: 08AG. 
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Op de teldatum vorig jaar (1 oktober 2020) hadden we 120 leerlingen. Het verwachte aantal leerlingen op de volgende 

teldatum (1 oktober 2021) is 128 leerlingen. 

 

Overzicht opbouw leerlingaantallen start leerjaar 2021 - 2022 

 

Leerjaar 
1 en 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 35* 12 17 14 17 15 18 128 

* dit is aan het begin van het schooljaar, er komt nog instroom bij. Daarom hebben wij er voor gekozen om met twee 

kleutergroepen te werken: tijgers en beren.  

De leerlingen zijn, aan het begin van dit schooljaar (2021 – 2022), als volgt verdeeld over de groepen: 

Groep/dag Aantal: MA: DI: WOE: DO: VRIJ: 

Beren (1/2) 18 Lucie Lucie Henny Henny  

Tijgers (1/2) 17 Tom Tom Tom Tom  

3/4 * 29 Annet/Aukje Aukje Annet Aukje Aukje 

5/6 23 Joke Joke Joke Annet Annet 

6/7 23 Geartsje Geartsje Geartsje Renske Renske 

8 18 Jan Hendrik Baukje Baukje Baukje Baukje 

 

Het team van onze school bestaat uit 10 leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 1 conciërge, 1 administratief medewerker, 1 

intern begeleider en 1 directeur. 

1.3 Schoolgebouw 

Onze school is gehuisvest in een fraai gebouw, dat aan de onderwijskundige en pedagogische eisen voldoet. Het 

gebouw bestaat uit 5 groepsruimten, een speellokaal, en IB-ruimte, een gemeenschapsruimte en een directiekamer. 

Daarnaast beschikt de school over een bibliotheek. 
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Buiten is er een voorplein en een achterplein met zandbak, waar alle kinderen van de school gebruik van maken. De 

kinderen van groep 1 en 2 spelen altijd op het achterplein. De kinderen van groep 3 tot en met 8 spelen op het 

voorplein. Wel creëren we, met name aan het begin van het schooljaar, momenten dat de leerlingen van groep 3 ook 

nog even lekker kunnen spelen op het achterste plein. 

 

2. Waar staan wij voor? 

2.1 Visie en missie 

Waar staan wij voor?  

Wij zijn een Christelijke basisschool die ervoor staat dat de leerlingen en de leerkrachten zich veilig voelen bij ons op 

school. Dit doen we door een goed en fijn pedagogisch klimaat op school te creëren. Wij vinden dit een voorwaarde om 

de volgende stap te kunnen zetten in ieders ontwikkeling. Hierbij kijken wij naar de individuele ontwikkeling en de 

eigenheid van iedere leerling en leerkracht. 

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders? 

Leerlingen zijn voor ons zelfdenkende nieuwsgierige jonge mensen met hun talenten en beperkingen. Afhankelijk van 

hun leeftijd/ontwikkeling kunnen ze meedenken en verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling.  Wij zien leerlingen als 

een belangrijke schakel in de veiligheid op school. Ouders zijn voor ons partners die meedenken over de ontwikkeling 

van hun kind. Ze zijn experts wat hun kind betreft. Onderwijskundig zijn leerkrachten de experts. De ouder – kind – 

leerkracht relatie vinden wij belangrijk. Wij zien ouders als zeer betrokken bij schoolactiviteiten. Deze ouder-

betrokkenheid is op basis van vertrouwen.  

Onze belofte aan leerlingen en ouders  

Als je bij ons op school zit beloven wij dat je keuzes mag maken. Eigen verantwoordelijkheid (nemen) vinden wij erg 

belangrijk. Je mag bij ons jezelf zijn en je wordt gezien. Je mag je talent ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Wij willen 

graag een uitdagende, motiverende leeromgeving bieden, hierin hopen we dat je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en 
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je mag meedoen en meedenken in je eigen (doorgaande) leerproces. Ten slotte beloven wij ook dat er een klimaat is 

waarin wij je uitdagen om zelfstandig te werken en om samen te werken! 

Aan u als ouder(s)/verzorger(s) beloven wij dat wij samen met u verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het 

welbevinden van uw kind. Op onze school staat de deur open voor u als ouder en willen we graag laagdrempelig zijn.  

Bij ons op school zijn wij de experts op onderwijskundig gebied, dat mag u van ons verwachten. Wij verwachten van u 

dat u ons helpt om uw kind goed in beeld te krijgen. Zo proberen wij uw kind optimaal te bedienen. 

Kortom: 

Wij willen bij ons op school kwaliteitsgericht en uitdagend onderwijs aanbieden waarbinnen we gezamenlijk leren. 

Hierbij hanteren we het principe: ‘Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is!’ 

“Ieder kind is anders, tenzij het tegendeel bewezen is.” 

2.2 Prioriteiten 

Als school vinden wij het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat. Plezier en je fijn voelen zijn namelijk de 

voorwaarden om tot leren te komen. Gedurende het schooljaar steken we hier wekelijks op in middels KiVa lessen, 

gemeenschappelijke weekopeningen, de gouden weken (in deze 6 gouden weken wordt de basis gelegd voor een goede 

(werk)sfeer in de klas) en schoolbroertje – schoolzusje activiteiten. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat leerlingen 

‘de basis’ goed onder de knie krijgen, hiermee wordt bedoeld: rekenen, taal, spelling en lezen. Naast de basis vinden we 

het ook belangrijk dat er ruimte is voor de creatieve vakken, gymnastiek en ‘samen leren’. Met elkaar zijn we ook 

verantwoordelijk voor elkaar! Het is mede onze taak om de leerlingen bij ons op school voor te bereiden op de 

maatschappij en klaar te stomen als kritische, enthousiaste en empathische mensen.   

2.3 Het klimaat 

Sinds het schooljaar 2019 – 2020 zijn wij een KiVa school. KiVa is een programma voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve 

groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 

groep als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ 

Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. Eens in de 

maand hebben we ook een schoolbroertje – schoolzusje activiteit: een jongere leerling is 

gekoppeld aan een oudere leerling. Samen doen ze een spelletje, gaan ze lezen of maken ze iets. We vinden het 

belangrijk dat we ‘oog’ hebben voor elkaar.  

Wij keuren als school pesten ten zeerste af. Wij spreken dit ook uit in de klassen. We helpen zowel de gepeste leerling 

als wel de leerling die pest. In ons anti-pest protocol (te vinden op onze website onder documenten) wordt beschreven 

hoe wij omgaan met pesten op school. 

3. Organisatie van het onderwijs 

3.1 Stichting Tjongerwerven CPO 

Onze school is aangesloten bij De Tjongerwerven CPO. De stichting bestaat uit 7 

basisscholen en 2 samenwerkingsscholen. De scholen (gezamenlijk circa 1140 leerlingen) bevinden zich in de gemeenten 

Heerenveen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Sinds 1 augustus 2011 is Tjongerwerven CPO een stichting. Dhr. 

Alfred Vos is directeur bestuurder met daarbij ondersteuning van een managementassistente, mevr. Agnes Bardewee. 

Het Onderwijs Bureau is gevestigd aan de Herenweg 27 te Donkerbroek, telefonisch zijn ze bereikbaar op 0516-423024, 

het e-mailadres is cpo@tjongerwerven.nl. 

mailto:cpo@tjongerwerven.nl


 

9 

Het Onderwijs Bureau biedt de schoolteams en de directie ondersteuning op allerlei terreinen als huisvesting, formatie, 

financiën en personeelsbeleid. Dhr. Vos is in zijn bestuurlijke rol werkgever van alle personeelsleden. De directeuren 

worden middels het OMT (Onderwijs Management Team) aangestuurd door de bestuurder en in gezamenlijk overleg 

wordt beleid voorbereid en veel overleg gepleegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kent de stichting een zorgteam, dhr. Bernard Winsemius en mevr. Froukje Mulder. Het team stuurt de intern 

begeleiders van de scholen aan en is de spreekwoordelijke motor van onderwijsvernieuwingen en verbeteringen. Zij 

ondersteunen scholen bij het opbrengstgericht werken en regelen de zorg met betrekking tot passend onderwijs.  

3.2 Uitgangspunten Tjongerwerven CPO 

Stichting De Tjongerwerven CPO laat kinderen groeien in hun talenten, vaardigheden en kennis zodat zij vol 

zelfvertrouwen en zelfinzicht de volgende stap in de samenleving kunnen zetten, door medewerkers die in een 

professionele omgeving oprecht en vanuit christelijke inspiratie naar kinderen kijken en het onderwijs continue 

afstemmen op de ontwikkeling van de kinderen.  

De Tjongerwerven CPO is een professionele organisatie waarin negen ambitieuze basisscholen samenwerken. Iedere 

school geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs vanuit de eigen context. Alles is erop gericht 

het onderwijsproces van de leerling goed en zonder onderbrekingen te laten verlopen. Alle actoren op de scholen en op 

het bestuursbureau hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid en taak. Door de samenwerking tussen de negen 

scholen wordt het leren van elkaar bevorderd en wordt gezamenlijk opgetrokken in de ontwikkeling van het onderwijs. 

Met elkaar zijn we verantwoordelijk! 

