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*** 

 

de naam 

“BERNEWIRD” 

 

Terp voor kinderen 

De terp was een ophoging om te kunnen overleven; 

een plek waar men zich veilig voelde. 

Bernewird wil zo’n terp zijn. Een plek waar kinderen zich veilig voelen. Maar ook een plek voor 

ontwikkeling, kennis en vaardigheden bijbrengen, waardoor de kinderen in staat zullen zijn in onze 

wereld te (over)leven. 

 

De school 

De huidige school is opgericht in 1903. 

De school is het voortbestaan van een Openbare school in Raard en een Hervormde school in 

Betterwird. 

Het voedingsgebied van de school: 

Foudgum, Bornwird, Raard 

en omstreken. 
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Voorwoord 
 

Beste ouders, 

 

Jarenlang vertrouwt u uw kinderen toe aan de basisschool: vanaf hun vierde tot en met hun twaalfde 

jaar! Een belangrijke fase van het leven. 

De basisschool kies je dan ook met zorg. 

Wij, hier op KBS “Bernewird”, doen er ons best voor een goede basisschool te zijn, passend bij de 

ontwikkeling van uw kind, maar ook passend bij wat u als ouder van een basisschool mag verwachten. 

In deze schoolgids trachten we u zo goed mogelijk over onze school en ons onderwijs te informeren. 

Door deze gids te lezen krijgt u een aardig beeld van het reilen en zeilen op Bernewird. 

We vinden het belangrijk om u goed te informeren, zodat u zich ook betrokken weet bij het gebeuren 

in en rondom de school. 

Goed onderwijs is een gezamenlijk belang. In de school als lerende organisatie is kwaliteit nooit af. 

Het kan altijd nog beter. 

In samenwerking met u als ouders en met elkaar als collega’s willen wij, geïnspireerd door het 

evangelie, zorg dragen voor continuïteit en kwaliteit van christelijk basisonderwijs in Noord Oost 

Friesland. 

Wij hopen u met deze schoolgids van dienst te zijn. Wilt u uitvoeriger informatie, dan kunt u op 

school het schoolplan inkijken. Bovendien bent u altijd welkom voor een toelichting en gesprek. 

 

Leerkrachten 

K.B.S. “BERNEWIRD” 

 

 

Onze gids 

 

Onze schoolgids bestaat uit twee gedeelten. 

A-deel: dit geeft een beschrijving van het onderwijs aan de school en alles wat daarmee samenhangt. 

 

B-deel: dit geeft actuele informatie over allerlei zaken, die jaarlijks (kunnen) veranderen.  
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1. De stichting Arlanta 

 
 

 

In 1996 hebben de meeste basisscholen van het Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente 

Dongeradeel de handen in een geslagen en zijn samen gegaan in de vereniging PCBO. 

Sinds 1 januari 2013 is de vereniging overgegaan in de Stichting Christelijk Basisonderwijs 

Dongeradeel. In 2015 is de naam gewijzigd in Arlanta. 

 

De stichting werkt volgens de Wet “Goed onderwijs, goed bestuur” en  heeft als organisatiestructuur 

het Raad van Toezicht model, waarin het toezicht en het bestuur gescheiden zijn. Het College van 

Bestuur bestuurt de stichting.  

De Raad van Toezicht, bestaand uit 4 personen met specifieke kennis op bepaalde gebieden, ziet toe. 

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd en het bestuur werkt 

volgens de code Goed Bestuur PO. 

 

Wij vinden het echter heel belangrijk dat ouders en verzorgers actief mee kunnen denken over de 

school. Dat zij zowel gevraagd als ongevraagd de directeur van de school van advies kunnen voorzien. 

Ouders en verzorgers zien we dan ook als partners die actief worden betrokken bij de 

schoolontwikkeling. 

We willen op stichtingsniveau een kader ontwikkelen om educatief partnerschap op onze scholen een 

plek te geven en te waarborgen. Elke school beschikt daarom over een ouderadviescommissie. 

 

De positie van de medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en 

ouders. Voordat bepaalde bestuursbesluiten uitgevoerd kunnen of mogen worden, moet eerst de 

medezeggenschapsraad gehoord worden. Dit is allemaal in de wet geregeld. Om te voorkomen dat 

het bestuur voor school overstijgende zaken met 16 afzonderlijke medezeggenschapsraden moet 

praten, is besloten om te komen tot een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad 

spreekt in bepaalde gevallen dan namens 16 raden.  

 

Missie 

Kinderen in de kennissamenleving een stevige basis bieden waarin ze als verantwoordelijke 

wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden in leven, leren en werken. 

 

Visie 

Dat we aan al onze leerlingen, betekenisvol, innovatief, passend onderwijs aanbieden in een veilig 

pedagogisch klimaat waar zij tot optimale bloei komen. Kinderen mogen groeien ten opzichte van zich 

zelf in hun eigen omgeving. 
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2. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 

2.1 de p.g.o.-school  

Missie 
Bernewird wil een veilige  plek zijn waar kinderen zich ontwikkelen en met zelfvertrouwen de wereld 

ontdekken. 

 

Visie 

We bieden thematisch onderwijs. 

We stimuleren de nieuwsgierigheid van de leerlingen om vanuit de eigen belevingswereld hun wereld 

te vergroten 

De leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen mogelijkheden en talenten optimaal te benutten. 

 
Het kind centraal – ons onderwijs daar op afstemmen 

Om dit waar te kunnen maken kiest Bernewird voor Pedagogisch Georiënteerd Onderwijs. De school 

wil veel aandacht schenken aan pedagogische uitgangspunten en doelstellingen. Dit komt tot uiting in 

de volgende doelomschrijvingen. 

 

Pedagogisch doel: 
De p.g.o.-school wil bij de kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. 

Een klimaat van vertrouwen, geborgenheid, respect en openheid is een voorwaarde voor die 

ontwikkeling. Bernewird wil een school zijn, waar kinderen zich optimaal voorbereiden op een 

evenwichtig functioneren in de maatschappij. Het wil een school zijn, waar kinderen zich veilig weten 

en met zelfvertrouwen in de wereld staan. Respect voor de ander. Respect voor het kind is een 

basisuitgangspunt. De christelijke waarden en normen – binnen en buiten de lessen- zijn een 

waardevolle basis binnen de school. 

 

Onderwijskundig doel: 

De p.g.o.-school kiest voor onderwijs dat zoveel mogelijk uitgaat van de belevingswereld van de 

kinderen. Elk kind moet zich in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk 

vindt afstemming plaats op deze ontwikkeling. Het kind wordt gestimuleerd om de eigen 

mogelijkheden optimaal te benutten.  

 

Maatschappelijk doel: 

De p.g.o.-school wil de kinderen opvoeden tot zelfstandige, weerbare mensen. Daarbij wordt aandacht 

geschonken aan omgangsvormen en taalgebruik. De school is een ontmoetingsplaats in het klein voor 

de samenleving. Kinderen van alle gezindten zijn van harte welkom op onze school; wel wordt van 

ouders gevraagd om de christelijke uitgangspunten van de school te respecteren. 

2.2 uitgangspunten 

Een p.g.o.-school wil recht doen aan het kind. 

Dat houdt in dat: 

 de school onderweg is met de kinderen en een begeleidende taak heeft. 

 de school een opstap is naar de volwassenheid en een plaats is waar allerlei vaardigheden 

(moeten) worden geleerd. 

 de school een ontmoetingsplaats en een leefgemeenschap voor de kinderen wil zijn als 

voorbereiding op de maatschappij. 

 de school uit gaat van de moedertaal van het kind en dus tweetalig is. De kinderen voelen zich 

veiliger als zij zich kunnen en mogen uiten in hun eigen taal. Voornamelijk in de onderbouw 

wordt het kind benaderd in de eigen taal. 

 de school zich ervan bewust is dat een kind niet alleen op school leert en zeker niet alleen uit 

boekjes. 
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 de school een zodanige situatie moet creëren, dat kinderen uit zichzelf dingen leren en 

onderzoeken. 

2.3 resultaten van het onderwijs 

Voor een ieder, die bij de school betrokken is, is het van belang te weten of een school goed of minder 

goed is. De vraag dringt dan op: wat is goed, wat is minder goed en hoe meet je dat? 

Wat zijn voor ons onderwijsresultaten?  

Dat zijn de resultaten, die tot stand komen door het scheppen van een onderwijsklimaat, waarin het 

kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij kunnen door een aantal maatregelen binnen de school hierop 

een gunstige invloed uitoefenen. Daarom even terug naar af: de doelstellingen en uitgangspunten, 

zoals in voorgaande paragrafen genoemd. 

Hebben we bereikt wat we daar beloofden?  Waarderingsonderzoeken worden de komende jaren 

gehouden. 

In gesprekken met ouders en kinderen blijkt, dat de verwachtingen grotendeels uitkwamen; dat de 

ouders tevreden zijn over de schooltijd van hun kind(eren); dat kinderen het fijn vonden naar school te 

gaan. En met plezier naar school gaan betekent beter presteren, betere resultaten!  

Hoe zijn dan de prestaties? 

De vorderingen worden regelmatig getoetst. Indien nodig worden leerstof en tempo dusdanig 

aangepast, dat de leerling altijd kan “scoren”. Op deze wijze willen we minimaal verwijzen naar het 

speciaal onderwijs en elk kind optimaal te laten presteren. 

