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1. De school
De Tsjelke is een openbare basisschool.
Het Friese woord tsjelke betekent kelk, bloemkelk.
Deze naam heeft een symbolische betekenis:
- zoals een bloem zich ontwikkelt, zo ontwikkelen en ontplooien de leerlingen zich; van klein naar groot,
van jong naar ouder.
- een bloemkelk geeft het idee van geborgenheid en vertrouwen.
Zo moet de school voor de leerlingen een veilige, plezierige plaats zijn. Een plek waar ze zich gerespecteerd en
gewaardeerd weten, naar hun niveau en mogelijkheden.
De Tsjelke, gebouwd in 1984, is gehuisvest in een modern schoolgebouw, gevestigd aan de Stasjonswei in
Holwerd.
De indeling van de school is speels en kindvriendelijk.
Zowel in 2001 als in 2011 hebben er verbouwingen plaatsgevonden.
Per 1 augustus 2019 fuseren de beide Holwerder basisscholen.
De cbs Ploos van Amstelskoalle en de obs de Tsjelke gaan verder als samenlevingsschool.
Veel activiteiten staan in het schooljaar 2018 – 2019 dus in het teken van de fusie.
Parallel aan de fusie loopt het traject tot nieuwbouw.
De nieuwe basischool, die gesitueerd is bij MFA de Ynset, zal deel uitmaken van het nieuw te vormen
kindcentrum, een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar.
Op de site www.samendesprongwagen.frl vindt u uitgebreidere informatie over het fusieproces.
Het aantal leerlingen is ca. 75.
Er zijn 7 leerkrachten werkzaam.
De directeur van de school is dhr. Hans de Haan
Locatiecoördinator is mevr. Metsje Gerlsma.
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2. Visie en missie
De scholen van de Stichting ROOBOL willen vormgeven aan het inzicht, dat ieders overtuiging op
levensbeschouwelijk gebied – ook al is men het er niet mee eens – gerespecteerd moet worden.
Openbare scholen staan open voor alle kinderen : zij willen de mogelijkheid openen voor ontmoeting, zodat
leerlingen elkaar ook in hun levensovertuiging leren kennen, begrijpen en waarderen.
2.1.

M issie

Wij willen het beste uit de kinderen halen.
Dat betekent een optimale ontwikkeling voor elk kind, oog voor de talenten van en de verschillen tussen de
leerlingen.
De school is een prettige, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waar door enthousiaste leerkrachten in een
professionele cultuur inhoud wordt gegeven aan het onderwijs.
2.2.

Visie

De visie van de school is samengevat in :

‘Elk kind een hoofdrol’
De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van het kind.
Het kind is verplicht gedurende een reeks van jaren onderwijs te volgen, de school moet zodoende meer zijn dan
alleen een leerinstituut.
Het is van belang, dat een kind met plezier naar school gaat en de school als iets plezierigs ervaart. De school dient
als leergemeenschap inspirerend, uitdagend, gezellig en plezierig te zijn.
Vanzelfsprekend worden er regels/afspraken gehanteerd. Zo zijn er spelregels m.b.t. het doen en laten in de
school, worden er prestaties verlangd van de leerlingen en zijn de omgangsregels van groot belang.

De Vreedzame School
De Tsjelke is een gecertificeerde ‘Vreedzame School’
De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren :
- Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
- Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; constructief conflicten op te lossen;
- Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de gemeenschap;
- Open te staan voor de verschillen tussen mensen.
Het doel is een positief sociaal klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende
werking van uitgaat.
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De drietalige school / de trijetalige skoalle / the trilingual primary school
De Tsjelke is een gecertificeerde drietalige school Plus [3TS+].
De school voldoet hiermee ook aan de alle voorwaarden uit de Landelijke Standaard voor
kwalitatief goed vvto-onderwijs [vvto = vroeg vreemde talen onderwijs].
Zie voor uitgebreidere informatie de website.
Het drietalig concept is een belangrijke bouwsteen van de schoolorganisatie.

6

3. Organisatie van het onderwijs
3.1.

Schoolorganisatie

De acht groepen zijn verdeeld in onderbouw [groepen 1 t/m 4], middenbouw [groepen 5 en 6] en bovenbouw
[groepen 7 en 8].
Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. Bij bepaalde vakken kunnen combigroepen worden doorbroken. Waar
nodig en waar mogelijk kunnen groepen worden gesplitst.
Er wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent gelijke begin- en eindtijden voor alle leerlingen van alle
groepen. Tussen de middag eten de leerlingen op school.
De school beschikt over :
- 4 leslokalen
- een gemeenschapsruimte [die ook dienst doet als lokaal]
- een handvaardigheidsruimte
- een speellokaal
- een ruimte voor de ib-er [interne begeleider]
- een teamkamer
- een directieruimte
- een keuken
Het schoolplein is gesitueerd achter de school en is bereikbaar zowel vanaf de Stasjonswei als via de Iest.
3.2.

W elke vakken geven w e op school?

Als leidraad voor ons onderwijs gaan wij uit van de door het ministerie van OC&W opgestelde kerndoelen. Deze
kerndoelen zijn per vakgebied beschreven. De methodes/werkwijzen die wij gebruiken voldoen aan de
kerndoelen.
3.3.