Het professionele gedrag binnen onze organisatie heeft een basis in onze inspiratiebron. In de dagelijkse praktijk zien 

we dit terug in de kenwaarden die voor ons allen belangrijk zijn en die ons handelen bepalen. Onze kernwaarden zijn: 

vertrouwen, veiligheid, professionaliteit en relatie.  
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3.3 Schooltijden 

Op school hanteren wij het continurooster. We werken met het zogenaamde ‘vijf-gelijke-dagen’ model. In dit model zijn 

de schooltijden elke dag school van 8.30 tot 14.15 uur. De kinderen lunchen allemaal op school en de middagpauze 

bedraagt 30 minuten. De organisatie rondom dit rooster wordt belicht in een protocol ‘continurooster’. Deze is te 

vinden op de website van de school onder downloads schooldocumenten. 

Groep 1 tot en met 8: 

Maandag  8.30-14.15 

Dinsdag   8.30-14.15 

Woensdag  8.30-14.15 

Donderdag  8.30-14.15 

Vrijdag*  8.30-14.15 

*Groep 1/2 is vrij op vrijdag. 

De schooldag wordt opgedeeld in 3 lesblokken: 

8.30 - 10.15 uur Lesblok 1 

10.15 - 10.30 uur Pauze 

10.30 - 12.00 uur Lesblok 2 

12.00 - 12.30 uur Lunch + pauze 

12.30 - 14.15 uur Lesblok 3 

In groep 1 en groep 2 samen gaan de leerlingen in totaal minimaal 1600 uren naar school. Vanaf groep 3 t/m 8 gaan de 

leerlingen jaarlijks minimaal 1000 uren naar school. Dit betekent voor de groepen 3 t/m 8 6000 uren. Over de periode 

groep 1 t/m groep 8 betekent dit in totaal 7600 uren. Het minimale aantal lesuren, wettelijk gezien, over acht 

schooljaren is 7520. Dit betekent dat wij ruim voldoende lesuren aanbieden over de basisschooltijd.  

3.4 Vak- en vormingsgebieden 

In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en van elk vak zijn zogenaamde kerndoelen (wat moet je in 

ieder geval beheersen) aangegeven. Wij hebben voor alle vak- en vormingsgebieden zorgvuldig een lesmethode 

gekozen, die aansluit bij de kerndoelen/referentiekaders. 

Op onze school wordt er voor de meeste vak- en vormingsgebied een methode gebruikt. Taal, schrijven, rekenen en 

lezen vormen de basisvaardigheden. Deze vakken vormen de kern van het onderwijs.  

Op onze school maken we gebruikt van de volgende lesmethodes: 

- Pluspunt 4 (Rekenen); 

- Staal (Nederlandse taal en spelling); 

- Nieuwsbegrip ‘Zilver’ en Tekstverwerken (Begrijpend lezen); 

- KiVa (sociaal emotionele ontwikkeling); 

- Bewegingsonderwijs (Basislessen Hans Stroes); 

- Pennenstreken 2014 (schrijfonderwijs); 

- 123 Zing (Muziek); 

- Moet je doen (kunstzinnige vorming); 

- Samsam, `tjong®talent en KiVa (Burgerschap en sociale integratie); 

- Verkeerslessen VVN (Verkeer); 

- Hier en Daar* (Aardrijkskunde); 
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- Bij de tijd* (Geschiedenis); 

- `tjong®talent en Leefwereld* (Natuur en Wetenschap & Techniek); 

- Kind Op Maandag (Godsdienstige vorming). 

* op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor de zaakvakken (geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur/techniek). 

Burgerschap 

Actief burgerschap (jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in een pluriforme, 

democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) 

leveren) en sociale integratie is op onze school geen apart vakgebied. Toch wordt er vanuit verschillende perspectieven 

aan de vorming van kinderen op dit terrein aandacht besteed. Het zit in onze godsdienstmethode Kind op Maandag en 

we werken in de bovenbouw met het blad ‘Sam Sam’. Er zijn kringgesprekken maar ook presentaties door externen. Het 

protocol 'actief burgerschap' wordt de komende tijd kritisch onder de loep genomen. Vanuit onze levensbeschouwelijke 

identiteit wordt tijdens de godsdienstige vorming met name aandacht besteed aan normen en waarden die te maken 

hebben met het kind zelf, maar ook met de wijze waarop men omgaat met de ander, de omgeving en de samenleving, 

zowel de samenleving in het klein (gezin, school, dorp e.d.) als in het groot (de wereld). Met onze sociaal emotionele 

methode ‘KiVa’ besteden we aandacht aan de wijze waarop we met elkaar omgaan. We erkennen dat er verschillen zijn 

tussen de mensen en laten die verschillen tot hun recht komen. 

 

Fries 

Op onze school spreken veel kinderen Fries (meer dan 50%). We hebben binnen het Taalplan Frysk het profiel B 

gekregen: dit houdt in dat we aandacht besteden aan Fries praten en lezen. Fries schrijven wordt niet gedaan. Er wordt 

Fries aangeboden in de verschillende groepen, maar het is geen doorgaande lijn. De komende tijd willen we kritisch 

kijken naar ons aanbod Fries.  

 

'tjong®talent en route HB (hoogbegaafdheid) 

`tjong®talent bestaat uit twee stromingen: de talentklassen (voor iedereen) en de 

toptalentklassen. Deze toptalentklassen worden binnen onze stichting aangeboden aan meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Middels signalering die op de scholen plaatsvindt kunnen leerlingen hiervoor worden aangemeld. Verdere 

informatie hierover is te vinden op www.tjongertalent.nl. Vanzelfsprekend is één dagdeel per week in een toptalentklas 

niet voldoende om deze leerlingen uit te dagen. Daarom hebben we sinds 2019 de zogenaamde route-HB binnen onze 

school. Dit houdt in dat deze leerlingen in hun reguliere klas een aangepast aanbod hebben naast of in plaats van het 

gangbare aanbod. Meer hierover vindt u in het beleidsdocument route-HB. 

 

De tweede stroming binnen het `tjong®talent, de talentklassen, is voor iedereen van groep 4 t/m 8 binnen onze school. 

Op deze talentmiddagen (een middag per week) worden de leerlingen niet op leeftijd, maar op talent, vakgebied of 

interesse ingedeeld. We bieden o.a. de volgende vakgebieden aan: taal, muziek, toneel en drama, wetenschap en 

techniek, natuur, sport, ICT en koken. Per schooljaar komen alle vakgebieden aan bod, elke leerling kan gedurende het 

schooljaar ongeveer 4 talentblokken volgen. 

Godsdienstige vorming 

In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Kind Op Maandag’ om de bijbel verhalen te vertellen passend bij de 

thema`s gedurende het jaar. We zingen verschillende soorten liedjes en praten over actuele thema`s. Vanzelfsprekend 

wordt er ook aandacht besteed aan de belangrijkste wereldgodsdiensten.  

http://www.tjongertalent.nl/
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De bibliotheek op school (Dbos) 

Wij zijn een zogenaamde ‘Dbos school’ (de bibliotheek op school) Dit betekent dat wij de komende 

tijd vol gaan insteken op (voor)lezen. Anderhalf uur per week hebben wij een leesconsulent op 

school die ons helpt om het leesonderwijs een impuls te geven. 

De kinderen kunnen wekelijks boeken lenen op school bij de  ‘biebmoeders’ en er staan gedurende 

het schooljaar leesbevorderende activiteiten op het programma. Juf Aukje is onze leesspecialist op school en werkt 

nauw samen met de bibliotheek. 

3.5 Groepsverdeling 

In het onderstaande schema staat de groepsverdeling voor het volgende schooljaar weergegeven: 

Groep/dag Aantal: MA: DI: WOE: DO: VRIJ: 

Beren (1/2) 18 Lucie Lucie Henny Henny  

Tijgers (1/2) 17 Tom Tom Tom Tom  

3/4 * 29 Annet/Aukje Aukje Annet Aukje Aukje 

5/6 23 Joke Joke Joke Annet Annet 

6/7 23 Geartsje Geartsje Geartsje Renske Renske 

8 18 Jan Hendrik Baukje Baukje Baukje Baukje 

Bijzonderheden/opmerkingen: 

- Juf Annet en Juf Aukje werken om de beurt op maandag voor groep 3/4; 

- Juf Renske zal haar taken als intern begeleider (IB’er) op dinsdag uitvoeren; 

- Meester Jan Hendrik is dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ambulant als directeur; 

- Meester Sietze, onze conciërge, is elke dinsdag en donderdag op school; 

- Marijke van Delft (administratief medewerker) is elke woensdagochtend op school; 

- In overleg en bij ziekte kunnen de werkdagen van juf Hinke (flexleerkracht) wisselend zijn. 

4. Zorg voor de kinderen 

4.1 Nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld bij de directeur van de school. Kleuters die bijna vier jaar zijn mogen 

enkele dagdelen op school komen om alvast te wennen aan de school en de groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de 

betreffende groepsleerkracht. Deze zal ook een intakegesprek houden met de ouders. 