Met behulp van een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem toetsen we de prestaties t.o.v. 

(leer)leeftijdgenoten.  

Ons onderwijskundig beleid is erop gericht via schooldiagnose de sterke en zwakke punten van ons 

onderwijs te meten en vanuit die diagnose verbeteringsprogramma’s op te starten om nog betere 

resultaten trachten te bereiken. 

De maatregelen, zoals hier en in hoofdstuk 3 genoemd, hebben tot gevolg, dat elk kind zijn maximum 

bereikt: het voor hem hoogst haalbaar resultaat. Het vervolgonderwijs zal daarbij moeten aansluiten. 

2.4 kanjerschool 

De school mag zich officieel ‘kanjerschool’ noemen. De leerkrachten richten zich op de verbetering 

van het sociaal-emotioneel klimaat in de groepen. 

De leerkrachten leren de kinderen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te 

luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op telossen. Ze spreken de kinderen aan op 

hun concrete gedrag. Dit alles met het doel een veilig pedagogisch klimaat te scheppen, waarin 

kinderen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Iedereen wil toch geaccepteerd worden zoals hij/zij 

is. KBS Bernewird is een plek waar je kennis opdoet en vaardigheden oefent. Maar vooral een plek 

waar je eigen persoonlijkheid, je identiteit en je gevoel voor waarden en normen gevormd wordt. 

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze niet goed aan leren toekomen, omdat hun 

aandacht teveel in beslag genomen wordt door persoonlijke problemen. Daar wordt op onze school 

hard aan gewerkt. Het is heel belangrijk dat iedere leerling voldoende zelfvertrouwen heeft en beseft: 

“het is goed dat ik er ben”. 

Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in het gedrag van henzelf en dat van andere 

kinderen. Zo leren ze om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar 

anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

De leerkrachten hebben deze oefeningen op de trainingsdagen ook met elkaar ondergaan, om zich 

goed in te kunnen leven in de situaties van het kind. De school heeft een kanjercoördinator: Bianca 

Kingma. 
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De kanjermethode is gebaseerd op 5 kanjerpeilers, die door alle leerkrachten gehanteerd worden: 

 

- Wij vertrouwen elkaar 

- Wij helpen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Je bent (en blijft) niet zielig 

- We lachen elkaar niet uit. 

 

 

Deze regels zijn steeds in de klas terug te vinden. De leerkrachten kunnen vanuit deze principes de 

leerlingen concreet aanspreken op hun gedragingen en hen stimuleren elkaar tips te geven. Leerlingen 

zijn vaak eerder bereid iets van leeftijdgenoten aan te nemen. Elk kind leert zijn/haar mening te geven, 

uiteraard zonder de ander te kwetsen. De individuele leerling leert om steun of afwijzing van de groep 

voor zijn gedrag te accepteren. 

Ons doel is: “Iedere leerling een kanjer”. 
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3. HET ONDERWIJS 
 

3.1 organisatie/groepering 

Een basisschool heeft acht leerjaren/groepen. In een kleine school moeten groepen bij elkaar worden 

geplaatst: combinaties. De voor onze school beschikbare formatie wordt dusdanig ingezet, dat de acht 

groepen verdeeld kunnen worden over de drie leslokalen en de gemeenschapsruimte. 

 

De school telde op 1 oktober 2016 51 leerlingen 

 

Om zo effectief mogelijk onderwijs te geven laten we ons inspireren door het TOM-model. 

TOM staat voor team op maat. De drie uitgangspunten van het model zijn: 

 meer handen in de klas, dus slim en flexibel omgaan met de inzet van het personeel 

 het scheppen van een uitdagende leeromgeving 

 kinderen moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken 

3.2 activiteiten 

Er wordt dagelijks gewerkt aan de hand van een weekplan. Op dit weekplan zijn de dagen verdeeld in 

leseenheden voor de diverse vakgebieden. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat alle vakgebieden 

regelmatig en in gewenste mate aan bod komen.  

3.2.1 werken in de onderbouw 

De werkwijze in de onderbouw verschilt van die in de andere groepen. Evenzo de inrichting van het 

lokaal. In het lokaal zijn verschillende “hoeken”, zoals bouwhoek, poppenhoek, timmerhoek, lees- en 

schrijfhoek, e.d. Het werken gebeurt vanuit de kring. Elke dag krijgen de kinderen gelegenheid om iets 

te vertellen en/of iets, wat ze van thuis hebben meegenomen, te laten zien. 

Ook liedjes zingen en godsdienstige vorming zijn vaste onderdelen van de beginkring. 

Verder wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de “hoeken” en op het schoolplein. Alle kleuters 

zitten op “Bernewird”  in hetzelfde lokaal. Bijzonder is dat peuters op vrijdagmorgen samen met de 

kleuters naar school gaan. De peuters vallen onder de verantwoordelijkheid van begeleidende ouders. 

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor regelmaat 

en gewoontevorming. Leren gebeurt vooral door spelen. 

Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. 

Er zijn ook speciale speelse activiteiten voor groep 2 gericht op het voorbereidend leren lezen, rekenen 

en schrijven. De meeste vakgebieden komen in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s, 

zoals b.v. “de winkel” of “de lente”. We maken gebruik van de methode Kleuterplein. 

Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met lotto’s en puzzels leert 

ook getallen of kleuren en wie op een vel papier 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. 

De kleuterperiode duurt twee tot drie jaar, afhankelijk van leeftijd, aard, aanleg en ontwikkeling. In 

april van groep 2 wordt aan de hand van een aantal criteria besproken of een leerling toe is aan groep 

3. Uiteraard in overleg met de ouders. Indien nodig kan besloten worden tot een jaar 

kleuterverlenging. 

3.2.2 werken in de middenbouw 

De lijn, die in de kleutergroepen is ingezet, wordt hier doorgetrokken: na de voorbereidende fase ligt 

nu de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. 

Getracht wordt om ieder kind een zodanig niveau te laten bereiken, dat het op z’n minst behoorlijk kan 

functioneren in groep 6 (zelfstandig werken!). De kinderen gaan op een zo speels mogelijke wijze om 

met de leerstof, de zo vertrouwde manier van werken in de onderbouw. De leerstof wordt zo veel 

mogelijk aangeboden in samenhang. Na een gezamenlijke start van een nieuw onderwerp, worden tal 
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van activiteiten ondernomen, waarbij differentiatie in tempo en niveau, maar ook samenwerking met 

anderen een grote rol spelen. Dit laatste geldt ook voor meer cursorische onderdelen. 

Twee maal per jaar wordt iedere leerling getoetst, waarbij de resultaten worden vergeleken met de 

resultaten van leeftijdsgenoten. Deze resultaten en een portfolio met ontwikkeling per vakgebied 

worden met de ouders besproken in zgn. tien- minuten gesprekken. Tussentijds worden ouders van de 

vorderingen van hun kind op de hoogte gehouden door een bundeling van het door het kind gemaakt 

schriftelijk materiaal na afloop van een project. 

3.2.3 werken in de bovenbouw 

De bovenbouw kenmerkt zich door de voorbereiding op het schoolverlaten naar het voortgezet 

onderwijs. Is in voorgaande jaren meer de basis gelegd voor allerlei kennis en vaardigheden, nu zal 

meer en meer een beroep worden gedaan op het zelfstandig kunnen laten functioneren van deze kennis 

en vaardigheden. De leerlingen worden daardoor zelfstandiger en beter toegerust tot “studeren”.  We 

werken thematisch met de methode Alles-in -1. Kennis en vaardigheden worden uitgebreid en 

verdiept, zodat het kind uiteindelijk op het voor hem/haar maximaal haalbare niveau de school kan 

verlaten. 

3.3 het vak vormingsgebieden 

In de volgende paragrafen wordt informatie gegeven over de inhoud van het onderwijs. Het zijn korte 

beschrijvingen met enkele hoofddoelen en hoofdkenmerken van de verschillende vak 

vormingsgebieden. Wilt u meer weten over de doelen, inhoud en werkwijze van de vakken, kom dan 

naar school. U kunt dan het schoolplan inzien. Hierin wordt uitvoerig beschreven hoe wij aan de eisen 

van de Wet op het Primair Onderwijs trachten te voldoen. 

3.3.1 godsdienstige opvoeding 

De school wil Christelijk basisonderwijs geven. Vanuit de Bijbelse relatie met God willen wij de jonge 

mens begeleiden en stimuleren op zijn weg naar volwassenheid. Bij deze taak nemen bijbel en 

Christelijk lied in ons onderwijs een belangrijke plaats in. 

We onderscheiden in de godsdienstige opvoeding: 

 Godsdienstige vorming: Overdragen van een levenshouding in de dagelijkse omgang, die 

gebaseerd is op Gods liefde in de bijbel. De praktijk daarbij is de omgang met elkaar en met 

de omgeving. Kernwoorden: respect, geduld, liefde, hulp, delen, zorg, omzien, vriendschap, 

barmhartigheid, openheid, normen en waarden. 

 Godsdienstig onderwijs: Kennis krijgen van wat er in de bijbel staat. Daarbij maken we 

gebruik van de methode Kind op Maandag . 