Kleutergroepen 1 en 2

In het begin van groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het dagelijks naar school te gaan. Er is veel aandacht
voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen worden op een speelse manier voorbereid op het leren lezen,
rekenen en schrijven.
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De ontwikkelingsgebieden komen in samenhang aan de orde. In de lessentabel voor de groepen 1 en 2 worden de
verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie
speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling. Wie speelt met lotto leert ook getallen of kleuren en
wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel aandacht voor
taalvorming omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Leren gebeurt vooral door spelen.
Aan de orde komen : arbeid met ontwikkelingsmateriaal, voorbereidend taal, lezen en schrijven, Frysk, Engels,
voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, tekenen, handvaardigheid, muziek en
dramatische vorming.
3.4.

Groepen 3 tot en m et 8

In onderstaand overzicht vindt u de vak/vormingsgebieden van de groepen 3 t/m 8.
Vak/vormingsgebied
Onderdelen
Taal
Spreken
Luisteren
Spelling
Stellen
Taalbeschouwing
Lezen
Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Tutorlezen
Estafette lezen
Begrijpend lezen
boekpromotie
Schrijven
Rekenen/wiskunde
Frysk
Engels
Wereldoriëntatie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Topografie
Geestelijke stromingen
Maatschappelijke verhoudingen
Staatsinrichting
Sociale redzaamheid
Verkeer
Natuuronderwijs
[techniek/milieu]
Bevordering gezond gedrag
Levensbeschouwelijke
Een belangrijke pijler onder alle
vorming
De Vreedzame School
onderdelen zijn de uitgangspunten
Beeldende vorming
Handvaardigheid
van de 21ste eeuwse vaardigheden.
Tekenen
Muzikale vorming
Dramatische vorming
Bewegingsonderwijs
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4. Zorg voor kinderen / passend onderwijs
Onze school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten in dezelfde groep of combinatie
van groepen. Binnen de groep wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen. Dit kan
betrekking hebben op de keuze van de instructie (verkort, de basisinstructie of verlengde instructie). Ook in
oefenstof kan gedifferentieerd worden (de basisstof of juist wat meer uitdaging of wat minder met meer uitleg).
Het kan voorkomen, dat leerlingen instructies voor een of meerdere vakken krijgen in andere leerjaren.
Door middel van methodische toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem, observaties en het dagelijks werk van de
kinderen blijven we zicht houden op de voortgang van de ontwikkeling van onze leerlingen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen houden we bij met het registratiesyteem SCOL.

4.1.

M ethodische toetsen

Na een bepaalde periode gewerkt te hebben aan een aantal onderwerpen wordt de stof afgesloten met een toets.
Ieder kind maakt deze en de resultaten worden geregistreerd in toetsoverzichten, die bewaard worden in de
registratiemap of in een digitaal registratiesysteem. Op deze overzichten is te zien welk kind de stof nog niet goed
beheerst of aan welk onderwerp tijdens de groepslessen nog extra aandacht besteed moet worden.
4.2.

CITO-leerlingvolgsysteem

In januari/februari en in juni nemen we de CITO-toetsen bij alle kinderen af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen
die de algemene ontwikkeling van de kinderen in kaart brengt. De toets geeft een beeld over de ontwikkeling van
het kind, maar ook waar het kind staat t.o.v. het landelijk gemiddelde.
Dit systeem geeft de school ook de mogelijkheid om alle groepsresultaten van verschillende jaren naast elkaar te
leggen. Dit zijn de zogenaamde trendanalyses. Daarnaast hanteren we vanaf groep 6 de Plaatsingswijzer, die een
voorspelling geeft van het verwijsadvies van de kinderen richting voortgezet onderwijs.
De veiligheidsbeleving van leerlingen (jaarlijks) en ouders (tweejaarlijks) wordt in kaart gebracht via de enquêtes
van Vensters.
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4.3.

Observaties

Iedere leerkracht noteert voor zichzelf opvallende gebeurtenissen die thuis, in de groep of buiten op het plein
plaats vinden. Door al deze gegevens naast elkaar te leggen ontstaat er een totaalbeeld van uw kind.
4.4.

Versnellen, doubleren, individuele leerlijn

De ontwikkeling van de meeste leerlingen verloopt volgens een normale gemiddelde lijn. Echter de ontwikkeling
van een kind kan afwijken. Deze kan sneller of juist trager dan gemiddeld verlopen. Niet alle kinderen leren
immers op hetzelfde moment fietsen? Dan kan het voor een leerling beter zijn om respectievelijk te versnellen, te
doubleren of een individuele leerlijn op te stellen. Dit gaat altijd in goed en tijdig overleg met ouders, echter
school heeft hierin de beslissende stem. Daarnaast is er bij zowel versnellen als doublure altijd de mogelijkheid
van externe consultatie. Een intelligentie onderzoek kan ook tot de mogelijkheden behoren.
4.5.

Plannen

Met alle bovengenoemde gegevens wordt een planning gemaakt, waarbij de bevindingen/aantekening in het
logboek en analyses centrale onderdelen zijn. Met deze planning wordt het klassenmanagement gestuurd.
4.6.

W at gebeurt er m et deze inform atie?