Kinderen kunnen worden toegelaten als ze vier jaar zijn met uitzonderingen van de maand december en 4 weken voor 

de zomervakantie. In deze periode voor de vakantie is het niet wenselijk dat een leerling instroomt. Dit is niet goed voor 

de leerlingen en de groep waarin hij/zij zal instromen. Leerlingen die na de zomervakantie tot 1 oktober jarig worden 

mogen direct bij het begin van het schooljaar instromen omdat in deze periode de groepsvorming plaats vindt. 

We gaan er wel vanuit dat uw kind zindelijk is, het zelfstandig naar het toilet kunnen gaan is belangrijk. Zelfstandigheid 

geeft zelfvertrouwen! Mede hierom willen we graag dat uw kind zich zelf leert aan- en uitkleden. Wilt u uw kind daarbij 

helpen? Dit geldt bij de gymlessen, maar ook bij het begin en eind van de schooldag: zelf je jas uitdoen en ophangen. De 

leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind. Voor vier- en vijfjarigen is 

de wet redelijk soepel als het gaat om schoolbezoek. Is een kleuter moe, dan mag het zolang het vier jaar is gerust een 

dagje thuisblijven. 

Kinderen die al op een andere basisschool hebben gezeten, krijgen voordat ze op onze school geplaatst worden, een 

uitnodiging om samen met hun ouders kennis te komen maken met de kinderen en de leraren. In een  gesprek wordt 

ingegaan op het reilen en zeilen van onze school. Uiteraard maken de kinderen kennis met hun nieuwe groep. In de 
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eerste weken op de ‘nieuwe’ school worden de kinderen extra in de gaten gehouden. Daarbij gaat vooral de aandacht 

uit naar het ontstaan van sociale contacten. Er is ook altijd contact met de ‘oude’ school’. De leverende school stuurt 

een onderwijskundig rapport met informatie over de leerprestaties van de kinderen. 

4.2 Zorg op maat 

Kinderen ontwikkelen zich van nature, ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we 

de kinderen om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we 

hulp door gerichte materialen en lesmateriaal aan te bieden. Ook passen we de instructie aan op de behoeften van de 

leerling. Soms vormen gedragingen of informatie van u als ouders aanleiding om actie te ondernemen. Indien de 

ontwikkeling van kinderen niet verloopt zoals het eigenlijk wel zou moeten verlopen, worden er extra maatregelen 

genomen. Dit is gericht op zowel een vertraagde als een versnelde leerlijn. Tijdens de leerlingbespreking worden 

betreffende leerlingen besproken. Deze leerling besprekingen vinden 4 keer per jaar plaats, maar ook tijdens een 

teamvergadering kan een casus ingebracht worden. 

Als individuele hulp noodzakelijk blijkt wordt er door de leerkracht in overleg met de intern begeleider (IB’er) een 

handelingsplan of ontwikkelingsperspectief (het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt) opgesteld. Hierbij 

wordt gekeken of het kind binnen de groep extra begeleiding kan krijgen door de leerkracht met, mocht het nodig zijn, 

ondersteuning van de ib-er. Mocht een aantal leerlingen tegen hetzelfde probleem oplopen, dan wordt een groepsplan 

opgesteld. We volgen zorgvuldig de ontwikkelingen van uw kind door observaties, controle van het gemaakte werk en 

door toetsing. 

Zorg aan de bovenkant 

In de groepen hebben we te maken met verschillende niveaus. Binnen De Tjongerwerven CPO hebben we in het kader 

van passend onderwijs een goed doordacht en passend aanbod voor alle leerlingen binnen onze scholen, dus ook voor 

kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze is op stichtingsniveau beschreven in het beleidsplan 

(hoog)begaafdheid. Binnen de stichting De Tjongerwerven CPO kunnen we sinds 1 augustus 2013 meer- en 

hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m groep 8 een breed onderwijsaanbod garanderen. Deze leerlingen worden na 

screening geplaatst in een Toptalentklas onder- midden- of bovenbouw. Het stimuleren van een onderzoekende 

houding en het gebruik van het wetenschappelijk denkproces vinden wij hierbij erg belangrijk. 

 

De basisscholen zijn in staat om excellente kinderen binnen de eigen onderwijssituatie: 

* te signaleren, 

* te diagnosticeren m.b.t. leerprocessen, werkhouding en sociaal- emotionele ontwikkeling, 

* passend te begeleiden. 

 

Op onze school is er de mogelijkheid voor leerlingen tot versnellen, compacten, verrijking, verbreding en verdieping en 

zijn de afspraken hierover vastgelegd. Op dit moment hebben we drie specialisten met betrekking tot hoogbegaafdheid 

binnen de Tjongerwerven. De scholen kunnen gebruik maken van hun expertise. Elke week is er minimaal één dag een 

hoogbegaafdheidsspecialist op onze school. 

 

Sommige leerlingen kunnen niet meekomen met de gemiddelde groep. In hoofdstuk 4.5 (ondersteuningsprofiel) wordt 

beschreven hoe zij ondersteund worden. 
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4.3 Leerlingvolgsysteem 

De gebruikte methodes voor rekenen-wiskunde, spelling en taal hebben na een aantal weken toets opdrachten. De 

leerkracht is dus steeds op de hoogte of het kind de stof beheerst.  

Twee maal per jaar worden methode-onafhankelijke Citotoetsen afgenomen. Middels deze toetsing kan de leerkracht 

de leerling goed volgen.  

Toetskalender voor groep 1 t/m 8 Wijbrandischool 

Vakgebied sep okt nov dec jan feb mrt apr mei juni 

Rekenen     3-8     3-7 

Begrijpend- 
Lezen 

    4-8     4-7* 

DMT & AVI 
(technisch 
leestoets op 
woord- en 
zinsniveau) 

  3-8*  3-8   3-7*  3-7 

Spelling     3-8     3-7 

Werkwoord 
spelling 

    7-8     7 

Woordenschat     4-8     3-7 

Zien/ 
KiVa monitor 
(sociale veiligheid 
en welbevinden) 

 1-8      1-8   

SIDI 3 (protocol 
voor signalering 
en diagnostisering 
van intelligente 
en(hoog)begaafde 
kinderen in het 
primair onderwijs) 

  1-7*     1-7   

Eindtoets IEP        8   
 

Opmerkingen: 

- Bij de kleuters nemen we geen Cito toetsen meer af. Sinds het schooljaar 2018 – 2019  volgen wij de kleuters met de 

module leerlijnen van Parnassys (ons leerlingvolgsysteem) op de vakgebieden: rekenen, taal, sociaal-emotioneel en 

motoriek; 

- Eind groep 3 wordt per leerling bekeken of we begrijpend lezen E3 afnemen. Voorwaarde is dat de leerling minimaal 

E3 (niveau eind groep 3) beheersing scoort op technisch lezen. Als dit niet het geval is, wordt bij deze leerling begrijpend 

lezen E3 niet afgenomen. 

- Zien (sociaal-emotioneel en veiligheid)/ KiVa monitor wordt schoolbreed afgenomen eind oktober/begin november. 

Voor de groepen 1 t/m 8 wordt de leerkrachtenlijst ingevuld. Vanaf groep 5 wordt ook de leerlingenlijst gebruikt. In april 

wordt onder de risicoleerlingen de afname nog eens gepland. Dit gebeurt in overleg met de IB’er. 

- Eind oktober, begin november wordt de SIDI 3 afgenomen in de groepen 1 t/m 7. Dit is een signaleringsinstrument 

m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. 
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- DMT en AVI (toetsen voor technisch lezen) wordt onder de risicoleerlingen in november en april nog eens afgenomen. 

Dit om te kijken of de extra inzet heeft geholpen.  

- Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van ‘ZIEN’ en de vragenlijsten behorende bij KiVa (KiVa 

monitor). 

- Aan de hand van de scores van de bovengenoemde toetsen krijgen we een goed inzicht in het ontwikkelingsniveau van 

het kind. Vanzelfsprekend zijn de observaties van de leerkrachten in combinatie met de kindgesprekken ook 

waardevolle informatie voor de groepsleerkracht. De gegevens worden geregistreerd in de computer en bewaard in het 

leerlingendossier. 

- Het is in Nederland wettelijk verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Sinds afgelopen schooljaar maken wij 

gebruik van de IEP eindtoets (IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze eindtoets wordt jaarlijks 

afgenomen in april en dient als second-opinion in het schooladvies richting het voortgezet onderwijs. 

4.4 Passend onderwijs 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van hun mogelijkheden, 

rekening houdt met hun beperkingen en aansluit bij wat ze nodig hebben. De school waar het kind is aangemeld is 

verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht. Alle scholen in het 

samenwerkingsverband bieden minimaal de basisondersteuning. De meeste leerlingen hebben hier voor een 

succesvolle schoolloopbaan voldoende aan. Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig. We spreken dan van extra 

ondersteuning. Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt samen met de ouders gezocht naar 

een oplossing. Dat kan op drie manieren: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer 

mogelijkheden heeft of in het speciaal (basis)onderwijs.  Met passend onderwijs hoeven ouders het niet meer alleen uit 

te zoeken. De school die ze hebben uitgekozen zorgt er samen met hen voor dat hun kind op de beste plek komt. In het 

ontwikkelingsperspectief van de leerlingen staat welke ondersteuning er nodig is, hoe die wordt georganiseerd en waar 

de school verwacht dat de leerling uit gaat komen. Jaarlijks is over het ontwikkelingsperspectief tussen school en ouders 

een gesprek. Wat iedere school voor ondersteuning kan bieden en hoe zij de (basis)ondersteuning organiseren 

beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel. Om voor alle leerlingen een passend plek te realiseren, werken 

de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met 

elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Uitgangspunt daarbij is 'alle leerlingen gaan succesvol naar 

school'. Het bieden van (goed) onderwijs en ondersteuning aan leerlingen ligt zoveel mogelijk bij de school en het 

schoolbestuur zelf.  