       Kernwoorden zijn: vertellen, lezen, tekenen, zingen, bidden, schrijven. 

3.3.2 taal  

Spreken en luisteren, lezen, schrijven, taalbeschouwing. 

Veel mensen denken bij de woorden taal en school aan schrijven en spellen. Maar taal is niet alleen 

zoveel mogelijk foutloos geschreven woorden en zinnen. Naast schrijven heb je natuurlijk ook lezen 

en mondelinge taal: spreken en luisteren. Aan al die vormen wordt op school aandacht besteed, 

eigenlijk gedurende de hele dag. Want of er nu een verhaal wordt verteld, sommen worden uitgelegd 

of een kringgesprek wordt gehouden: taal is in al die activiteiten een zeer belangrijk element. 

Doel 

Aan het eind van de basisschool moeten de kinderen: 

 hun gedachten – in elk geval in het Nederlands- kunnen uitdrukken 

 eenvoudige kinderlectuur in gebruikstaal/omgangstaal kunnen lezen met een zo goed 

mogelijke intonatie en uitspraak.  

 verhaaltjes en gedichtjes met eigen woorden –in elk geval in het Nederlands- kunnen 

weergeven 

 d.m.v. creatief taalgebruik zich in beide talen vrij durven uiten 
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 in staat zijn door anderen uitgesproken gedachten, gevoelens, opgaven, e.d. te verstaan en te 

begrijpen 

 de noodzakelijke grondbeginselen van spelling hebben geleerd d.m.v. systematisch 

aangeboden leerstof 

 die taalzwak zijn, tenminste eenvoudige teksten kunnen lezen en deze mondeling kunnen 

weergeven 

 die taalbewust zijn,  meer oefening hebben gekregen in het gebruik van de talen 

 ieder voor zich het maximaal haalbare hebben bereikt (geen algemeen einddoel) 

 

Specifiek voor het vak Fries zijn de kerndoelen: 

 De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende 

teksttypen ( zoals artikelen uit jeugdrubrieken, liedjes en verhalen). 

 De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen 

met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.  

 De leerlingen verwerven woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën 

voor het begrijpen van onbekende woorden. 

 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door 

henzelf en anderen. 

 De leerlingen leren zich informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die 

informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen 

bekende onderwerpen. 

 

Materiaal 

Het taalleesonderwijs –zowel in het Nederlands als in het Fries- vindt plaats in twee situaties. 

A: geïntegreerd in wereldoriëntatie, als functionele delen binnen een thema/onderwerp activiteiten 

Spreken: vertellen, verslaggeving, spreekbeurt, toneelspel, poppenkastspel, gesprek, voordragen,… 

Luisteren(naar): vertellen, voorlezen, hoorspelen, mondelinge taaluitingen, uitleg,.. 

Schrijven: verhalen, verslagen, brief, werkstukken, muurkrant, .. 

Lezen: technisch, begrijpend/studerend, stillezen, recreatief, creatief, informatieve teksten, .. 

B: cursorisch (=aparte lessen) als integratie zoals bij A niet goed mogelijk is. 

Activiteiten: spelling, grammatica, technisch lezen, speciale taal activeringslessen, taalbeschouwing, 

dictee, enz. 

We gebruiken voor taal de methode Alles-in-1, voor begrijpend lezen Tekst Verwerken en Alles- in-1, 

voor het Fries Studio F en voor het technisch lezen Estafette. 

A en B staan niet los van elkaar. Het is belangrijk dat ook de leerling begrijpt dat cursorisch leerwerk 

noodzakelijk is om op andere terreinen weer verder te kunnen.  

 

Werkwijze 

Taaluitingen –taal durven gebruiken=expressie door middel van taal- moet worden geleerd. Dit kan 

het beste geschieden in de eerste taal. Deze taal is vertrouwd, is bekend, is van jongs af gehoord en 

geleerd. We geven de kinderen vanaf het eerste moment dat ze bij ons op school komen, alle 

mogelijke ruimte voor de eigen taal. 

Dit betekent voor onze school rekening houden met twee talen: Fries en Nederlands. Als het durven 

uiten in de eigen taal er eenmaal is, volgt steeds meer het zich ook durven uiten in de tweede taal. 

Maar ook nu blijft voorop staan dat durven meedoen in de eigen taal belangrijker is dan de te 

gebruiken taal! 

In de onderbouw ligt de nadruk natuurlijk op luisteren en spreken. Samen in de kring luisteren naar 

een door de juf voorgelezen verhaal of naar de belevenis van een medeleerling en het reageren daarop, 

zijn van grote waarde bij de ontwikkeling van een goed taalgebruik en uitbreiding van de eigen 

woordenschat. Ook het omgaan met de andere kinderen speelt een grote rol. 

In groep 3 wordt een begin gemaakt met het schriftelijk taalgebruik: lezen en schrijven. We gebruiken 

de methode Veilig leren lezen voor het leesonderwijs. Natuurlijk wordt er ook veel tijd en aandacht 

besteed aan spreken (goed en duidelijk je gedachten onder woorden brengen) en luisteren (o.a. het 

onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken). Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de leefwereld 
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van het kind: eigen belevenissen. Waarnemingen en gevoelens betrekken bij het taalonderwijs leveren 

een praktische motivatie op. Taal heeft een directe verbinding met en is een onderdeel van het 

dagelijkse leven.  

In de bovenbouw wordt ook ruime aandacht besteed aan lesonderdelen die belangrijk zijn voor 

vervolgonderwijs (cursorisch en/of huiswerk). 

Onze school is een zgn. p.g.o.-school (Pedagogisch Georiënteerd Onderwijs). Een kenmerk hiervan is 

dat we bij zoveel mogelijk activiteiten uitgaan van het kind en zijn wereld. Daarom is er een hechte 

relatie tussen taal, expressie en wereldoriëntatie. 

Door differentiatie doet iedereen mee vanuit zijn eigen niveau.  

3.2.3. rekenen 

Doel 

 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 

 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten. 

 De leerlingen leren schattend en tellen en rekenen. 

 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

 De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. 

 De leerlingen leren basisbewerkingen met hele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd 

uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten zijn gekend. 

 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen , gehele getallen, komma getallen, 

breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien  en er in praktische situaties  

mee te rekenen. 

  

Materiaal 

Om deze doelen te bereiken maken we gebruik van de  rekenmethode Wereld in Getallen. 

Wereld in Getallen leert de kinderen rekenen aan de hand van problemen die nauw verbonden zijn met 

de echte of voorstelbare realiteit: herkenbare situaties. Bovendien biedt Wereld in Getallen een 

organisatiemodel voor het werken in combinaties: in één les wordt instructie gegeven en zitten 

momenten voor zelfstandig werken. Daarnaast werken de leerlingen aan een weektaak. De leerlingen 

kunnen op drie verschillende niveaus rekenen. Wereld in Getallen heeft materiaal voor alle groepen. 

 

Werkwijze 

In de onderbouw vinden rekenactiviteiten plaats binnen het werken rond een onderwerp uit de 

wereldoriëntatie en structureel in rekenactiviteiten voor groep 2. We gebruiken de methode 

Kleuterplein. 

In de middenbouw structureel in de lessen voor rekenen. Veelal nog in klassikaal verband, d.w.z. de 

groep als geheel. Rekensterke kinderen  krijgen aanvullende/verdiepende rekenstof aangeboden. 

In de bovenbouw structureel in de lessen voor rekenen. Nu steeds meer splitsing naar aanleg en tempo. 

De leerlingen kunnen wat zelfstandiger werken. De goede rekenaars krijgen verdieping aangeboden, 

de zwakkere krijgen alle aandacht/hulp die nodig is. Het organisatiemodel van Wereld in Getallen past 

prima bij onze werkwijze/  Op deze wijze kunnen we –ook op het terrein van rekenen- de individuele 

ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk recht doen. 

 

Door middel van een methodetoets wordt regelmatig gecontroleerd of de basisstof wordt beheerst. 

Twee maal per jaar vindt toetsing plaats m.b.v. het leerlingvolgsysteem om te kijken in hoeverre de 

leerling zich heeft ontwikkeld t.o.v. (leer-)leeftijdgenoten. 

Voor kinderen die nog  moeite hebben met onderdelen van Wereld in Getallen, kan gebruik worden 

gemaakt van een remediërend rekenprogramma. 
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3.3.4. wereldoriëntatie  

Wereld-oriënterend onderwijs houdt in, dat de school bewust kinderen wil helpen zicht te krijgen op 

de maatschappij (mens en wereld) en op hun mogelijkheden daarin en daarvoor. 

Wereld-oriënterende vorming is een proces, waarbij de kinderen zich oriënteren op mens en wereld 

rondom hen. 

Via ons onderwijs willen we de kinderen: 

 greep laten krijgen op de werkelijkheid 

 vertrouwd maken met de hun omringende wereld 

 toegang verschaffen tot een aantal wetenschappen 

 laten komen tot bewuste meningsuiting 

 kennis en vaardigheden bijbrengen, die nodig zijn voor onderzoek en ordening en die ander 

doelstellingen helpen bereiken 

 brengen tot meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid 

 verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen 

 hun gevoel van kunnen, zelfrespect, zelfbeeld en zelfvertrouwen positief bevorderen 

 

Oriënterend onderwijs zal vooral tot uiting komen bij de wereldoriëntatie. 