Allereerst bespreken de leerkrachten die samen voor een groep staan de gegevens met elkaar. Als er aanleiding
toe is, wordt u als ouder uitgenodigd.
In februari en juni/juli krijgt ieder kind een rapport waarin de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem en de
voortgang op school worden weergegeven. Op de zogenaamde tien-minutengesprekken worden de rapporten
besproken.
Dit gebeurt aan de hand van de normering, zwak, matig, voldoende, ruim voldoende of goed.
Het CITO-leerlingvolgsysteem wordt ook besproken in het zorgteam. (directie en I.B.-er) Zij neemt alle
groepsoverzichten door en probeert opvallende gegevens uit de resultaten te halen en te analyseren. Hier wordt
een verslag van gemaakt. Het zorgteam stelt ook vast of de gemiddelde groepsscore voldoet aan de norm van de
inspectie. Samen maken ze de trendanalyses. Die zijn onderdeel van de kwaliteitsmap. Deze map wordt op
Roobolniveau besproken in het Ib-netwerk en door het bestuur met de inspectie.
Een aantal malen per jaar zijn er leerling-besprekingen tussen de leerkracht en de I.B.-er. Zij bespreken dan het
wel en wee van de groep en specifiek die kinderen, waarover de leerkracht zich op enigerlei gebied zorgen maakt.
Samen wordt overlegd welke interventies eventueel in kunnen worden gezet. Dit kan resulteren in een
zogenaamd OPP [Ontwikkelings Perspectief Plan]. Dit plan wordt door de leerkracht gemaakt en met u besproken.
Als ouders wordt u dan gevraagd om dit te ondertekenen voor gezien. Na een bepaalde periode worden de
resultaten van deze aanpak getoetst en wordt besproken of het voldoende is geweest of dat er nog een vervolg op
komt. Het OPP wordt zoveel mogelijk in de klas zelf uitgevoerd.
Zijn de problemen te groot dan kan de leerling in een extra bespreking, individueel besproken worden.
Komen de leerkracht en de I.B.-er er samen niet uit, dan bestaat er nog de mogelijkheid om een externe
deskundige in te schakelen voor een consult. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders.
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4.6.1. Leerlingendossier
Specifieke gegevens van leerlingen worden bewaard in het leerlingendossier. Dit zijn o.a. verslagen van
oudergesprekken, externe instanties zoals logopedie, onderzoeksverslagen van externe instanties,
voortgangsgesprekken met ambulant begeleiders, en alle andere gegevens die alleen individuele leerlingen
betreffen.

4.7.

Passend onderw ijs

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
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4.7.1. Schoolontwikkelprofiel
Welke ondersteuning biedt onze school ?
Het SOP is een aantal jaren geleden opgesteld. Dit betekent dan ook dat een aantal items in de loop van de tijd
gewijzigd zijn. Zo is er een rekencoördinator aangesteld, zijn er protocollen en procedures voor medische
handelingen en is het gebiedsteam meer betrokken bij de school. Meer specifieke informatie over het SOP kunt u
krijgen van de directie en/of de ib-er. Het plan is terug te vinden op de www.detsjelke.nl
4.7.2. Toelatingsbeleid
a. Indien rust en veiligheid van de andere leerlingen en leerkrachten en/of de ongestoorde voortgang van
het onderwijs in het geding is, is plaatsing/toelating niet mogelijk;
b. Indien de leerkrachten niet zijn toegerust op de specifieke problematiek van de leerling is
plaatsing/toelating niet mogelijk;
c. Indien het aantal zorgleerlingen in een combinatiegroep door toelating van een nieuwe leerling met
specifieke problemen voor problemen zorgt, dan is plaatsing/toelating niet mogelijk
Een en ander wordt bekeken per situatie.
4.7.3. Grenzen aan onze zorg
Onze school streeft er naar de zorg voor leerlingen, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich
echter ook situaties voordoen waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt.
a. Verstoring van de rust en veiligheid - Indien een leerling een handicap of stoornis heeft die ernstige
gedragsproblemen met zich meebrengt, die leiden tot een verstoring van de rust en de veiligheid in de
groep, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed
onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden.
b. Verzorging en behandeling van een kind met een specifieke handicap - Indien een leerling een handicap
heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt waardoor zowel de zorg, als het bieden van
kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende leerling of aan de groep in zijn geheel niet meer mogelijk is,
dan is voor onze school de grens bereikt.
c. Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen - Indien het onderwijs aan een leerling met een
handicap of stoornis een 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 om kwalitatief goed
onderwijs te bieden aan alle leerlingen in de groep.
Voor de procedure schorsing en verwijdering verwijzen wij naar de www.roobol.frl
4.7.4. De mogelijkheden van onze zorgverbreding
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod helemaal
of grotendeels kan verwerken.
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 werken nauw samen en komen gemaakte afspraken na.
De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met ouders en eventuele
instanties die bijdragen aan de zorg.
De school kent beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in beginsel
zelfredzaam zijn.
De school beschikt slechts over de gangbare communicatiemiddelen en heeft geen extra voorzieningen
voor dove of slechthorende kinderen.
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4.7.5. Procedure bij aanmelding van een leerling met een handicap
1. Indien ouders op onze school een kind met een handicap aanmelden, dan volgen wij een draaiboek met
een aantal afspraken
2. Toelating
3. Opstellen van een OPP
4. Realiseren van eventuele aanpassingen in het gebouw of het lokaal en de aanschaf van specifieke
materialen en methoden
5. Realisatie en evaluatie van het OPP
Essentieel bij de aanmelding van een leerling met een handicap zijn de afspraken die bij aanmelding tussen school
en ouders zijn gemaakt. Er moet een match zijn tussen de verwachtingen van de ouders en de mogelijkheden van
school. Dit moet controleerbaar zijn en minimaal jaarlijks worden geëvalueerd.
De zorg voor de leerling is een gedeelde zorg. Van de ouders verwachten wij een coöperatieve houding en
samenwerking.
4.8.

Gebiedsteam s / Centrum voor Jeugd en Gezin

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De gemeenten 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. We vinden het belangrijk om samen te
werken met het gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en zorg kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.
4.9.