 

Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website van onze school (download schooldocumenten). Hierin 

wordt de basisondersteuning beschreven, de grenzen aan onze zorg en de mogelijke extra ondersteuning.   

Als basisschoolschool in Friesland zijn wij aangesloten bij Passend Onderwijs Friesland. Voor expertise op schoolniveau 

maken wij gebruik van het ondersteuningsteam van De Stipe. 

Gegevens Passend Onderwijs Friesland: 

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland  

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

T: 06 4004 8644 

T: 058 294 89 37 

M:s.bomas@swvfriesland.nl 
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De Stipe 

Sinds maart 2019 is het expertise centrum Primair Onderwijs gehuisvest in De Stipe te Beetsterzwaag. 

De Stipe is een samenwerkingsverband tussen Comprix, De Tjongerwerven CPO en VCSO Opsterland. 

Het Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuid Oost Friesland is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de zorg. 

Het model HGW (Handelings Gericht Werken) wordt hiervoor gevolgd. 

Bezoekadres: Vlaslaan 13 a, 9244 BX Beetsterzwaag  

Postadres: Postbus 42, 9244 ZN Beetsterzwaag 

0512 - 204 150 

info@destipe.nl 

www.destipe.nl 

 

Missie De Stipe 

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. 

Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal. 

Handelingsgericht werken kenmerkt zich door een oplossingsgerichte en positieve werkwijze om zo passend onderwijs 

te realiseren. Middels een doelgerichte, cyclische en transparante manier van werken stemmen leerkrachten het 

onderwijs af op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Centraal staan hierbij de vragen: ‘Wat heeft een 

leerling nodig?’, ‘Hoe kan dat worden georganiseerd?’, ‘Wie zijn daarvoor nodig?’ en ‘Op welke onderwijsplek kan dat 

het beste gerealiseerd worden?’ Belangrijk is een positief en veilig schoolklimaat waar wordt uit gegaan van verschillen 

en er aandacht is voor optimale ontwikkeling van alle leerlingen. Van belang hierbij is een professionele, lerende 

cultuur, waarin reflectie een voorwaardelijke competentie van leerkrachten is. 

 

Visie De Stipe 

In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, 

waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan. Met 

ondersteuning die optimaal is aangepast aan wat leerlingen nodig hebben om gezond, veilig en succesvol te kunnen 

opgroeien. Dit doen we handelingsgericht en in nauwe samenwerking en afstemming met scholen en de 

ouders/verzorgers. 

4.5 School ondersteuningsprofiel (SOP) 

In het ondersteuningsplan wat is opgesteld door het samenwerkingsverband staan de afspraken die alle scholen binnen 

het samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben. Hierbij gaat het vooral om proces afspraken met betrekking 

tot de plaatsing van leerlingen op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor inspraak op het ondersteuningsplan 

door ouders en leerkrachten is een aparte ondersteuningsplanraad opgericht. Dit is vergelijkbaar met een 

medezeggenschapsraad, zoals u dit ook van onze scholen kent.  

De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. In dit profiel is te lezen welke basisondersteuning wij onze 

leerlingen bieden. Het school ondersteuningsprofiel van onze school vindt u op onze website 

(www.meesterswijbrandischool.nl) onder downloads schooldocumenten. Bij het realiseren van de juiste ondersteuning 

werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, 

wordt in eerste plaats gekeken naar wat het kind nodig heeft. Naast de basisondersteuning informeren wij u ook over 

de mogelijkheden voor extra ondersteuning.  

http://www.destipe.nl/
http://www.destipe.nl/
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4.6 Zorgplicht 

Zorgplicht betekent dat de school in overleg met de ouders onderzoekt of de basisschool passend onderwijs kan bieden 

aan de leerling. Als blijkt dat de school deze zorg niet kan bieden, heeft de school de opdracht om binnen 6 weken met 

de ouders naar een passende plaatsing op een andere school te zoeken.  

4.7 Ontwikkelingsperspectief 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben boven op de basisondersteuning maken wij een 

ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven wij wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van groep 8 en 

op welke manier we deze einddoelen willen bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt in ieder geval 2x per jaar met 

de ouders besproken.  

Om aan de speciale onderwijsbehoefte van een kind te voldoen zijn wij als school bereid na te gaan of wij in voldoende 

mate passend onderwijs kunnen bieden aan kinderen met een minder dan een gemiddelde intelligentie: met 

kenmerken van dyscalculie; fysieke beperkingen en gedragskenmerken van ADHD en PDD/NOS. We zijn bereid met 

ouders de mogelijkheden te onderzoeken of hun kind geplaatst kan worden op onze school.  

Verdere informatie kunt u vinden op de site van: 

www.passendonderwijsinfryslan.nl 

4.8 De intern begeleider 

De intern begeleider staat de leerkrachten bij in hun handelen naar alle zorgleerlingen. De IB-er leidt de 

leerlingenbesprekingen, bewaakt de afspraken en helpt eventueel de groepsleerkrachten bij het opstellen van 

handelingsplannen. De IB-er bewaakt het rendement van de zorg en de speciale methodieken en didactiek (het 

overbrengen van kennis en vaardigheden). Ook is de IB-er het aanspreekpunt aangaande zorg en zorgleerlingen. 

 

In alle gevallen worden de ouders betrokken in het proces en vragen wij hen toestemming. In veel gevallen besteden zij 

ook thuis aandacht aan de problematiek. Na een periode van 6 weken worden tijdens de leerlingenbespreking de 

vorderingen besproken. Vaak is hulp maar een bepaalde periode noodzakelijk, andere kinderen hebben langere tijd hulp 

nodig. Als blijkt dat er geen of nauwelijks vorderingen zijn, kan er extra informatie worden aangevraagd door middel 

van: 

- Overleg met een extern schoolbegeleider. 

- Psychologisch of pedagogisch didactisch onderzoek door een psycholoog van een extern bureau. 

4.9 Leerlingendossier 

Van alle leerlingen wordt een leerlingendossier bijgehouden. In dit (digitale) leerlingendossier ‘Parnassys’ worden 

gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingbesprekingen, de gesprekken met ouders, de handelingsplannen en de 

toets- en rapportgegevens over de verschillende jaren. Niet relevante gegevens worden verwijderd. Alles wat ons helpt 

om de leerling zo goed mogelijk in kaart te brengen, bewaren wij gedurende de basisschoolperiode. Wij hanteren de 

wettelijke bewaartermijn van deze gegevens. 

4.10 Doubleren/groep overslaan  

De leraren op onze school houden de ontwikkeling van het kind nauwlettend in de gaten. Zittenblijven in de vorm van 

een groep overdoen wordt dan ook tot het uiterste beperkt. Toch kan het voorkomen dat de school na zorgvuldig 

overleg (vaak ook na raadpleging van externe deskundigen) besluit, dat het kind nog een jaar in dezelfde groep zal 

blijven. In dat geval neemt de school vroegtijdig contact op met de ouders. Belangrijk is ook de (hoog)begaafde 

leerlingen in de gaten te houden. Zij kunnen in bijzonder gevallen een groep overslaan (versnellen). 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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Op grond van bovengenoemde inspanningen beslist de school uiteindelijk in welke groep het kind wordt geplaatst. 

4.11 Toelating, schorsing en verwijdering 

Toelating 

Scholen voor bijzonder onderwijs mogen een toelatingsbeleid voeren. In de wet is alleen geregeld dat de toelating niet 

afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van ouders. Dit wil zeggen dat een leerling niet mag worden geweigerd 

of verwijderd wanneer ouders weigeren de ouderbijdrage te betalen. Voor het overige mag een bijzondere school dus 

bepaalde voorwaarden stellen. Wij zijn een Christelijke school. Dit komt in de gesprekken met nieuwe ouders 

nadrukkelijk aan de orde. Wij verwachten van ouders dat zij in ieder geval onze identiteit respecteren. Wanneer dit niet 

mogelijk blijkt, kunnen wij de aangemelde leerling helaas niet toelaten.  

Verwijdering 

We hopen dat het nooit nodig zal zijn om een leerling gedwongen van school te verwijderen. Toch doet zich soms een 

situatie voor waarin verwijdering de enige oplossing is. Denkt u aan ernstig en herhaaldelijk wangedrag van een leerling 

of van de ouders. Omdat wij een school willen zijn waarin kinderen zich veilig voelen, kunnen wij dit niet tolereren. Voor 

verwijdering is in de Wet op het Primair Onderwijs een zeer zorgvuldige procedure voorgeschreven. Bij een verwijdering 

zal ook altijd de Inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar betrokken worden. Kort samengevat komt de 

procedure er op neer dat het bestuur van de school in uiterste instantie een besluit tot verwijdering kan nemen. 