Wereldoriëntatie bestaat uit een scala van activiteiten, rondom een gezamenlijk onderwerp uit de 

zogenaamde kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, techniek, milieu, gezond en 

sociaal gedrag, natuuronderwijs. 

De activiteiten, die daarbij aan bod komen, bevatten vele aspecten van taal, schrijven, lezen, expressie, 

sociale vorming, emotionele vorming, creatieve vorming, waarden, ontwikkeling enz. Veel van deze 

aspecten zijn dan ook geïntegreerd in wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie vormt daardoor/daarom een 

belangrijk deel van ons onderwijs. We gebruiken in de groepen 4 t/m 8  de methode Alles-in -1. 

 

Actief burgerschap 

Binnen het aanbod van de vakken godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde komen talrijke 

onderwerpen aan de orde die onder de noemer actief burgerschap kunnen worden geschaard. 

Daarnaast betrekken we de kinderen ook actief bij  maatschappelijke ontwikkelingen door middel 

van: het TV-weekjournaal,  en lessenseries bij b.v. verkiezingen, prinsjesdag. Verder doen we 

jaarlijks mee aan één of meerdere acties t.b.v. onze hulpbehoeftige medemens. Ook zijn kinderen via 

de school actief betrokken bij activiteiten en vieringen in het dorp. Op deze wijze geven wij, ook door 

onze methode Alles-in-1 en de kanjertraining,  op onze school gestalte aan actief burgerschap. 

 

Werkwijze 
Samen werken rondom thema’s (onderwerpen). 

Daarnaast ruimte voor eigen initiatief /vrije keus van de leerling (eigen onderwerp/vrij werk). 

Enkele kenmerken: 

 aansluiten bij de (be-)leefwereld van het kind 

 zorgen voor in die leefwereld passende leerstof 

 ruimte voor eigen oplossingen van problemen; eigen vormgeving ( natuurlijke differentiatie) 

 onderzoeken, ontdekkend bezig kunnen zijn 

 differentiatie 

 integratie expressieactiviteiten 

 integratie taalactiviteiten 

3.3.5. lichamelijke opvoeding 

Gymnastiek, atletiek, spel, bewegen 

Doel: 

 het bevorderen van de ontwikkeling van de bewegingsmogelijkheden van elk kind 

 deelnemen aan bewegen 
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Bewegen is van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van het kind. Bewegen is ook van 

essentieel belang voor een goede gezondheid. 

Door dit onderwijs leren de kinderen in hun beweging mogelijkheden ontwikkelen en komen ze tot 

zelfstandige keuzes van bewegen in sport en spel. 

 

 

Materiaal: 

Gymnastiek/atletiek; oefeningen met of zonder materiaal in het lokaal, zaal, plein of op het veld. 

Spel: diverse spelletjes, eenvoudige zaal- en veldspelen 

 

Werkwijze: 

Onderbouw: dagelijks op het programma in de vorm van: 

Kleutergymnastiek, spelletjes of buitenspel. 

 

Midden- en bovenbouw: structureel in enkele lessen per week. 

We gebruiken de methode: basislessen bewegingsonderwijs, zodat er een goede doorgaande lijn in 

ontwikkeling loopt. 

 

Jaarlijkse deelname aan de sportdag voor basisscholen. 

Indien mogelijk (o.a. afhankelijk van tijd en gevraagde samenstelling teams) af en toe deelname aan 

buitenschoolse sportactiviteiten. 

 

We maken gebruik van de expertise van de buurtsportcoaches en de ondersteuning  van Alo studenten 

Actuele informatie over kleding, tijden, kosten, e.d. vindt u in het B-deel van de gids. 

3.3.6 expressie – activiteiten 

Muziek/zang, drama, spel, taal, beeldende vorming 

Doel: 

Expressie is de persoonlijke neerslag van wat beleefd of innerlijk ervaren is. Ook het vertolken van de 

uitingen van anderen hoort daarbij. Het eigene in de expressie bepaalt de creativiteit. 

Wij willen: 

 Situaties creëren, waarin de kinderen kansen krijgen zich te uiten met zo weinig mogelijk 

beperkingen en regels. 

 De kinderen stimuleren de mate van creativiteit (het eigene) in de expressie te vergroten 

 Waardering bijbrengen voor wat anderen nu of vroeger hebben gemaakt op het gebied van de 

expressie ( kunstzinnige vorming) 

 Kennis, inzicht en vaardigheden aanbrengen om bovenstaande te kunnen bereiken 

 

Materiaal: 

Beeldende vorming: Diverse technieken en materialen worden toegepast om in de deelgebieden 

tekenen en handenarbeid expressief bezig te kunnen zijn. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van 

beeldmateriaal: dvd’s, posters, boeken, enz. 

Muzikale vorming: muziek en zang, ev. m.b.v. methodisch en ander aangereikt materiaal, 

muziekinstrumenten, cd speler, e.d.  

Dramatische vorming: m.b.v. diverse rekwisieten komen tot toneelspel, poppenkastspel, spel en/of 

beweging. Methode: Moet je doen! en Alles – in – 1. 

Taalexpressie: teksten schrijven, vertellen, toneel, improvisatie, enz. 

 

Werkwijze: 

Veel van genoemde expressieactiviteiten zijn geïntegreerd in wereldoriëntatie, d.w.z. ze zijn onderdeel 

van activiteiten/verwerkingen rond een thema. Ook in de zgn. vrije werkperiode zijn de kinderen vaak 

bezig met zelfgekozen expressieactiviteiten. Daarnaast zijn er expressiecursussen op speciaal daarvoor 

in het weekplan opgenomen uren voor handvaardigheid, muzikale vorming, taalexpressie en 
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beweging. We nemen deel aan het project impuls muziek onderwijs. Kinderen krijgen les van 

vakleerkrachten en leren diverse instrumenten te bespelen. 

Om de twee jaar brengt de school een eindejaarsmusical voor het voetlicht. 

Alle groepen bezoeken jaarlijks een culturele voorstelling op het gebied van muziek, dans en/of toneel.  

3.3.7 ICT  

ICT is geen op zichzelf staand vak. 

Wel leren we de kinderen met de computer en tablets te werken. Na het leren omgaan met de computer 

en tablets, worden deze zoveel mogelijk bij andere activiteiten gebruikt (geïntegreerd). De computer is 

dan een leer- en hulpmiddel voor oefening, remediërend, informatie werving, presentatie, werkstukken 

maken, enz. Voor het personeel is de computer een onmisbaar hulpmiddel geworden voor de 

ontwikkeling van allerlei les ondersteunend materiaal. Elk lokaal beschikt over een digitaal schoolbord 

en een tablet. Bovendien worden met behulp van de computer de vorderingen van de leerlingen 

vastgelegd en in kaart gebracht. 

De school beschikt over een website: www.bernewird-arlanta.nl,  

3.4 diverse activiteiten 

De school wordt regelmatig uitgenodigd de kinderen deel te laten nemen aan allerlei buitenschoolse 

activiteiten: schaken, dammen, wandelen, voetballen, korfballen, sponsorlopen, zwemmen, waterpolo, 

kaatsen, schaatsen, het bijwonen van voetbalwedstrijden, enz. Indien het leerlingenaantal, dat voor 

zo’n activiteit noodzakelijk is, toereikend is, wordt in overleg met de leerlingen bepaald of deelname 

gewenst wordt. Ook worden hierbij vaak ouders  ingeschakeld of wordt de activiteit doorgegeven naar 

de commissie die dan besluit tot eventuele deelname. Al deze zaken worden van geval tot geval 

bekeken. 

 

Schoolreizen en kamp 

Elk jaar gaan de kinderen een dag met elkaar op stap.  

De bovenbouw gaat enkele dagen op kamp. De planning is zo, dat iedere leerling één keer in de 

basisschoolperiode mee gaat.  

 

Sportdag 

De groepen 6 t/m 8 doen elk jaar mee aan de sportdag van “Dongeradeel-West”. 

Er worden dan individuele “atletiek”-prestaties behaald. Daarnaast zijn er nog een competities voor 

teams. De sportdag wordt altijd gehouden op de sportvelden in Hantum. We gaan daar op de fiets naar 

toe. 

 

Dorpsfeest 

Om de twee jaar is er het dorpsfeest. De school doet daar actief aan mee door het organiseren van de 

kinderspelen op de eerste dag van het feest.  

 

Musical 

Om de twee jaar studeren de kinderen van de school een musical in. In dat jaar vindt er dan geen 

dorpsfeest plaats. De musical wordt dan uitgevoerd  voor de zomervakantie.  

 

Mediatheek 

De schoolmediatheek bevindt zich in gemeenschapsruimte en beschikt over zo’n 1000 boeken. De  

leerlingen kunnen maximaal 3 boeken per week lenen. Boeken moeten binnen 4 weken worden geruild 

of verlengd. 

 

Sparen voor de naaste 

Onze school wil projecten steunen t.b.v. kinderen die in behoeftige omstandigheden verkeren; vaak in 

ontwikkelingslanden. (medische zorg, onderwijs, onderdak, enz.) 

http://www.bernewird-arlanta.nl/
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Uw kind kan daarvoor elke week (liefst op maandag) een klein bedrag meenemen naar school. We 

steunen één of twee projecten per cursusjaar. Bij de start van een nieuw project wordt u geïnformeerd 

over het project. 