Procedure schorsing en verw ijdering

Schorsing
Soms is er sprake van ernstig 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’)
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’)
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 )
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5. De leerkrachten
Aan de de Tsjelke zijn momenteel 1 directeur,7 leerkrachten, een onderwijsassistent en een native speaker
[Engelse taal] verbonden.
Voor bewegingsonderwijs worden de leerkrachten ondersteund door sportcoaches. De impulsregeling muziek
wordt ondersteund door vakleerkrachten muziek vanuit muziekschool Opus 3 uit Dokkum.
5.1.

Taakverdeling

Taken zijn onderscheiden in lesgevende en niet-lesgevende taken. De niet-lesgevende taken, van afwassen tot
zorgverbreding, zijn verdeeld over de teamleden naar verhouding tot hun werktijdfactor.
Speciale taken zijn : ib-er, taalcoördinator, rekencoördinator, leescoördinator, media-innovator,
preventiemedewerker, bhv-er en veiligheidscoördinator.
Ieder leerkracht is aanspreekpunt voor de eigen groep en voor het reilen en zeilen binnen die groep.
5.2.

Personeelsvergadering

Op vaste tijden zijn er personeelsvergaderingen gepland. Deze zijn verdeeld in :
- leerlingbesprekingen
- onderwijsinhoudelijke vergaderingen
- huishoudelijke vergaderingen
Verder zijn er tal van informele overlegmomenten over allerlei activiteiten met de betreffende leerkrachten.
5.3.

Vervanging

Bij afwezigheid van de leerkracht (bijv. ziekte of studieverlof) wordt allereerst geprobeerd dat de leerkrachten van
de betreffende groep elkaar vervangen. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dan wordt een beroep gedaan op een
vervanger/ster. Indien de bekende, vaste invallers niet beschikbaar zijn, is het ook voor ons vaak een verrassing te
zien wie er komt.
Het kan voorkomen, dat er geen vervanging mogelijk/voorhanden is. In praktijk kan dit betekenen, dat klassen
samengevoegd worden of dat leerlingen, in laatste instantie, naar huis worden gestuurd.
5.4.

Nascholing

Er is voor alle leerkrachten gedurende het schooljaar gelegenheid om nascholingscursussen te volgen. Deze
1
nascholing sluit aan bij de door de leerkracht omschreven behoefte aan scholing in haar POP . De nascholing kan
ook aansluiten bij het strategisch beleid van Roobol of bij de schooldoelen.
Daarnaast heeft Roobol lerende netwerken waar de leerkrachten aan deelnemen. Er is een ib-netwerk,
taalnetwerk, rekennetwerk en het ict-netwerk.
5.5.

Stagiares

Regelmatig ziet u bij ons op school ook stagiaires rondlopen, om aan hun praktische ervaring te werken. Dit kan
variëren van PABO-studenten, CIOS studenten, onderwijsassistentes en administratieve krachten.
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6. Ouders
6.1.

Com m unicatie m et ouders

Een open communicatie en een goede samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk. Wij informeren u
over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school, over schoolzaken maar ook over het wel en wee van uw kind.
Maar het is net zo belangrijk dat de school op de hoogte wordt gehouden over belangrijke gebeurtenissen die zich
thuis afspelen.
Wij brengen u op de hoogte van allerlei zaken door middel van:
• De schoolgids
o Deze wordt jaarlijks aangepast met veel informatie over onze school. U vindt de schoolgids op
onze website.
• De schoolapp Social Schools
o Via deze app ontvangt u rechtstreeks berichten van de activiteiten in de groep van uw kind. Ook
de nieuwsbrieven verschijnen op Social Schools. Eenmaal per week worden alle berichten van de
afgelopen week verzameld in een extra bulletin. U ontvangt dit via de mail.
• De webside
o Op www.detsjelke.nl is relevante en uitgebreide informatie over de school te vinden.
• De groepsinfo-avond
o Jaarlijks worden er een aantal info-avonden georganiseerd; soms voor alle ouders, soms voor
ouders van leerlingen van bepaalde groepen
• Open dag
• Huisbezoek
• De contacten die er zijn met de leerkracht als u uw kind brengt of haalt
• Rapportbesprekingen
o Tweemaal per jaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld tijdens een zogenaamd tienminutengesprek de schoolvorderingen van hun kind te bespreken
• Huisbezoek voordat uw kind 4 jaar wordt
• Indien de leerkracht om wat voor reden dan ook het noodzakelijk vindt om een gesprek met u te hebben,
wordt u hiervoor uitgenodigd.
Kortom de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden.
Hebt u behoefte aan meer informatie of zijn er vragen, dan kunt u altijd de teamleden of directie aanspreken
(liefst voor- of na schooltijd). Indien nodig wordt er dan een afspraak gemaakt.
6.2.

Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is bij ons op
school niet anders. Wij stellen het dan zeer op prijs als u ons dit wilt laten weten. Dan zoeken samen we naar een
oplossing. Dit kan zijn met de betreffende leerkracht en/of de directeur.
In de meeste gevallen zal dit naar tevredenheid van beide partijen verlopen. Maar mocht dit niet zo zijn dan kunt
u het probleem voorleggen aan de contactpersoon van de school mevr. Metsje Gerlsma. Zij is tevens de
vertrouwenspersoon voor de kinderen
Daarnaast kunt contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur dhr. Willem Wouda. Mocht een
en ander niet tot tevredenheid opgelost kunnen worden dan kan een klacht gericht worden aan de landelijke
klachtencommissie. [zie ook 6.9 Klachtenregeling]
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6.3.