Hierover moeten de ouders en de betrokken groepsleerkracht worden gehoord. Daarna wordt een definitief besluit 

schriftelijk aan de ouders meegedeeld. De ouders hebben dan zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het 

bestuur. Als ouders bezwaar maken moeten ze opnieuw worden gehoord, waarna het bestuur een beslissing neemt 

over het bezwaarschrift. Eventueel kunnen ouders daarna beroep aantekenen bij de rechtbank. Een verwijdering kan 

pas definitief ingaan als de school ook kan aantonen dat er minimaal gedurende 8 weken is gezocht naar een andere 

school voor de leerling.  

Time out regeling 

Dit is een hele snelle werkwijze om een kind naar huis te sturen. Vaak om even tot rust te laten komen. Deze regeling 

wordt altijd van tevoren met de ouders besproken. Ook bij een time out regeling wordt altijd de leerplichtambtenaar 

betrokken.  

Schorsing  

Soms kan het nodig zijn om een leerling te schorsen gedurende een korte periode. Hiervoor zal ook altijd overleg met 

Inspectie en leerplichtambtenaar plaatsvinden. De redenen voor schorsing kunnen dezelfde zijn als die bij verwijdering. 

Schorsing is meestal de laatste stap voor verwijdering.  

Verwijzing 

Verwijzing is geen verwijdering! Dit misverstand moeten we wegnemen. We spreken over verwijdering wanneer een 

leerling wegens wangedrag niet meer is te handhaven. Verwijzing wil zeggen dat een leerling wordt geplaatst in het 

speciaal onderwijs, omdat hij of zij daar beter kan worden geholpen. Ook voor verwijzing geldt een procedure die 

wettelijk is voorgeschreven. Overleg met de ouders en een onderzoek door de verwijzingscommissie (CLZ) maken hier 

deel van uit. Voor verwijzing naar het speciaal onderwijs is altijd de medewerking van de ouders nodig. De 

verwijzingsprocedure staat vermeld in de schoolgids. 
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4.12 Samenwerking VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) 

Als school is het belangrijk om met de VVE partners (voor- en vroegschoolse educatie) op te trekken. Je kunt namelijk 

van elkaar leren. Dit schooljaar gaan de verschillende partijen in Oude- en Nieuwehorne onder begeleiding van de 

gemeente met elkaar in gesprek om te kijken waar de samenwerking nog beter kan. Leerlingen die van een VVE komen 

worden altijd ‘warm’ overgedragen. Dit betekent dat de leerkracht van onze school in gesprek gaat met de leidster van 

de VVE locaties. 

5. De leerkrachten 

5.1 Het team van onze school 

Het team van onze school bestaat uit de volgende personen: 

Naam leerkracht Groep e-mailadres 

Henny Dijkshoorn-van der Ploeg 1/2 (Beren) h.ploeg@tjongerwerven.nl 

Lucie de Jong-van der Meer 1/2 (Beren) l.jong@tjongerwerven.nl 

Tom Sanders 1/2 (Tijgers) t.sanders@tjongerwerven.nl 

Aukje Boonstra-de Vries 3/4 a.boonstra@tjongerwerven.nl 

Annet Veenstra-Moes 3/4 en 5/6a a.moes@tjongerwerven.nl 

Joke Kamperveen-Mink 5/6a j.mink@tjongerwerven.nl 

Ellen Meilof-Boot Onderwijs assistent groep 3/4 e.boot@tjongerwerven.nl 

Geartsje van der Mei 6b/7 g.mei@tjongerwerven.nl 

Renske Muizelaar 6b/7 r.muizelaar@tjongerwerven.nl 

Baukje van Mook-Duinstra 8 b.duinstra@tjongerwerven.nl 

Jan Hendrik Pesman 8 jh.pesman@tjongerwerven.nl 

   

Hinke Frietema-van Houten Flexleerkracht h.houten@tjongerwerven.nl 

Wietse de Vegt-van Houten Onderwijs assistent schoolbreed w.houten@tjongerwerven.nl 

Renske Muizelaar Intern Begeleider r.muizelaar@tjongerwerven.nl 

Sietze Soepboer Conciërge s.soepboer@tjongerwerven.nl 

Marijke van Delft-Kwak Administratief medewerkster m.vandelft@tjongerwerven.nl 

Jan Hendrik Pesman Directeur cbswijbrandi@tjongerwerven.nl 

 

5.2 Speciale taken 

Op onze school is juf Renske zowel leerkracht van groep 6/7 als wel intern begeleider. Juf Geartsje is de anti pest 

coördinator op onze school. Juf Aukje is de vertrouwenspersoon bij ons op school. Namens het team zitten Hinke van 

Houten en Annet Moes in de MR (medezeggenschapsraad). Henny Dijkshoorn vertegenwoordigt onze school in de GMR 

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). 

5.3 Inzet onderwijsassistent en werkdrukmiddelen 

Op dit moment hebben wij een onderwijsassistent op school. Zij is grotendeels gekoppeld aan groep 3/4 i.v.m. de 

groepsgrootte. `s Middags zijn zij ook inzetbaar in de overige groepen. Elke school heeft budget gekregen om de 

werkdruk te verlagen. Bij ons is dit geld uitgegeven aan extra formatie: juf Hinke en juf Lucie. Zij zijn samen vier dagen 

beschikbaar om de werkdruk te verlagen en om leerkrachten bij ziekte te vervangen. Het budget beschikbaar gesteld 

door de minister was hier niet afdoende voor. Het grootste gedeelte wordt door de Tjongerwerven betaald.  

5.4 Stagiaires 

Wij vinden het belangrijk om mensen die leerkracht of onderwijs assistent willen worden te helpen. Dit betekent dat wij 

ruimte hebben voor een stagiaires. De pabo studenten komen van NHL/Stenden. De stagiaires van onderwijs assistent 

mailto:b.duinstra@tjongerwerven.nl
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komen vaak van het Friesland College. Ook werken wij samen met de middelbare scholen in de buurt in het kader van 

de maatschappelijke stage.  

5.5 Ziekte en vervanging van collega`s 

Als er meer dan één collega ziek is en binnen de school zelf geen vervanger is, vraagt de directie of er op een andere 

school een flexwerker beschikbaar is en/of wordt bekeken wat bij eigen personeel de mogelijkheden zijn. Dit verzoek 

wordt in eerste instantie bij de Nijewier in Tjalleberd neergelegd, omdat er afgesproken is dat deze beide scholen elkaar 

in dat geval als eerste helpen (in een zogenaamd cluster). 

- Als dan vervanging nog niet gelukt is, kan gebeld worden met de mensen die op die dag niet werken. Later kunnen 

deze dagen/uren verrekend worden met een dag vrij door inzet flexleerkracht. 

- Op maandag, dinsdag en woensdag staat Hinke voor de betreffende groep in geval van ziekte. Op donderdag geldt dit 

voor Lucie; 

- Op vrijdag wordt eerst Hinke gepolst of zij de betreffende collega kan vervangen. Eventueel wisselt zij van werkdagen; 

- Wanneer Hinke niet kan, wordt de duo-collega van de betreffende groep gevraagd om in te vallen; 

- Vervolgens worden de overige ‘vrije’ collega`s gepolst. 

- Er wordt contact gezocht met de Nijewier, wordt hun flexmedewerker al ingezet voor ziekte? 

- Wanneer dit ook niet lukt, wordt gekeken naar de ambulante mensen (mensen zonder groep), kunnen zij een dag 

(maximaal 1) voor de groep staan of hebben zij deze dag andere afspraken of verplichtingen?; 

- Wanneer dit ook niet mogelijk is, wordt geprobeerd wij de groep te verdelen over meerdere groepen. Dit doen we 

maximaal 1 dag. Let op: soms is het organisatorisch niet mogelijk om een groep te verdelen over meerdere groepen. 

Denk hierbij aan uitstapjes, toetsen of gastlessen etc. 

- Op de dag zelf worden geen kinderen naar huis gestuurd. Wanneer het een dag van te voren bekend is en alle boven 

opgesomde stappen zijn zonder succes uitgevoerd, dan zijn de leerlingen de volgende dag vrij. 

We sturen in geen geval kinderen die al op school zijn, zonder toestemming van de ouders naar huis terug. 

6. De ouders 

6.1 Oudercontact 

Niet voor niets is het onderhouden van veel contacten één van onze uitgangspunten. Een goed contact tussen ouders en 

leerkrachten bevordert de motivatie en vergroot zelfs de ontwikkelingskansen van het kind. Duidelijke informatie naar 

de ouders over algemene schoolzaken, gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind is van 

groot belang. 

Ook stellen we het op prijs dat u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Geregeld doen we als 

school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. We horen 

het graag als u nieuwe ideeën heeft. 

Onze school gaat voorzichtig om met het betrekken van gescheiden ouders bij het schoolgebeuren van hun kind. Er 

bestaat een wettelijke verplichting tot informatieverschaffing, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Als 

een ouder aan de school gegevens vraagt, zullen wij als school nagaan of er inlichtingen aan u als ouder verstrekt 

moeten worden.  
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6.2 Schoolinfo 

Via de e-mail ontvangt u maandelijks onze ‘Schoolinfo.’ Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website van 

school www.meesterswijbrandischool.nl. 