 

Projecten 

Vaak wordt de school benaderd door instanties om mee te doen aan een project. Deze projecten 

hebben vaak een opvoedkundige karakter: gezondheid, gezond gedrag, normen en waarden, veiligheid, 

natuur en milieu, cultuur, e.d. 

Als zo’n project past in het leerprogramma van de school wordt er aan meegewerkt. Het zijn leerzame 

projecten met een grote variatie aan werkvormen, leerinhouden en vaardigheden. Om het normale 

schoolprogramma niet in gevaar te brengen, kan er maximaal aan twee projecten per cursusjaar 

worden meegedaan ( mede afhankelijk van de omvang van zo’n project). 
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4. DE KINDEREN 
 

4.1 nieuwe leerlingen 

Op de vierde verjaardag mag uw kind bij ons op school komen. Om alvast wat te wennen, mag het 

kind vóór de vierde verjaardag vijf dagen als “gast” in de onderbouw meedoen (gewenning). Dit 

mogen een aantal losse (halve) dagen zijn, maar vijf dagen aaneengesloten kan ook. Eén en ander 

graag in overleg met de leerkracht van de onderbouw. Wel moet uw kind dan tenminste drie jaar en 

tien maanden oud zijn.   

Op zijn/haar vijfde verjaardag wordt het kind leerplichtig en moet het naar school. 

Neem voor verder informatie contact op met de leerkracht van de onderbouw of met de directie van de 

school.  

4.2 ontwikkeling, beoordeling, registratie 

Zodra een leerling op school komt, wordt van die leerling een dossier ingericht. In dit dossier worden 

allerlei gegevens betreffende ontwikkeling, vorderingen, onderzoek, (extra) aandacht, bijzonderheden 

enz. genoteerd. Eén en ander op speciaal ontworpen formulieren. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt 

van een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem. 

Het dossier is de basis voor gesprekken met ouders, leerkrachten, instanties, e.d. Vanaf groep 1 gaat 

het met het kind mee de hele school door. Vorderingen worden tenslotte genoteerd in een rapport of 

portfolio, dat twee keer per jaar in zgn. tien- minuten gesprekken met de ouders wordt besproken. 

4.3 toelichting zorgverbreding 

Voortvloeiend uit onze visie op mens, kind, opvoeding en onderwijs streeft de school ernaar de juiste 

zorg te besteden aan de kinderen. Dat betekent dat we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

individuele mogelijkheden van de kinderen. Het kan zijn dat kinderen verlengde leertijd nodig hebben 

om de stof eigen te maken. De leerling kan daardoor zo nodig meer tijd krijgen om zich vaardigheden 

eigen te maken. 

Daarnaast is het mogelijk met specifiek materiaal “hulpprogramma’s” samen te stellen, afgestemd op 

de behoefte van de individuele leerling. Doordat een leerling meer tijd nodig heeft, kan het wenselijk 

zijn, dat de leerling langer op de basisschool blijft dan de gebruikelijke acht jaren. Verlenging vindt 

daar plaats waar deze het meest noodzakelijk/effectief is. Dit is geen traditioneel zittenblijven en een 

jaar overdoen, maar doorgaan op het eigen niveau. Verloopt het ontwikkelingsproces sneller dan 

normaal, dan heeft de leerling ook specifieke hulp/aandacht nodig en kan ook leerstof worden 

aangeboden, die uitbreiding/verdieping geeft op de leerstof, die bij de jaargroep hoort. We volgen 

daarbij de procedure “vertragen en versnellen”. 

 

Wet op Passend Onderwijs in onze praktijk 

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor 

alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zie ook op de 

website www.passendonderwijs.nl  

Het doel van deze wet is dat: 

Ieder schoolbestuur/stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeften.. 

 Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op 

een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een 

samenwerkingsverband.  

http://www.passendonderwijs.nl/
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 Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het 

terrein van passend onderwijs. Er bestaan nu ook al samenwerkingsverbanden van scholen, 

maar deze worden in het nieuwe systeem deels samengevoegd en krijgen er nieuwe taken bij. 

De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben er voor gekozen één provinciaal 

samenwerkingsverband te vormen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het 

maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle 

leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is inmiddels klaar en is terug te 

vinden op de website http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/. 

 In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de 

ontwikkeling van kinderen zijn betrokken. 

 De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod. 

 Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel = SOP. In dit SOP 

beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat 

informatie over: 

 de mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde 

eisen voor de basisondersteuning; 

 welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten 

beschikbaar hebben; 

 de beschikbare voorzieningen; 

 de partners waar de school mee samenwerkt; 

 de plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande 

punten. 

 Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering ervan. Het School 

Ondersteunings Profiel van onze school kunt u ter inzage bekijken op de school.  

Op KBS Bernewird willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in Dokkum en 

omgeving te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij willen leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften zo goed mogelijk onderwijs bieden. Als dat niet binnen Arlanta 

kan, dan zoeken wij met u een geschikte school in de gemeente of daar buiten. 

 

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben ? 

De aanmeldingsprocedure voor KBS Bernewird  gaat als volgt:  

 Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, meldt u uw kind bij ons aan. De ouders 

moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig 

heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld 

met informatie van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste 

basis voor de school van voorkeur om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig 

heeft. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met directie en intern begeleider. U zorgt dat de 

relevante informatie voor school beschikbaar is. 

 KBS Bernewird beslist binnen 6 weken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan 

eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. In die periode onderzoeken wij of uw kind 

inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en op welke wijze wij deze hulp kunnen bieden. 

Deze beslissing wordt onder andere op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) 

genomen. 

 Wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de mogelijkheden van onze school. 

Als wij uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende 

onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn, een school voor 

speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).  

 Leerlingen die ‘zware ondersteuning’ binnen het Speciaal onderwijs nodig hebben, moeten 

worden aangemeld bij de Commissie van Advies (CvA) van het samenwerkingsverband. Op 

grond van het dossier en de aanmelding wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

afgegeven. Daarmee kan de leerling worden geplaatst in het speciaal onderwijs. 
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 Als uw kind met extra ondersteuning is toegelaten, is het noodzakelijk de 

ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. In nauw overleg met een deskundige stellen wij 

samen met u een ontwikkelingsperspectief op.  

 Wij hanteren de volgende stroomschema’s bij de aanmeldingsprocedure:  Zorgplicht 

aanmelding bij reguliere po-school en Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school van 

Passend Onderwijs (oktober 2013) . 

 

Het ontwikkelingsperspectief  
Het kan voorkomen dat uw kind niet direct, bij aanname op onze school, maar gedurende zijn/haar 

ontwikkeling in aanmerking komt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor een of meer 

vakgebieden gelden.  Een ontwikkelingsperspectief biedt handvaten waarmee de leerkracht het 

onderwijs kan afstemmen op de behoeften en talenten van uw kind. Er staat in waar uw kind naar toe 

werkt, welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Gedurende de schoolperiode zal het 

perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren wij elk half jaar het 

ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is stellen wij het perspectief bij. 

  

Excellente en (hoog)begaafde leerlingen   

In het kader van Passend Onderwijs zijn we op alle scholen van Arlanta beleid aan het ontwikkelen 

rond de aanpak en begeleiding van excellente en (hoog)begaafde leerlingen. Op stichtingsniveau is het 

beleidsplan ‘Passend Onderwijs en excellente en (hoog)begaafde leerlingen’ vastgesteld.  

 

De rol van ouders bij Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en 

het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale 

rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind.  

De leerkracht mag een nadrukkelijk beroep op u doen en op uw bijdrage aan het verbeteren van de 

leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag 

van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind 

verder verhogen. Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere 

verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De 1-zorgroute helpt ons daarbij. Passend onderwijs is 

gewoon goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. En dat 

doen we al jaren.  

Leerlingvolgsysteem 

Binnen het samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs, streven we 

ernaar om kinderen zoveel mogelijk op de basisschool te houden. 

In onze school is één leerkracht (zie B-deel: werknemers) als intern begeleider(i.b.-er) speciaal 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg en voor de begeleiding van de 

groepsleerkrachten bij het verlenen van extra zorg aan kinderen, die dat nodig hebben. 

Het is van belang om ouders/verzorgers te betrekken bij de problematiek van hun kind.  Door naast 

elkaar te staan, als ouders, school en kind proberen we samen het probleem als een uitdaging te zien, 

wordt er getracht zo goed mogelijk, ieder naar zijn vermogen, hieraan te werken. 

 

Om alle kinderen zo goed mogelijk te volgen werken we als volgt: 

1: Het schooljaar wordt in 4 periodes verdeeld, n.l. 4 x 10 weken. 

2: Tweemaal per schooljaar worden alle leerlingen getoetst met methode- onafhankelijke toetsen door    

    de groepsleerkracht (toetsweken). 

    De resultaten worden genoteerd op een groepsoverzicht en ontwikkelingsplannen worden gemaakt.  

    Er worden trendanalyses gemaakt en opvallende leerlingen worden besproken tijdens de  

    leerlingbespreking. 