Veiligheidscoördinator

Mevr. Harmien Vellinga is onze veiligheidscoördinator en preventiemedewerker Bij haar kunt u terecht met zaken
rondom veiligheid. Denk hierbij aan loszittende stoeptegels op het plein. Ook leerlingen kunnen bij haar terecht
voor zaken rondom veiligheid.
6.4.

W at wij van u verw achten

Als ouder mag u veel van ons verwachten, daarnaast verwachten wij ook van u als ouder dat:
• U de leerplicht nakomt
• De kinderen tijdig op school aanwezig zijn (8.25 uur)
• De kinderen op tijd weer opgehaald worden
• U bij ziekte of afwezigheid de school voor schooltijd op de hoogte stelt
• U ons op de hoogte houdt van veranderingen thuis, dan kunnen we daar op school rekening mee houden.
Samengevat : een coöperatieve houding en samenwerken met de school.
Om er voor uw kind een fijne schooltijd van te maken hebben we uw hulp, inbreng en betrokkenheid hard nodig.
Graag hebben we hulp als/bij:
• Leesouders
• Oud papier
• Medezeggenschapsraad
• Schoolkrant
• Hulp bij uitstapjes
• Voetbaltoernooi
• Sinterklaas
• Pasen

•
•
•
•
•
•
•
•

Rijden naar diverse activiteiten
Ouderraad
Tutorouders
Schoolplein
Sportdagen
Schoolfeesten
Kerst
Etc. ………

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een formulier.
Voor incidentele klassenactiviteiten doen we een oproep via de app Social Schools.
6.5.

M edezeggenschapsraad (M R)

Zoals iedere school zijn wij verplicht om een medezeggenschapsraad te vormen. Hierin moeten drie gekozen
ouders en drie gekozen leerkrachten zitting nemen. De directeur is adviserend lid. Door de MR hebben de ouders
de mogelijkheid direct bij het schoolbeleid betrokken te zijn.
Alle Roobolscholen worden vertegenwoordigd in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Zie voor de samenstelling van de MR de website.
6.6.

Ouderraad (OR)

Net als andere scholen heeft onze school ook een ouderraad. (OR)
De OR is onmisbaar bij vele praktische schoolse activiteiten. Zij ondersteunen de school op vele gebieden. De OR
wordt gekozen door ouders. De OR op onze school bestaat uit ongeveer 7 leden. Zij vergaderen ongeveer één keer
in de 6 weken. De leerkrachten zijn per toerbeurt aanwezig bij de vergaderingen. Zij hebben een adviserende rol.
De samenstelling van de OR vindt u op de website
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6.7.

Vrijwillige bijdrage

Leerlingen zijn verplicht alle lesonderdelen van het schoolplan te volgen.
Daarnaast zijn er de zogenaamde ouderbijdragen. De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en de
opbrengst van de oud papierinzameling. Voorafgaande aan een van de avonden waarop rapportbesprekingen zijn
gepland, ligt het financieel verslag ter inzage.
De vrijwillige bijdragen zijn bestemd voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, [maar
maken het onderwijs vaak wel aantrekkelijker voor de kinderen.]
Deze activiteiten worden dus niet door het ministerie vergoed
Hieronder worden verstaan de bijdragen voor activiteiten als het Sinterklaasfeest, de schoolreizen, het
schoolkaatsen, het sprookje en excursies.
Indien ouders ervoor kiezen geen of een gedeeltelijke bijdrage te betalen, kan de school genoodzaakt zijn de
betreffende leerling uit te sluiten van bepaalde activiteiten. Voor deze leerlingen worden dan alternatieve
activiteiten georganiseerd.
De keuze wordt door de ouders aangegeven d.m.v. een overeenkomst.
Ouders die niet in staat zijn schoolreisgelden te betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.
De bedragen voor de verschillende activiteiten staan vermeld op de website.
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6.8.

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.
In de door de ouders in 2018 ingevulde tevredenheidsenquête met de onderdelen schoolklimaat,
onderwijsleerproces en informatie en communicatie is gemiddelde score een 7,8.
De ouders geven de Tsjelke een 8,1 als rapportcijfer.
Bij de leerlingen scoort de school een 8,1 op de tevredenheidsenquête.
Als rapportcijfers krijgt de Tsjelke een 8,3 van de leerlingen
Op www.scholenopdekaart.nl vindt u meer informatie over de Tsjelke.
6.9.

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 vastgesteld. 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 afhandeling van de
klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe
vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is
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, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een
e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.
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6.10. Om gaan m et m oderne com m unicatiem iddelen
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 via de website van de school.
6.11. Gebruik van digitaal leerm ateriaal 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 het inspannend lezen van een boek.
Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te zien op 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.
6.12. 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 privacy beleid staat centraal gepubliceerd op de website van Stichting ROOBOL. Dit beleid omvat:
• Opgave verwerkte gegevens van leerlingen
• Privacyreglement voor leerlingen
• Sociale media-reglement 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.
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6.13. Inform atievoorziening aan gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden is het soms moeilijk te bepalen welke positie een school moet
innemen bij het verstrekken van informatie over een leerling. De wet biedt hierin een duidelijke richtlijn. De
school is verplicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus ook de ouder, die niet met het ouderlijk
gezag is belast, heeft recht op informatie. De school informeert beide ouders als de adresgegevens van beide
ouders op school bekend zijn. De wet schrijft niet voor welke informatie aan ouders moet worden verstrekt.
ROOBOL heeft gekozen voor de volgende zaken : schoolgids, schoolkrant, ouderavonden, contactavonden
[desgewenst op een ander tijdstip dan de andere ouder], schoolresultaten, toetsresultaten, rapporten, informatie
aangaande schoolreizen, verwijzing naar vervolgonderwijs en aanmeldingen bij de schoolbegeleidingsdienst voor
een onderzoek of de Permanente Commissie Leerlingenzorg [PCL} van het samenwerkingsverband.
Alleen in geval van zwaarwegende argumenten [rechterlijke uitspraak] kan de school van deze richtlijn afwijken.
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7. Ontwikkeling van het onderwijs
7.1.