Extra berichten worden via de e-mail en Parro naar de ouders gestuurd. 

6.3 Parro oudercommunicatie 

Sinds het schooljaar 2019 - 2020 werken we met ‘Parro’. Parro is een veilige omgeving om te 

communiceren tussen school en ouders (en andersom). Gegevens worden beveiligd verstuurd 

en opgeslagen. Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de 

buitenwereld. Middels Parro kunnen wij foto`s, agenda`s en berichten met u delen. Ook is het 

mogelijk om een gespreksplanner te sturen rondom oudergesprekken. 

6.4 Schoolgidsje 

Elk nieuw schooljaar komt er een ‘Schoolgidsje’ uit. Dit is een aanvulling op de schoolgids. Hierin vindt u vooral 

praktische informatie. Dit schoolgidsje ontvangt elke ouder aan het begin van het schooljaar zowel digitaal als op papier. 

6.5 Website 

Op de website (www.meesterswijbrandischool.nl) kunt u veel informatie vinden Wij hebben veel informatie over de 

school en aanverwante belangrijke zaken. Ook vindt u hier bepaalde documenten en formulieren.  

6.6 Rapporten 

De kinderen van onze school krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport verschijnt eind februari 

en enkele weken voor de zomervakantie. Voor de leerlingen in groep 1 geldt dat ze minimaal 6 maanden onderwijs 

hebben gehad om een rapport te ontvangen. 

De resultaten over de achterliggende periode staan hierin vermeld.  

Het rapport moet gezien worden als een verantwoording van de leerkracht naar de ouders toe; in het rapport worden 

de vorderingen zichtbaar gemaakt. 

6.7 Oudergesprekken 

Drie à vier keer per jaar organiseren wij tien-minuten-gesprekken waarbij de ouders de gelegenheid krijgen om vragen 

te stellen, terwijl de leerkracht een toelichting kan geven op bepaalde zaken. Natuurlijk ligt tijdens deze avonden het 

werk van de kinderen voor u klaar om te bekijken. Vanzelfsprekend kunt u altijd een afspraak maken als u iets wilt 

bespreken. U hoeft dan niet te wachten tot het geplande oudergesprek. 

De leerkrachten plannen geen huisbezoeken. Mocht het echter in bepaalde gevallen nodig zijn dan zal er een 

huisbezoek worden afgelegd.  

6.8 Informatieve ouderavond 

Jaarlijks organiseren wij twee ouderavonden,: een kijkavond en een informatieve ouderavond. De kijkavond vindt aan 

het begin van het schooljaar plaats. Ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en in de 

groepen zal kort aangegeven worden waar dit jaar aandacht aan wordt besteed of de leerlingen laten hun ouders de 

klas waar zij dan in zitten zien aan hun ouders. De informatieve ouderavond, de zgn. ”Wijbrandi Bijpraatavond” vindt 

meestal plaats in april of mei. Het thema is ieder jaar weer een verrassing. Deze avond wordt georganiseerd in 

samenwerking met de oudercommissie. 

http://www.meesterswijbrandischool.nl/
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6.9 Overig contact 

U kunt op gezette tijden altijd de leerkrachten aanspreken. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Wilt u 

bepaalde zaken bespreken of hebt u een klacht, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de directeur om 

daarvoor een afspraak te maken. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en soms worden er fouten 

gemaakt; op onze school is dat niet anders. Samen zullen we er altijd naar streven om tot een oplossing te komen. 

Mocht u iets willen melden, komt u dan zo snel mogelijk. We kunnen dan ook eerder actie ondernemen. 

6.10 Ouderhulp 

We doen geregeld een beroep op ouders om mee te helpen bij de diverse schoolactiviteiten. Een paar voorbeelden: 

- sport- en spelactiviteiten; 

- excursies, bv. het vervoer; 

- schoolreisjes; 

- handvaardigheid; 

- schoonmaak en klusjes. 

6.11 Ouderbetrokkenheid 

In het schooljaar 2018 – 2019 was oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid een speerpunt van onze school. Er zijn 

verschillende momenten georganiseerd om met ouders in gesprek te gaan. Dit hebben we gedaan middels koffie- en 

theeochtenden en denktankavonden. Wij vinden het belangrijk dat de pedagogische driehoek (ouders, school en kind) 

goed samenwerken met als doel om het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De komende jaren willen 

we dit doorzetten.  

6.12 Oudercommissie (OC) 

De oudercommissie (OC) van onze school bestaat uit 5 personen. De directeur heeft een ondersteunende en 

adviserende rol binnen deze oudercommissie. Ongeveer om de zes weken vindt er een commissievergadering plaats en 

éénmaal per jaar een ouderavond voor de ouders en belangstellenden.  

De oudercommissie heeft een ondersteunende rol en verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Ook werken ze mee aan andere vormen van dienstverlening. Soms heeft de OC een adviserende taak ten aanzien van PR 

en identiteit. De OC kan ook als ‘antenne’ dienen onder ouders. Als school weten wij graag wat er speelt. Ook werkt de 

OC samen met de MR van onze school. Zij kunnen de MR zaken aandragen. De MR kan de OC om advies vragen en als 

klankbord gebruiken. 

Veel activiteiten worden door de OC zelfstandig georganiseerd en uitgevoerd. De OC draagt op onze school duidelijk bij 

tot een optimaal functioneren van het onderwijs.  

Het takenpakket van de OC bestaat o.a. uit: 

- rommelmarkt; 

- Flaeijelfeest; 

- verkeersbrigadiers (klaar-overs); 

- versieren rondom feestdagen en activiteiten; 

- klankbord zijn voor ouders en ‘oren en ogen’ van de school; 

- kerstfeest, laatste schooldag enz. 

Oudercommissie (OC) 

Wietse Wierda   Voorzitter 

Julia Cnossen   Secretaris 

Maartje v.d Wetering  Verkeer en oversteek 
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Geert Veenstra   Tuin- en buitenonderhoud 

Jackelien Aardema  Activiteiten 

Marieke Mulder  Activiteiten 

Margriet Cnossen  Activiteiten 

Jan Hendrik Pesman  directeur school 

6.13 Medezeggenschapsraad (MR) 

Door middel van de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de 

besluitvorming van de schoolcommissie en op schoolniveau. De MR geeft adviezen en/of instemming over 

voorgenomen beleid, bevordert openheid en onderling overleg en waakt voor discriminatie. Hierbij staan de belangen 

van de ouders centraal. De MR is dus een belangrijke schakel tussen school en ouders. 

De MR bestaat uit 4 leden: twee ouderleden ( Franciska Abma – Leermeijer en Sebastiaan Oosterkamp) en twee 

personeelsleden (Annet en Hinke). De directeur wordt regelmatig door de MR uitgenodigd om een toelichting te geven 

op actuele zaken. In principe is elke MR vergadering openbaar, tenzij dit van te voren is aangegeven. De vergaderdata 

worden middels de nieuwsbrief gecommuniceerd. 

6.14 Gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) 

In de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Via de GMR kunnen 

ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur op bovenschools niveau. De GMR 

heeft in totaal 10 leden en komt éénmaal per maand bijeen. Namens onze school zit Henny in de GMR. 

6.15 Vrijwillige ouderbijdrage 

Om een aantal activiteiten te bekostigen wordt ieder jaar een ouderbijdrage vastgesteld. De MR bepaalt dit bedrag. Om 

de volgende activiteiten mogelijk te maken is een ouderbijdrage noodzakelijk: 

- sprookje naar Heerenveen; 

- schoolschaatsen;  

- komst van Sinterklaas en het Sinterklaascadeau; 

- kerstfeest; 

- traktatie schoolreis; 

- traktatie laatste schooldag; 

- onkosten festiviteiten, zoals boekenweek/themaweek/…….. 

- excursie; 

- sport- en speldag; 

- culturele activiteiten als bezoek tentoonstelling of theater. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolseizoen 2021 - 2022 bedraagt € 25,00 per leerling. Dit bedrag wordt vaak 

geïnd in de maanden december en januari. De reguliere begroting, ons toebedeeld door overheid voorziet namelijk niet 

in de kosten van de hiervoor genoemde activiteiten. We willen wel uitdrukkelijk benadrukken dat het gaat om een 

vrijwillige ouderbijdrage. Wij zullen leerlingen niet uitsluiten van bepaalde activiteiten. 
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6.16 Stichting Leergeld 

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs 

of muziekles of schoolse activiteiten. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een 

beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen 

op de steun van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van 

schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:  

- met een laag inkomen;  

- woonachtig in de gemeente Heerenveen;   

- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of 

een andere regeling;  

- die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen;  

Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt 

voorkomen dat ze buitengesloten worden.  

Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor:  

- school; 

- sportclub; 

- vereniging; 

- kunstzinnige vorming.  

U kunt contact opnemen met Nynke Hoekstra 

St Leergeld Heerenveen 

Postbus 533 

8440 AM Heerenveen 

tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur  

6.17 Schoolverzekering 

De school is aangesloten bij de besturenraad ‘Verus’ waarbij ook een collectieve ongevallenverzekering is afgesloten. 