3: Daarnaast is er de mogelijkheid om opvallende leerlingen zo nodig extra te toetsen en/of te  

    observeren. 

4: Methode gebonden toetsen: dit zijn toetsen die in de betreffende methode worden   

    gebruikt om te controleren of de kinderen de leerstof beheersen. 
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5: Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt twee keer per jaar de vragenlijst van het     

 Kanjerinstituut ingevuld. 

De evaluatie en de aanpassing van de begeleiding van een leerling of een groep is gekoppeld aan de 4 

periodes per schooljaar. Het aanpassen van groeps- en handelingsplannen , de oudercontacten en het 

maken van trendanalyses is hieraan verbonden. De school wordt op twee vaste momenten per jaar 

cognitief en sociaal- emotioneel doorgelicht.  

Er vindt elke periode overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de ib’er aan de hand van de 

gegevens van de leerling en de groep. Plannen worden geëvalueerd en aangepast. Nieuwe plannen 

worden geschreven. 

Na dit overleg vindt de zorgvergadering met het hele team plaats.  

 

Externe hulp: 

Het kan zijn dat de maatregelen op school te weinig resultaat opleveren. De volgende mogelijkheden 

zijn dan aanwezig: 

Op elke school van Arlanta is een ondersteuningsteam actief (OT). Dit team bestaat minimaal uit de 

directeur en de kwo-er. Het ondersteuningsteam richt zich op het begeleiden en vergroten van de 

professionaliteit van de leerkrachten. De kwo-er coördineert en voert het ondersteuningsbeleid uit. 

Het bovenschools ondersteuningsteam (BOT) bestaat uit alle kwo-ers binnen Arlanta. Het BOT is als 

team verantwoordelijk voor alle ondersteuningsvragen van leerkrachten en leerlingen binnen de 

stichting. 

 

Het Integraal disciplinair overleg:   

Bij een integraal disciplinair overleg (IDO) zijn de CIB-er en de toeleverende of ontvangende kwo-er 

aanwezig. Op afroep kan ook de orthopedagoog, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdzorg en/of anderen aanschuiven. De coördinatie van het IDO wordt geregeld door de CIB-er. 

Tijdens het integraal disciplinair overleg kunnen verschillende onderwerpen behandeld worden: 

o Antwoord geven op ondersteuningsvragen van de intern begeleider met betrekking tot het 

begeleiden van leerlingen; 

o Aanvragen voor onderzoek op inhoud beoordelen en verdere uitvoering daarvan regelen; 

o De beoordeling van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte uit de 

peuterspeelzaal (PSZ) of de Medische Orthopedagogische Dagbehandeling (MOD) 

coördineren; 

o Toeleiding van de leerling naar het SBO of SO; 

o Toeleiding van een leerling naar een andere school voor basisonderwijs, binnen of buiten 

de stichting; 

o Terugplaatsing van een leerling naar een basisschool vanuit een SBO voorziening. 

 

 

Uw kind en de jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, in 

opdracht van uw gemeente. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. De 

ouders/verzorgers van alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7
 
een uitnodiging voor 

een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het 

onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 

 

5-jarige kinderen 

Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag 

en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 

 

Groep 7 

Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag en sociale 

ontwikkeling. 
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Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 

jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met het algemene nummer 

088 -22 99 444. 

 

Meer info op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz  
  
Schoolmaatschappelijk werk: 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of als er vragen/problemen zin bij de opvoeding, kunt u 

eventueel terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. Zij is bereikbaar, via Cedin, onder nummer 

088-0200300. U kunt haar ook bereiken via de ib-er of groepsleerkracht. Op school is een 

informatiebrochure verkrijgbaar. 

4.4 uw kind en de Vif ZiZeo, de verwijsindex Fryslân. 

Jongeren voorop 

Alle gemeenten in Friesland  werken met veel verschillende organisaties samen aan een veilige en 

motiverende omgeving voor alle jongeren. De  VIF - ZiZeO is een internetprogramma voor 

organisaties die veel te maken hebben met jongeren. Het wordt in heel Friesland gebruikt door 

gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, welzijnorganisaties en andere maatschappelijke instellingen. Ook 

“Bernewird” maakt gebruik van de VIF - ZiZeO.  

 

Wanneer in VIF - ZiZeO? 

Als een professional zich zorgen maakt om een kind of jongere, kan hij besluiten om de jongere in 

VIF ZIZEO te registreren. Overigens worden alleen de naam, geboortedatum en geslacht ingevoerd. 

Buiten de professionals die de jongere in VIF ZIZEO registreren, kan niemand deze informatie 

bekijken. Twee jaar na registratie worden de gegevens automatisch verwijderd. Hierdoor is de privacy 

gewaarborgd.  

 

Betere en snellere hulp 

Wanneer een tweede leerkracht, begeleider of andere professional hetzelfde kind of dezelfde jongere 

in VIF ZIZEO registreert, krijgen beide professionals hiervan bericht. Zij nemen dan contact met de 

ouders en/of jongere zelf en elkaar op om hun acties af te stemmen. Zo kunnen zij beter en sneller hulp 

bieden als dat nodig is.  

 

Meer informatie 

VIF ZIZEO is de Friese Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Heeft u een algemene vraag over de 

VIR? Op www.verwijsindex.nl vindt u meer informatie over VIR. Als u meer wilt weten over VIF 

ZIZEO kunt u bellen of mailen met de gemeente Dongeradeel en vragen naar de coördinator van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggdfryslan.nl/jgz
http://www.verwijsindex.nl/
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3.5. vervolgonderwijs 

In februari vindt er een gesprek op school plaats met de ouders/verzorgers over de schoolkeuze van 

hun kind. Het advies dat de basisschool geeft om een school voor voortgezet onderwijs te bezoeken, 

wordt ingegeven door de capaciteiten van het kind, de aanleg en aard, de vorderingen op de 

basisschool, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de situatie thuis.  

De toetsen van het leerlingvolgsysteem in groep 6 t/m 8 geven een belangrijke indicatie welk 

schooltype vervolgonderwijs geschikt is voor de leerling. De school maakt gebruik van de Friese 

plaatsingswijzer. Het advies van de basisschool is bepalend. 

Voor de schoolverlaters wordt een onderwijskundig rapport ingevuld. Dit rapport is ter inzage voor de 

ouders/verzorgers. 

Op de open dagen in januari, georganiseerd door het voortgezet onderwijs in Dokkum, Damwoude en 

Buitenpost, kunnen de leerlingen van groep 8 zich oriënteren op hun schoolkeuze. 

Voor de eindopbrengst van de school wordt gekeken naar de gemiddelde opbrengst van alle leerlingen 

in groep 8  d.m.v. een eindtoets, die in april wordt afgenomen. Afgelopen schooljaar was de 

gemiddelde score (95) hoger dan het landelijk (80) gemiddelde. 

 
Schoolkeuze/vervolgonderwijs k.b.s. Bernewird 

Jaar Leerlingen Vmbo  
beroeps 

Mavo/ 
vmbo Th. 

Mavo/Havo 
schakel/sprint 

Havo/vwo 

  aant / % aant / %  aant / % 

2011 6  1 - 16,6 1 - 16,6 4 – 66,4 

2012 8  6 - 75  2 - 25 

2013 7  2 - 28,6 4 - 57,2 1-14,3 

2014 5 1 - 20 3 - 60  1 - 20 

2015 11 4 - 36 4 - 36 3 - 27  

2016 8  5-62,5  3-37.5 

2017 4   2 - 50 2 - 50 
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5 DE OUDERS 
     

5.1 ouders en school 

Samen verantwoordelijk 

De school vraagt uw steun.  

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u uw kind(eren) naar Bernewird stuurt en zien dat als een blijk 

van vertrouwen in het team en de school. Er is ons alles aan gelegen om dat vertrouwen ook waar te 

maken. Maar we willen het wel graag samen met u doen.  

Samen verantwoordelijk voor onze kinderen! Goede samenwerking tussen school en thuis bevordert 

het welbevinden van uw kind. Alleen door samen te werken dienen we het belang van onze kinderen. 

Ouders en school moeten elkaar steunen! 

Ook hierin vragen onze kinderen duidelijkheid! Steun aan een leerkracht is van wezenlijk belang voor 

zijn/haar functioneren in de klas. Wanneer, om wat voor reden dan ook, school en ouders tegenover 

elkaar komen te staan, zijn de kinderen de verliezers. 

 

Als u een klacht heeft 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 

beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 

discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

Als u vragen of eventuele klachten hebt, kunt u die het best eerst melden aan de school. De school 

biedt ruime gelegenheid aan ouders om onderwijskundige, gedragsmatige of andere zaken met de 

leerkrachten of de directeur te bespreken. Naast de rapportbesprekingen met de ouders, het 

huisbezoek, de contactavonden, is het te allen tijde mogelijk een afspraak met een betreffende 

leerkracht te maken. Bovendien is de directeur bijna dagelijks aanwezig. 

Bent u van mening, dat er ook op ander niveau over de klacht moet worden gesproken, dan is het 

bestuur van onze vereniging daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en 

Voortgezet Onderwijs. De klachtencommissie is bedoeld als sluitstuk van een regeling, waarop kan 

worden teruggevallen als er verder beslist geen oplossing gevonden kan worden. 