Evaluatie 2017 - 2018

Het schooljaar 2017 – 2018 stond zijn de volgende doelen behaald:
• Social Schools is geïmplementeerd
• De school heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar deelgenomen aan het EU schoolfruitproject
• Het tweede jaar van het muziekproject met Opus3 is succesvol afgerond
• Er is een rekenbeleidsplan beschreven
De werkwijze Levelkisten is beschreven en wordt uitgevoerd
• Diverse innovatieve ict-toepassingen zijn aangeschaft
• Er zijn ipads voor de leerlingen en ipadspro’s voor de leerkrachten aangeschaft
• Er is een media-innovator aangesteld
• In de groepen 5 t/ 8 wordt gewerkt met Snappet
• Er zijn twee bijeenkomsten gevolgd in het kader van de inspirerende leeromgeving
• Er zijn interviews afgenomen in het kader van brede talentontwikkeling
• ROOBOL heeft extra gelden beschikbaar gesteld [meer formatie]
• Fusie de Tsjelke en Ploos van Amsteskoalle :
o De daadwerkelijke fusie is vastgelegd op 1 augustus 2019;
o Werkgroepen [Onderwijs en identiteit / P&O / ketenpartners / Huisvestiging en Bekostiging ]
hebben bijdragen geleverd voor de FER [Fusie Effect Rapportage];
o Er zijn drie gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor de leerlingen van beide scholen;
o Voor de nieuwbouw is een architect geselecteerd
7.2.

2018-2019

Het schooljaar 2018-2019 zal in het teken van de volgende beleidsvoornemens staan:
• Ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept voor de samenlevingsschool
• Fusie-activiteiten, bv.
o Organisatie en inhoud van het onderwijs
o Personele zaken
o PR en communicatie
o MR en OR
o Inrichting
• Meedoen met het EU schoolfruitproject
• Implementatie innovatieve ict-toepassingen
• Teamscholing gedrag
• Project Tel mee met Taal - Roobolbreed
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8. Resultaten van het onderwijs
U als ouder en wij als leerkrachten hebben een positieve verwachting van de vorderingen die uw kind zal maken.
Niet alle kinderen maken eenzelfde ontwikkeling door. Redenen zijn bv. :
• de capaciteiten van het kind
• de thuissituatie
• de motivatie
• de gezondheid en/of lichamelijke belemmeringen
• de groepssamenstelling
• de sociale en emotionele aspecten
• de kwaliteit van het onderwijs op de school
Op de capaciteiten van het kind kunnen we weinig invloed uitoefenen. We gebruiken de capaciteiten om het kind
zover mogelijk te brengen.
De thuissituatie is een niet te onderschatten factor in de leerontwikkeling. De kwaliteit van het onderwijs is dat
eveneens en is de verantwoordelijkheid van de school. We proberen een optimale leeromgeving aan te bieden,
die aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Hierbij maken we gebruik van verschillende instrumenten :
• het systeem van zorgverbreding
• differentiatie in instructie en verwerking
• een goed pedagogisch klimaat
• een goed lopende schoolorganisatie
• externe hulporganisaties
• een goed contact met de ouders
• evaluatie-instrumenten
Om voldoende zicht te krijgen op de resultaten van het aangeboden onderwijs, maken we gebruik van de
volgende middelen :
• observatie en registratie van leervorderingen door de leerkracht
• methodegebonden toetsmateriaal
• Leerlingvolgsysteem CITO LOVS [methode onafhankelijk]
• De CITO-eindtoets voor groep 8
• IEP-toets Engels voor groep 8
• Het multymediaal skoaleksamen Frysk foar groep 8
• Examens Engels [groepen 5,6,7]
• Lyts Frysk Diktee
Het vergelijken van resultaten moeten altijd in het juiste verband worden gezien. Resultaten zijn namelijk
afhankelijk van een aantal verschillende factoren.

8.1.

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 volgt “de grote stap” naar het voortgezet onderwijs. In de januari wordt door de leerkracht, ouders en
de leerling op basis van CITO-toetsresultaten en de Friese Plaatsingswijzer in een oriënterend gesprek gesproken
over de mogelijkheden van het eventueel te volgen vervolgonderwijs.
In januari is er een informatieavond in samenwerking met de andere ROOBOLscholen uit de gemeente. Hier
presenteren zich verschillende scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving.. Daarnaast zijn er bezoeken
aan de scholen door groep 8 en de “open dagen”.
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Half april maakt groep 8 de Centrale eindtoets van CITO. Deze toets is een verplichte landelijke toets. In de loop
van mei wordt de uitslag samen met de ouders en kind besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook weer de Friese
Plaatsingswijzer besproken. Deze plaatsingswijzer wordt door de leerkracht in gevuld. Het zijn de resultaten van
de toetsen van het leerlingvolgsysteem van groep 6,7 en 8. Daardoor is de uitslag van de CITO toets niet meer het
belangrijkste criterium voor het advies. De Plaatsingswijzer, gecombineerd met het advies van school zijn de
belangrijkste factoren voor de keuze voor de te volgen vorm van voortgezet onderwijs.
de Centrale Cito Eindtoets veel hoger of lager dan verwacht gemaakt worden dan is heroverweging van het advies
verplicht. Hierna volgt de definitieve aanmelding. De school draagt zorg voor het versturen van een
onderwijskundig rapport.
Wij worden door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden van de vorderingen van de oud-leerlingen. Ons
streven is in het basisonderwijs het maximaal haalbare uit de leerling te halen en daarna een goed advies te geven
over de schoolkeuze voor Voorgezet Onderwijs.
Wij zijn natuurlijk ook benieuwd hoe oud-leerlingen zich verder ontplooien.
8.2.