6.18 Klachtenprocedure 

De school hanteert de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke 

klachtencommissie. Hier kunt u terecht voor klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs. Op de website 

kunt u terecht voor meer informatie: www.gcbo.nl.  

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs: Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070-3861697 Of 070-3020836 Email: 

info@gcbo.nl  

Op de website kunt u terecht voor informatie over GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, 

de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. U leest er bijvoorbeeld welke stappen een ouder moet zetten voor het 

indienen van een klacht tegen de school en hoe in zijn werk gaat als een medewerker van de school en bezwaar indient 

over de waardering van zijn functie. Klachtenprocedure (procedure volgens landelijk vastgestelde klachtenregeling) 

Waar moet u zijn indien u een klacht heeft over zaken die de school betreffen? In de eerste plaats hopen wij, dat u de 

problemen met de betrokkene zelf bespreekt. Zijn de problemen niet op te lossen, dan kunt u uw beklag doen bij de 

schooldirecteur. Mocht het zo zijn dat u met de directie niet tot een oplossing van uw probleem/ klacht komt, dan kunt 

u zich in verbinding stellen met de contactpersoon van de school (zie onder); Zij zal u doorverwijzen naar een 

mailto:info@gcbo.nl
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vertrouwenspersoon. De Tjongerwerven CPO heeft de volgende persoon bereid gevonden deze taak op zich te nemen: 

Mw. Mr. J. Dijkstra, Paalakkers 12, 8426 GB Appelscha, 0516 - 433138  

De vertrouwenspersoon kan de klacht via bemiddeling zelf proberen op te lossen, of u begeleiden bij een verdere 

procedure; U komt dan terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie is verplicht om volgens onderstaand schema 

te werken:  

A. Mededeling aan (binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht) a. klager b. aangeklaagde c. bevoegd gezag.  

B. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht een hoorzitting organiseren.  

C. Binnen vier weken na de hoorzitting advies uitbrengen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag neemt binnen vier 

weken na ontvangst van het advies (inclusief reactie mogelijkheid van de aangeklaagde) een besluit en doet mededeling 

daarvan aan: a. klager b. aangeklaagde c. klachtencommissie d. schooldirectie.  

NB. Het bevoegd gezag kan de klacht ook zelf afhandelen. Wij raden u aan om uw klacht eerst op school uit te spreken. 

Dit kan bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur van de school. Ook de MR kan hierin een rol spelen. 

6.19 Leerlingenraad 

Wat is een leerlingenraad?  

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, 

die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 8.  

De leerlingenraad heeft als doel om: 

- de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten; 

- de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen; 

- de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is; 

- aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen; 

- de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen; 

- bevorderen van actief burgerschap. 

Hoe is het kiesreglement?  

Elk schooljaar worden in augustus/september nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8 vier leerlingen verkozen (uit elke groep 1) die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de 

leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8. De kandidaten worden per groep op een 

stembiljet geplaatst. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid 

worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming en de leerlingen mogen niet op zichzelf stemmen. 

7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 

7.1 Speerpunten schooljaar 2021 - 2022 

Het schooljaar 2021 - 2022 willen we o.a. met de volgende (onderwijskundige) onderwerpen aan 

de slag.  

1. Taalbeleidsplan afronden en borgen. In dit plan komen concrete voorstellen om het taalbeleid 

bij ons op school een impuls te geven. Bij taal hebben we het over technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en 

spelling. Vorig schooljaar hebben we begrijpend lezen en woordenschat uitgewerkt. Dit schooljaar gaan we aan de slag 

met spelling. Wanneer ook dit domein is afgerond, richting we ons op de borging en gemaakte afspraken. 
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2. Inzet vanuit NPO gelden. Vanuit de schoolscan (analyse) hebben we de gevolgen van het onderwijs tijdens corona in 

kaart gebracht. Bij dit verbeterpunt willen we aan de slag om eventuele achterstanden (duurzaam) weg te werken. We 

willen specifiek inzetten op leerlingen met dyslexie, het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, het didactisch 

handelen, feedback en executieve functies.  

3. Rapport/portfolio. Dit schooljaar willen we ons huidige rapport eens kritisch onder de loep nemen. Willen we een 

rapport houden of willen we richting een portfolio (of een combinatie van beide). 

4. Zaakvakken en Engels. Het lesaanbod van deze vakgebieden gaan we tegen het licht houden en alternatieven 

bestuderen. Dit om een goed passend aanbod, passende bij deze tijd, te kunnen aanbieden. 

5. Nadenken over anders organiseren. Hoe kunnen we op een creatieve manier ons bestaande onderwijs wellicht 

anders organiseren. 

6. Vervolg didactisch handelen. Hoe kunnen we het beste differentiëren in de verschillende groepen. Dit geldt voor de 

onder- en de bovenkant van de klas in verschillende groepen. 

7.2 Nascholing en studiedagen 

Individuele nascholing 

Elke leerkracht heeft zelf de verantwoordelijkheid om een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) op te stellen. Dit POP 

wordt jaarlijks besproken met de directeur en dient als ontwikkelinstrument voor de leerkracht. Dit POP of 

ambitieformulier geeft aan waar de leerkracht de komende tijd aan wil werken. De eventuele individuele nascholing is 

hier ook aan gekoppeld. Een fulltime leerkracht heeft per schooljaar recht op €500. Er wordt altijd naar de context 

gekeken. Het is dus passend binnen de eigen ontwikkeling en/of passend binnen de ontwikkeling van de school. 

 

Teamscholing 

Naast individuele nascholing hebben we ook teamscholing. Per schooljaar is er ook een budget beschikbaar voor het 

hele team. Voor het schooljaar 2021 – 2022 zal de teamscholing in het teken staan van effectieve instructie, 

betrokkenheid van de leerling en ‘leren leren’.  

Studiedagen 

De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen: 

o Maandag 7 februari 2022; 

o Woensdag 25 mei 2022 (dag voor Hemelvaart); 

o Woensdag 29 juni 2022. 

We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de leerlingen vrij te geven. Deze 

dag houden we achter de hand i.v.m. nascholing. Wanneer deze datum bekend is, zullen wij deze vanzelfsprekend met u 

delen. 

8. Resultaten van het onderwijs 

8.1 Resultaten eindtoets 

Elke basisschool is verplicht om een gecertificeerde eindtoets af te nemen. Sinds het schooljaar 2018 – 2019 nemen wij 

de IEP eindtoets af. De voorgaande jaren was dit altijd de Cito eindtoets.  

Wij gebruiken deze zogenaamde eindtoets als second opinion voor ons schooladvies. Als basisschool ben je verplicht om 

het schooladvies te heroverwegen als de eindtoetsscore hoger is dan het schooladvies. 
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Jaar Wijbrandischool Landelijk 

Gemiddelde  

2017 545 535,1 

2018 542,7 535,1 

2019* 89,8 81,8 

2020** n.v.t. n.v.t. 

2021 80,7 79,7 

* In het schooljaar 2018 – 2019 zijn we overgestapt van de Cito eindtoets naar de IEP eindtoets. Zij hanteren een andere schaalscore; 

** In het schooljaar 2019 – 2020 is er geen IEP eindtoets afgenomen i.v.m. het coronavirus. 

Hieronder volgt een schema waarin de gegevens zijn verwerkt over het vervolgonderwijs van de leerlingen na groep 8. 

Leerweg keuze 2017 2018 2019 2020 2021 

vmbo basis- 

beroepsgerichte 

leerweg 

- - - 15% - 

vmbo basis- en 

kaderberoepsgerichte 

leerweg (vmbo b+k) 

- - - 15% - 

vmbo kader en 

theoretische 

leerweg(vmbo TL) 

28% 38% 10% 38% 63,6% 

HAVO - 24% 40% 32% 9,2% 

atheneum/ 

gymnasium 

72% 38% 50% - 27,2% 

Leerlingen van onze school gaan na groep 8 naar de verschillende middelbare scholen in de regio. Je kunt hierbij denken 

aan Wolvega, Heerenveen en Gorredijk. Jaarlijks gaan wij, onder schooltijd, met de leerlingen van groep 8 naar het 

Bornego College in Heerenveen naar de Open Lessen. Dit omdat het grootste gedeelte van onze leerlingen voor deze 

school kiest. Vanzelfsprekend verlenen wij leerlingen uit de bovenbouw ook verlof om, onder schooltijd, andere Open 

Lessen te bezoeken. 

Als je kijkt naar de resultaten van onze schoolverwijzing (op welk niveau zitten de leerlingen na drie jaar) kun je zeggen 

dat wij betrouwbare adviezen geven. Dit kunnen wij volgen middels het cohortenonderzoek. Wanneer hier 

bijzonderheden uitkomen, wordt dit in het schoolteam besproken. 

8.2 Resultaten leerlingvolgsysteem (LOVS) 

Als school kijk je ook altijd kritisch naar jezelf: wat gaat goed en wat kan beter? Als je de resultaten van de toetsen uit 

het leerlingvolgsysteem bekijkt valt het volgende op: 
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- begrijpend lezen is schoolbreed een aandachtspunt; 

- spelling en rekenen zijn gemiddeld genomen op niveau; 

- de eindtoets is al jarenlang boven het landelijk gemiddelde. 