De klachtenregeling geldt voor een ieder, die bij de school betrokken is: teamleden, leerlingen, ouders, 

bestuursleden, ondersteunend personeel, enz. In deze procedure dient u eerst contact op te nemen met 

de contactpersoon van de school. (naam en adres in het B-deel van de gids) Deze contactpersoon heeft 

geen bevoegdheid de melding te onderzoeken, maar zorgt voor de eerste opvang van de melder en kan 

(indien gewenst) deze begeleiden bij het indienen van de klacht bij de vertrouwenspersoon.  

U kunt echter ook rechtstreeks het bevoegde gezag (het bestuur), de vertrouwenspersoon of de 

klachtencommissie benaderen. (namen en adressen in het B-deel van de gids) 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er om na te gaan of de klacht kan worden opgelost tussen de 

klager en de aangeklaagde. Na overleg met de vertrouwenspersoon bepaalt u of de klacht bij het 

bevoegde gezag, bij de Landelijke Klachtencommissie of justitiële instanties wordt ingediend. De 

vertrouwenspersoon neemt met u de procedures door en bewaakt deze ook. 

Klachten voor de klachtencommissie dienen, in beginsel, uitsluitend schriftelijk en voorzien van naam, 

adres en handtekening te worden ingediend. Een aangeklaagde heeft er recht op te weten wie hem 

beschuldigt en waarvan. Een klachtencommissie spreekt overigens geen recht, maar brengt advies uit 

aan het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag bepaalt uiteindelijk of het advies wel of niet wordt 

opgevolgd. 

De volledige klachtenregeling, evenals de klachtenprocedure, liggen ter inzage op school. 

 

Seksuele intimidatie 

Wanneer het kind mondelinge of lichamelijke gedragingen van een leerkracht of medeleerling als 

seksueel bedreigend ervaart. Het kind zelf bepaalt wat ongewenst is en dat kan van mens tot mens 

verschillen. 
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Seksuele intimidatie, in het bijzonder als kinderen daarvan het slachtoffer zijn, is een ernstig vergrijp. 

Helaas blijkt dat deze feiten zich ook voordoen op basisscholen. Naast grote bezorgdheid over deze 

vergrijpen, is er ook het gevoel van geschokt vertrouwen, dat menigeen bezighoudt. 

Daarom is ons er alles aan gelegen om samen met u deze problematiek te voorkomen en te bestrijden 

door middel van een gerichte en effectieve aanpak. 

Ook al leidt niet elke melding tot het indienen van een klacht en kan (informele) bemiddeling soms 

een afdoende oplossing bieden en herhaling voorkomen, toch is het van belang dat elke melding 

serieus wordt genomen.  

 

Kindermishandeling 

Elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op lichamelijk, geestelijk of seksueel gebied, door 

toedoen of nalaten van personen met wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat, waardoor schade 

voor het kind ontstaat of in de toekomst zou kunnen ontstaan. 

Helaas komt het nog maar al te vaak voor. Allen die dan ook met kinderen omgaan, dienen alert te zijn 

op signalen van kinderen, die kindermishandeling doen vermoeden. Ook hier zullen we het met z’n 

allen moeten doen. Hebt u vermoedens; wilt u informatie of advies: kom naar school voor een gesprek. 

We hebben bovendien de beschikking over allerlei richtlijnen, die kunnen helpen bij te nemen stappen 

bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Verder kunt u ook contact opnemen met het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling Friesland. (adres in het B-deel van de gids) 

 

Pesten 

Pesten gaat veel verder dan (onschuldige) plagerijen. Kinderen worden herhaaldelijk op een gemene 

manier lichamelijk, verbaal of anderszins lastig gevallen, waardoor schoolgaan een bedreiging wordt, 

verzuim toeneemt, prestaties achterblijven en tenslotte een negatief zelfbeeld en lage zelfwaardering 

ontstaan. 

Bij pesten zijn meerdere personen betrokken: dader, slachtoffer, klasgenoten, leerkracht, ouders, team, 

directie. Niet iedereen heeft dezelfde rol, maar iedereen is wel tot op zekere hoogte verantwoordelijk 

voor het voortduren van de situatie. Een goed interventieprogramma richt zich gelijkmatig op dader, 

slachtoffer en directe sociale omgeving. Zo’n programma heeft tot doel het zover mogelijk 

terugdringen van bestaande pesterijen in en buiten de school en nieuwe problemen te voorkomen; de 

relaties tussen kinderen te verbeteren: slachtoffer en dader moeten zich (weer) prettig voelen in en 

buiten de school. Om pesten tegen te gaan is dan ook snelle aanpak belangrijk. Indien u merkt dat uw 

kind pest of wordt gepest, kom dan z.s.m. naar school voor een gesprek hierover. Alleen samen 

kunnen we dit probleem de baas. Op school kunnen we met behulp van een interventieprogramma veel 

onnodig leed voorkomen!  

 

Gedragsprotocol 

Op school hanteren we een “gedragsprotocol”, waarin duidelijke afspraken staan over hoe te handelen 

in bovenstaande situaties. Ook omgaan met racisme en discriminatie, lichamelijk geweld en privacy 

worden daarin beschreven. Het protocol is voor belangstellenden ter inzage beschikbaar. 

 

Calamiteiten 

In de school is een calamiteitenplan. In dit plan wordt beschreven hoe er in noodsituaties gehandeld 

moet worden. Een onderdeel daarvan vormt het ontruimingsplan. Dit plan oefenen we één keer per 

jaar. Een ontruiming van het gebouw betekent, dat we de kinderen elders onderdak moeten bieden bij 

een calamiteit. De kerk aan de Tange3 biedt ons in een voorkomend geval onderdak. Bij een echte 

calamiteit worden de kinderen uitsluitend vanuit de kerk, na 'aftekening' door de leerkracht aan 

ouders meegegeven. Dit om, ook in een panieksituatie, de veiligheid en het overzicht te waarborgen.   

 

Veiligheidsprotocol  

De school beschikt over een veiligheidsprotocol. Ook deze is ter inzage beschikbaar. 
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Time-out/schorsing/verwijdering 

Time-out: Vindt plaats na een ernstig incident. Met onmiddellijke ingang wordt voor de rest van de 

dag de toegang tot de school ontzegd. Dit mag maximaal 1 dag verlengd worden. 

Voortvloeiend uit een time-out kan een leerling geschorst worden. 

Schorsing: Een schorsing komt na een lichtere maatregel, zoals een time-out, als deze geen effect heeft 

gehad. Een schorsing volgt op een time-out of wordt gehanteerd in een afzonderlijke geval, waarbij het 

voorgevallen incident zo ernstig is dat dit te benoemen is als wangedrag en de school zich 

genoodzaakt ziet over te gaan tot deze maatregel. Het protocol ligt op school ter inzage.  

 

Sponsoring 

De school beschikt over een sponsorbeleid. Deze ligt op school ter inzage.  

 

Stappenplan bestrijding lesuitval 

Indien een leerkracht ziek of afwezig is, proberen we hem of haar intern te vervangen. Lukt dit niet, 

dan doen we een beroep op een leerkracht, die bij de stichting staat ingeschreven als invalkracht. 

In geval van nood kunnen de leerlingen, na overleg met het CvB, naar huis worden gestuurd. Uiteraard 

worden de ouders dan ingelicht. 

 

Foto’s op internet en video 

Er is een eigen website van de school op internet; www.bernewird-pcbodongeradeel.nl 

Op deze site laten we zien waar wij op school mee bezig zijn en waar we voor staan. Zo kan het 

gebeuren dat op school tijdens een activiteit leerlingen op de foto komen en die foto kan een paar 

dagen later op internet bekeken worden. Foto’s zullen worden geplaatst zonder de achternamen van de 

kinderen erbij te noemen. We vinden het correct om u hiervan op de hoogte te stellen. 

Mocht u het, om wat voor reden dan ook niet op prijs stellen dat uw kind herkenbaar op een foto komt 

die op internet wordt geplaatst dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan school mee te delen. 

Dan kunnen wij daar rekening mee houden. Het is niet nodig om dit elk jaar opnieuw aan te geven. 

Daarnaast kan het voorkomen dat er in de klas van uw kind(eren) video-opnames gemaakt worden. Dit 

kan bijvoorbeeld gebeuren omdat een bepaalde leerling in die klas onderzocht wordt, of voor een 

schoolontwikkelings onderwerp, een cursus van het team of één van de leerkrachten. De ouders van de 

betreffende leerling zijn hier dan natuurlijk van op de hoogte. Deze opnames zijn alleen voor intern 

gebruik in het kader van het onderzoek van het betreffende kind of voor de studie van het betreffende 

teamlid en worden na afloop gewist. 

5.2 oudercontact 

Skoallelûden: onze schoolkrant, komt een keer per jaar aan het eind van het schooljaar uit en wordt 

huis aan huis verspreid.  

Foto’s en verslagen kunt u vinden op de website. 

Praat-kijk-middag-avond: de zgn. 10-minutengesprekken. 

Bespreking van de vorderingen van uw kind(eren); bekijken van leerlingenwerk; ontvangen 

(bespreken) van het rapport (twee keer per schooljaar). 