De uitstroom naar het voortgezet onderw ijs 2017-2018

VMBO basisberoepsgericht
VMBO kaderberoepsgericht
VMBO theoretisch
HAVO
VWO
Gymnasium
TOTAAL

8.3.
Renn 4

3
1
2
3
1
10 leerlingen

De uitstroom naar het speciaal onderwijs
2 leerlingen
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9. Praktische informatie
9.1.

Algem ene inform atie Stichting RO O BO L

9.1.1. 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!
9.1.2. 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.

9.1.3. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR]
ROOBOL vindt medezeggenschap 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 geïnformeerd over
beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools
niveau, dus zaken die alle scholen aangaan.
Meer informatie over stichting ROOBOL kunt u vinden op www.roobol.frl .
9.2.

Schooltijden

Er wordt gewerkt met een continurooster.
De groepen hebben elke ochtend een kwartier pauze, bij het kleuters noemen dit fruit eten.
In de middagpauze van 12.00 – 12.30 uur wordt de lunch genuttigd.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur

Groepen 2 t/m 8
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur

9.2.1. Schoolverzuim
Ouders dienen de school telefonisch/schriftelijk op de hoogte te stellen bij ziekte/afwezigheid van hun kind.
Telefoonnummer : 0519 - 562481
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9.3.

Vakantierooster
Data

Aantal uren/jaar

Groep 1 Groepen 2 t/m 8
1040
1300
[52 x 20]

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 t/m 24 februari 2019
19 april
21 en 22 april 2019
27 april 2019
27 april t/m 5 mei 2019
5 mei 2019
30 mei 2019
9 en 10 juni 2019
13 juli t/m 25 augustus 2019

[52 x 25]

5

25
50
25
5
5

20

25

5
5
120

5
5
150

235

295

15

5

Totaal vakantie + facultatieve dagen/uren

250

300

Totaal klokuren

790

1000

Totaal

20
40
20

Facultatieve dagen/uren

9.4.

Verlofregeling

De directeur mag in een onder bepaalde omstandigheden verlof geven. Dit verlof moet schriftelijk worden
aangevraagd. De verlofregeling staat vermeld op de website.
9.5.

Vrijstelling voor bepaalde onderwijsactiviteiten [GVO/HVO]

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.
9.6.

Bedrijfshulpverlening [BHV] en preventiem edew erker

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 zij zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen de
scholen en het arbobeleid.
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9.7.

Jaarkalender

De diverse activiteiten zijn opgenomen in de jaarkalender van Social Schools.
9.8.
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Bijzondere en buitenschoolse activiteiten
Schoolreizen
o Vanaf groep l vindt jaarlijks een schoolreis plaats.
o De groepen l -2 en 3-4 gaan één dag op schoolreis, de groepen 5-6 en 7-8 maken een meerdaags
schoolreisje.
Begeleiding schoolreisje
o Als begeleider/organisator gaat in ieder geval de groepsleerkracht mee. Daarbij komt begeleiding
van mogelijk een klassenassistent/ stagiaire. Hierna komen eerst ouders die zitting hebben in de
OR/MR voor begeleiding in aanmerking. Zij kunnen per jaar maar eenmaal met een groep mee. Is
er meer begeleiding nodig, dan wordt geput uit de lijst van ouders die zich hiervoor aan het begin
van het schooljaar middels opgavenformulier bij de school hebben aangemeld. Meestal is het
aanbod te groot en daarom wordt dan geloot wie van de ouders meegaat.
Excursie groepen 7 en 8
o De groepen 7 en 8 gaan elke jaar op excursie. Afwisselend naar Amsterdam of Den Haag.
Sinterklaasfeest
o Het Sinterklaasfeest wordt in principe gevierd met alle groepen op 5 december.
o Na ontvangst van de Sint en zijn Pieten door alle leerlingen van de school, wordt het
Sinterklaasfeest vervolgens gevierd in de verschillende groepen.
Kerst
o Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie vindt er een creatieve ochtend plaats : de zgn.
kerstmarkt.
Jaarafsluiting
o In de week voorafgaande aan de kerstvakantie vindt een jaarafsluiting plaats, die met ouders,
andere belangstellenden en kinderen gezamenlijk wordt gevierd.
Holwerder Feest
o Eenmaal per jaar, aan het eind van het schooljaar, vindt er een dorpsfeest plaats.
Laatste schooldag
o Het schooljaar wordt besloten met een feestelijk programma voor alle groepen. Ook de ouders
zijn dan van harte welkom.
Sportdag
o De leerlingen van de drie hoogste groepen nemen deel aan de schoolsportdag voor scholen
uit Dongeradeel-West en wel op de eerste donderdag in juni op het sportterrein in Hantum.
Voetballen
o Zowel jongens- als meisjesteams worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het
voetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Dongeradeel.
Kaatsen
o In samenwerking met de V.V.V. "Concordia" worden de kinderen de beginselen van de kaatssport
bijgebracht.
o In het toernooi voor basisscholen zijn wij dan uiteraard ook van de partij .
o Eenmaal per jaar wordt door "Concordia" de zgn. "de Tsjelke-partij"georganiseerd.
Excursies
o Excursies worden door m.n. de vier hoogste groepen gemaakt naar musea, bedrijven en
(historische ) bezienswaardigheden in de regio.
Uur Cultuur
o Eenmaal per jaar bezoeken alle leerlingen, indien mogelijk een theatervoorstelling.
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•
•