In het schooljaar 2019 - 2020 hebben we het rekenonderwijs bij ons op school vastgelegd in een rekenbeleidsplan. 

Afgelopen schooljaar (2020 – 2021) hebben we dit voor de talige vakken gedaan middels een taalbeleidsplan. Daarna is 

het de bedoeling om deze beleidsplannen actueel te houden en ‘levend’ te houden in het team. 

8.3 Tevredenheidsonderzoeken 

In maart 2018 is er onder leerlingen, medewerkers en ouders een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Hieronder vindt 

je de belangrijke uitkomsten: 

- de ouders zien de sfeer op school als een sterk punt; 

- de ouders zijn tevreden over de leerkrachten op school; 

- de ouders zien graag de communicatie tussen ouders en school verbeterd worden (inmiddels opgepakt als speerpunt); 

- ouders vinden dat er soms te veel aandacht is voor toetsen (inmiddels opgepakt: we hebben kritisch gekeken welke 

toetsen nemen we af en wat zegt dit ons); 

- de kinderen zijn tevreden over de sfeer en de leerkrachten op school; 

- de leerlingen zien graag de voorzieningen (toiletten en ICT hardware) verbeterd worden (beide zijn inmiddels 

vervangen; 

- de kinderen zouden graag extra activiteiten uitvoeren naast de normale lessen; 

- de leerkrachten hebben over het algemeen een hoge score op algemene tevredenheid. Ook zijn ze erg blij met de sfeer 

op school. 

8.4 Verantwoording en dialoog 

Scholen zijn volgens de wet verplicht om verantwoording af te leggen over de doelen van het onderwijs, de bereikte 

resultaten en de eventueel genomen maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. De doelen per schooljaar zijn terug te 

vinden in de schoolgids (hoofdstuk 7.1) van de school. De evaluatie hiervan en de planning voor het schooljaar daarna 

zijn terug te vinden in het schooljaarplan. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van onze school 

(downloads schooldocumenten).  

Onderstaande partijen worden actief betrokken om waar nodig dialoog te voeren over het onderwijsbeleid van onze 

school:  

- Medezeggenschapsraad (MR);  

- Leerlingen d.m.v. de leerlingenraad; 

- ouders/verzorgers;  

- Bestuur;  

- Inspectie van het onderwijs. 
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9. Praktische informatie 

9.1 Jaarkalender 

Aan het begin van elk schooljaar krijgt elk gezin een schoolgidsje met een jaarkalender. Hierin staan de al bekende data 

voor het betreffende schooljaar. Deze data zijn ook terug te vinden in de ouderapp ‘Parro’.  

9.2 Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2021 - 2022 
Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 

Vrijdagmiddag voor kerstvakantie 24 december 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Paasweekend 15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Koningsdag Valt in de meivakantie 

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Studiedag: Startdag Tjongerwerven Woensdag 25 mei 2022 

Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei 2022 

Pinkstermaandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022 

11stedentocht Reserve voor 11stedentocht of ijsvrij 

 

De volgende dagen zijn studiedagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen: 

o Maandag 7 februari 2022; 

o Woensdag 25 mei 2022 (dag voor Hemelvaart); 

o Woensdag 29 juni 2022. 

We hebben nog één margedag over. Dit betekent dat we nog 1 dag ruimte hebben om de leerlingen vrij te geven. Deze 

dag houden we achter de hand i.v.m. nascholing. Wanneer deze datum bekend is, zullen wij deze vanzelfsprekend met u 

delen. 

Verder is er nog een reserve dag mocht er een 11stedentocht komen. Is er geen 11-stedentocht, dan zijn de leerlingen 

de vrijdag (15 juli) voor de zomervakantie vrij. Komt er wel een 11-stedentocht, dan gaan de leerlingen vrijdag 15 juli 

2022 naar school. 

9.3 Gymrooster 

Op dinsdag en donderdag hebben we gymnastiek. Op dinsdag worden de lessen verzorgd door juf Dorien en eventueel 

een stagiaire. Op donderdag wordt de les gegeven door de groepsleerkracht. Het gymrooster wordt aan het begin van 

het schooljaar met ouders/verzorgers gedeeld. 

9.4 Verlofregeling 

Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens specifieke aard van beroep van één van 

de ouders. Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen worden gegeven en 

mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond 

van “gewichtige omstandigheden” bijv. persoonlijke of familieomstandigheden. Dit kunnen zijn: huwelijk, ernstige ziekte 

of overlijden van familieleden. Voor verlof bij gewichtige omstandigheden geeft de directeur toestemming. Het verlof 

moet altijd schriftelijk worden aangevraagd; formulieren hiervoor zijn op school verkrijgbaar. 

Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. 

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een 

wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan: 

* verhuizing (1 dag); 

* huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen); 
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* ernstige ziekte van familieleden; 

* bevalling van de moeder; 

Als uw kind nog geen 5 jaar is, hoeft u niet officieel vrij te vragen. Wel stellen we het op prijs als u het verlof tijdig meldt. 

Een 5-jarige leerling heeft recht op ten hoogste 10 uren vrij per week. Het kan immers zijn dat een hele week naar 

school gaan nog te vermoeiend is. 

Ongeoorloofd verzuim moet altijd worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen en sinds 

april 2017 door de directeur digitaal worden doorgegeven aan Duo. 

9.5 Adreskatern  

Hieronder een overzicht van de belangrijkste adressen:  

Medezeggenschapsraad (MR) 

Sebastiaan Oosterkamp (oudergeleding);   

Francisca Abma-Leermeijer    

Hinke Frietema-van Houten (leerkrachtgeleding)  h.houten@tjongerwerven.nl  

Annet Veenstra - Moes (leerkrachtgeleding).   a.moes@tjongerwerven.nl   

Oudercommissie (OC) 

Wietse Wierda      Voorzitter 

Julia Cnossen      Secretaris 

Maartje v.d Wetering     Verkeer en oversteek 

Geert Veenstra      Tuin- en buitenonderhoud 

Jackelien Aardema     Activiteiten 

Marieke Mulder     Activiteiten 

Margriet Cnossen     Activiteiten 

Jan Hendrik Pesman     directeur school 

Raad van toezicht Tjongerwerven CPO 

Dhr. J.M. Amperse     Voorzitter 

Dhr. R. Elsinga      Secretaris 

Dhr. J. de Vries      Penningmeester 

Mw. I. van Ruler  

Mw. Y. de Groot  

Dhr. K. Witteveen 

Functionaris gegevensbescherming  

Deze functionaris is verantwoordelijk voor naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

mailto:h.houten@tjongerwerven.nl
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Sanne van Lienden 

E  s.v.lienden@ict-partners.nl 

M  +316 86 85 76 18  

Bestuurskantoor Tjongerwerven CPO 

Herenweg 27 te Donkerbroek 

0516-423024,  

cpo@tjongerwerven.nl. 

Stichting Leergeld 

St Leergeld Heerenveen 

Postbus 533 

8440 AM Heerenveen 

tel: 06-42271141 (bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur)  

De vertrouwenspersoon machtsmisbruik  

Intern: Aukje Boonstra (a.boonstra@tjongerwerven.nl)  

Extern: Adriaentsje Tadema. Tel. 088 – 229 9887. Email: a.tadema@ggdfryslan.nl 

Ook bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht 

kunt voor het melden van dergelijke klachten in het onderwijs. 

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 

 0900-111 3 111 

Onderwijsinspectie 

Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 

Passend Onderwijs Friesland 

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland  

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

T: 06 4004 8644 

T: 058 294 89 37 

M:s.bomas@swvfriesland.nl 

De Stipe 

Bezoekadres: Vlaslaan 13 a, 9244 BX Beetsterzwaag 

Postadres: Postbus 42, 9244 ZN Beetsterzwaag 

0512 - 204 150 

info@destipe.nl 

www.destipe.nl 

 

 

mailto:s.v.lienden@ict-partners.nl
mailto:cpo@tjongerwerven.nl
mailto:a.boonstra@tjongerwerven.nl
mailto:j.nederhoed@ggdfryslan.nl
http://www.destipe.nl/
http://www.destipe.nl/
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10. Formulieren en bijlagen 
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11. Instemmingsformulier 

Vaststelling van schoolgids Wijbrandischool schooljaar 2021 - 2022 
 

School:   CBS Meester S. Wijbrandischool (08AG)  

Adres:   Schoterlandseweg 19 

Postcode/plaats:  8413 NM Oudehorne 

 

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

Het bevoegd gezag van De Wijbrandischool heeft de schoolgids van bovengenoemde school voor 2021 - 2022 

vastgesteld. 

Namens het bevoegd gezag, 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

 

Naam:    

 

Functie:  Directeur Bestuurder Tjongerwerven CPO. 
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School:   CBS Meester S. Wijbrandischool (08AG)  

Adres:   Schoterlandseweg 19 

Postcode/plaats:  8413 NM Oudehorne 

 

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

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van De Wijbrandischool in te stemmen met de schoolgids van 

bovengenoemde school het schooljaar 2021 – 2022. 

  

Namens de MR, 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

 

Naam:   

 

Functie: Voorzitter MR Wijbrandischool, Oudehorne. 

 