9.9.
•

•

•

•

•

Frysk
o De leerlingen van groep 8 nemen deel aan het 'skoal-eksamen Frysk' van de Afûk.
Engels
o De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 nemen deel aan een examen voor het vak Engels . Bij de
leerlingen van groep 8 van alle ROOBOL-scholen wordt de zgn. IEP-toets afgenomen. [een digitale
toets die de leerlingen' inschaalt' in het juiste referentiekader: Al, A2, Bl]
Ouderbijdragen
Schoolfonds
o Dit is een vrijwillige ouderbijdrage van€ 20,00 per kind per jaar. Hieruit worden zaken als
Sinterklaasfeest, kerstfeest en het Holwerder Feest betaald .
Schoolreisgeld
o Alle groepen gaan op schoolreis. De bedragen voor de schoolreisjes variëren van ca.€ 25,00
voor groep 1-2 tot ca.€ 100,00 voor het meerdaagsschoolreisje van de groepen 7-8.
St. Nicolaassprookje
o Dit sprookje wordt opgevoerd door en voor het openbaar onderwijs in Kollum. De school bezoekt
de voorstelling met de groepen 3, 4, 5 en 6. De deelname is gratis, de vervoerskosten bedragen
ca. € 10,00 per leerling.
Schoolschaatsen
o De leerlingen van de groepen 5 en 6 volgen een vijftal schaatslessen in Leeuwarden. De
kosten bedragen ca. € 21,00.
Excursie
o De groepen 7 en 8 maken aan het einde van het schooljaar afwisselend een excursie naar
Amsterdam of Den Haag. De kosten hiervoor bedragen€ 20,00 per leerling

9.10. Sponsoring
Bij sponsoring 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 sponsoring. Hierin staat onder meer dat sponsoring:
• 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;
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•
•

Geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid;
Niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het onderwijs.

9.11. W A-verzekering
ROOBOL heeft ten behoeve van de medewerkers een WA-verzekering afgesloten. Per situatie zal er 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.

9.12. Ongevallenverzekering
ROOBOL heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor 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 basis ziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering worden
vergoed. Hierbij geldt tevens dat per situatie door de verzekering wordt beoordeeld of er vergoed wordt.
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9.13. Adressen
Directie
Dhr. Hans de Haan,
Stasjonswei 15, 9151 JL Holwerd
tel. 0519-561384 / 06-30550226
detsjelke@roobol.frl / h.dehaan@roobol. frl
Team
Mevr. Jantina Dijkstra
Mevr. Harmien Vellinga
Mevr. Hillechien Leopold
Mevr. Anneke van der Heide
Mevr. Metsje Gerlsma
Mevr. Tine Rienks

j.dijkstra@roobol.frl
h.vellinga-hemrica@roobol.frl
h.leopold@roobol.frl
a.vanderheide@roobol.frl
m.gerlsma@roobol.frl
t.rienks-jager@roobol.frl

Mevr. Anita Senneker [native speaker]
Dhr. Marten Braam [onderwijsassistent]

a.senneker@roobol.frl
m.braam@roobol.frl

De teamleden zijn telefonisch bereikbaar op nummer 0519 - 562481
Intern begeleider
Mevr. Metsje Gerlsma
Veiligheidscoördinator / Preventiemedewerker
Mevr. Harmien Vellinga
Bedrijfshulpverleners
Mevr. Harmien Vellinga
Mevr. Metsje Gerlsma
Mevr. Hillechien Leopold
Mevr. Tine Rienks
ROOBOL
Postbus 6, 9285 ZV Buitenpost
Mail: info@ROOBOL-onderwijs.nl
www.roobol-onderwijs.nl

tel. 0511-548390

Leerplichtzaken
Dhr. W. Eldering

tel. 0511 - 426255

Schooladres
O.8.S. 'de Tsjelke ', Stasjonswei 12, 9151 JN Holwerd

tel.0519-562481

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

tel. 0800-805l

Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs

tel. 0900-111 3111
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Privacy
Dhr. F. Jacobs
privacy@roobol.frl

tel. 0511-548390

Vertrouwenspersoon school
Mevr. M. Gerlsma

tel. 0519-562481

Vertrouwenspersoon ROOBOL
Mevr. A. Tadema [GGD Leeuwarden]

tel. 088-2299887

a.tadema@ggdfryslan.nl .
LKC Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl.

tel. 030-2809590

Levensbeschouwelijke vorming
• Godsdienstig vormingsonderwijs
o Dhr. A. Stoker
• Humanistisch vormingsonderwijs
o Mevr. A. Dijkstra

tel. 058-2120730

Vragen over onderwijs

tel. 0800-5010

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

tel. 088-2299444

Oud Papiercommissie
Dhr. M. de Roo

tel. 06-26756254

tel. 059-2574515
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