Contactavond: uitnodiging om samen  met ouders, medezeggenschapsraad en personeel- te spreken 

over onze school. Voorlichting, informatie, leerlingenwerk, vragen van/voor geledingen. 

Huisbezoek: bij de lagere groepen structureel. Vanuit de hogere groepen indien gewenst. 

Nieuwsbrief: verschijnt meestal aan het begin van de maand en verschijnt ook op de website. 

De nieuwsbrief geeft actuele informatie over activiteiten en data. 

Gesprek: graag van tevoren een afspraak maken. 
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5.3 meepraten 

De ouders van onze school hebben inspraak via:  

 

Ouderadviescommissie (OAC) 
Elke school heeft een OuderAdviesCommissie (OAC). De OAC is de schoolnabije geleding die de 

belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende 

rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen: 

 Opvoeding 

 Onderwijs 

 Identiteit: zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit 

van de school 

De OAC heeft als taak de school zaken op bovenstaande onderdelen met de directeur te bespreken. 

Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a. het schoolplan, jaarplan. Ook signaleert de OAC 

operationele knelpunten en kan de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het advies 

hoeft niet overgenomen te worden.. De OAC is, naast het team, de belangrijkste gesprekspartner van 

de directeur. De OAC draagt hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van 

ouders dat meedenkt en adviseert. 

De directeur kan, in het kader van beleidsontwikkeling en evaluatie, een beroep doen op de OAC voor 

beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt op basis van een concrete 

afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de 

gemeente, de samenwerking met de geloofsgemeenschap of samenwerking met andere scholen. 

Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale 

netwerken te benutten. 

De OAC bestaat uit maximaal 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende 

school en hebben zitting voor een periode van 5 jaar. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke 

afspiegeling van de schoolorganisatie. 

Twee leerkrachten ondersteunen samen met twee ouders met het organiseren van activiteiten. Eens per 

jaar ontmoeten de leerkrachten, MR en ouders elkaar op de oudercontactavond. Ideeën van  ouders 

over de invulling van deze avond zijn  welkom onder het motto: De school is van ons allemaal! 

Zie voor de samenstelling van de commissie het B-deel van de schoolgids. 

 

Medezeggenschapsraad: 

De MR heeft als taak personeel en ouders meer inspraak/medezeggenschap te laten krijgen in school 

aangelegenheden. De raad werkt vanuit een reglement, dat samen met het bestuur is opgesteld. Het 

bevat een groot aantal artikelen die o.a. bepalen waar de MR over mag meebeslissen. De MR krijgt 

een besluitenlijst van elke bestuursvergadering. Als er punten zijn waarover de MR met het bestuur 

wil praten, dan neemt het MR contact op met het bestuur. Ouders kunnen schoolzaken ook doorgeven 

aan de MR, die er dan binnen de raad over kan praten. Onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR, 

een gemeenschappelijke MR, die de belangen behartigt van alle zestien scholen , die behoren tot onze 

vereniging. 

Zie voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad het B-deel van de schoolgids. 

5.4 betalen 

Onderwijs wordt betaald vanuit de belastinggelden. Helaas blijken de vergoedingen voor heel veel 

delen van het schoolgebeuren ontoereikend. Lang niet alles kan uit de vergoedingen worden 

bekostigd. De school moet daarom regelmatig een beroep doen op (bij-)betaling door de ouders. 

Voor alle scholen van de stichting geldt eenzelfde basisbijdrage. Daarnaast kunnen per school nog 

andere bijdragen worden gevraagd, afhankelijk van door de school te organiseren activiteiten.  

Hoewel de bijdragen in principe het karakter hebben van vrijwilligheid, zijn ze van wezenlijk belang 

om het onderwijs aan de scholen adequaat te verzorgen. Deze bijdragen zijn in de overtuiging van de 

school dan ook noodzakelijk. 
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Actuele informatie over deze bijdragen vindt u in het B-deel van de gids. 

5.5 verzekeren 

De school heeft een verzekering afgesloten, bestaande uit een ongevallen- en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten zover gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 

betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, 

e.d.)  valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt, zowel de school zelf als zij 

die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten 

gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak 

aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste: de school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer)aansprakelijk voor alles wat tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 

schade, die in schoolverband ontstaat, door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de 

gymnastiekles een bal tegen een bril. Dit soort schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Ten tweede: de school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.  

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door 

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 

verantwoordelijk voor.  

 

Inzittendenverzekering 

Indien u met eigen auto meehelpt bij vervoer van leerlingen, dient u wel zelf –via uw autoverzekering- 

voor inzittenden verzekerd te zijn. Vergewis u daarvan! Ook dient men zich dan strikt te houden aan 

de regels van de wegenverkeerswet t.a.v. gordels, leeftijden, aantallen, e.d. 

5.6 vakantie-verzuim-vrijaf 

Als uw kind niet naar school kan door ziekte of i.d., wilt u dit dan schriftelijk of telefonisch doorgeven 

voor aanvang van de lessen. Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties moet u goede 

nota nemen van de leerplichtfolder van de gemeente! Extra verlof wordt volgens deze wettelijke regels 

verleend. Voor de eerste twee weken van een nieuw schooljaar wordt extra verlof niet toegestaan. 

Kinderen jonger dan vijf jaar mogen zonder meer extra verlof hebben, omdat zij nog niet leerplichtig 

zijn. Wel in overleg met betrokken leerkracht s.v.p. Registratie van verlof buiten de vakanties is 

wettelijk verplicht. 

Zie voor de vakantieregeling het B-deel van de gids. 

5.7 regels en afspraken 

5.7.1 op tijd 

We verwachten dat uw kind op tijd op school komt.. Te laat komen is erg storend. Ongeveer een 

kwartier voordat de lessen beginnen is een mooie tijd. De kinderen dan nog wat bijpraten en spelen. 

Liever niet vroeger, er is dan nog geen toezicht! 

Zie voor schooltijden het B-deel van de gids. 

5.7.2 pleinwacht 

Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen is er pleinwacht door een leerkracht. Ook in de pauze 

is een leerkracht op het plein aanwezig. 
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5.7.3 fietsen 

Veel kinderen komen op de fiets. Een goede veilige fiets is dan noodzakelijk. Leer uw kind zijn/haar 

fiets te onderhouden. De fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 moeten netjes in de daarvoor 

bestemde hokken worden gezet. Sommige (cross-)fietsen hebben te brede banden voor de vaste 

standaards in de hokken; zorg er dan voor dat de fiets zelf een stevige standaard heeft. Op het plein 

hoort er naast de fiets te worden gelopen.  

De kleuterfietsjes blijven aan de rand van het schoolplein staan; bij de uitgang (hek) van de kleuters. 

Af en toe is de fiets nodig voor uitstapjes/excursies: de fiets dient dan ook verkeerstechnisch in orde te 

zijn. 

5.7.4 brengen en halen 

Leerlingen van de laagste groepen worden meestal gebracht en gehaald: per fiets of per auto. De 

uitgang van het plein aan de Raarderwei kan gevaarlijke situaties opleveren: (andere) fietsers op het 

voor de school langslopende fietspad; auto’s/tractoren die vaak (te) snel langsrijden. Daarom is er voor 

halen en brengen een speciale (veilige) zij ingang gemaakt bij het sportveld. Wel parkeren in de 

aangegeven parkeervakken en niet langs de doorgaande weg ! Als u uw kind brengt en/of ophaalt, 

begeleidt het dan bij voorkeur tot binnen het hek. 

5.7.5 jassen 

Jassen horen aan de kapstokken. Wilt u er dan voor zorgen dat de jas voorzien is van een sterke lus. 

5.7.6 klompen, laarzen, schoenen en skeelers 

In de herfst en winter komen veel kinderen op laarzen naar school: een heel gezoek als niet even de 

naam aan de binnenkant van elke laars staat. Hetzelfde geldt voor gymschoenen en gymspullen die 

vaak in de gang of op het plein achterblijven. Skeelers horen in het fietsenhok thuis. 
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5.7.7 hygiëne en nog wat… 

Waar groepen samen gebruik maken van voorzieningen, is hygiëne extra belangrijk. 

Enkele punten, waarop wij u vragen in het bijzonder te letten: 

 Voldoende nachtrust 

 Een goed ontbijt 

 Fris en schoon naar school 

 Een gezonde pauzehap mee (géén snoep) 

 Controleer regelmatig het haar van uw kind(eren) op hoofdluis 

Constateert u hoofdluis bij uw kind, dan dient u meteen de school daarvan in kennis te stellen. De 

school zorgt voor waarschuwing van de andere ouders. Zo kunnen we er samen voor zorgen, dat de 

‘besmetting’ beperkt en van korte duur blijft. Na elke vakantie worden de kinderen door 

‘luizenmoeders’ gecontroleerd.  Informatie over de bestrijding van hoofdluis vindt u op site van de 

GGD. 

 Infectieziekten en of besmetting 

Om infectieziekten te kunnen bestrijden stelt de GGD Fryslân het op prijs dat scholen aangifte doen 

wanneer er sprake is van bepaalde infectieziekten. Daarnaast heeft de school advies ontvangen hoe te 

handelen bij infectieziekten. Is er sprake van één onderstaande infectieziekten bij uw kind(eren), dan 

dient u meteen de school daarvan in kennis te stellen, zodat –indien noodzakelijk- passende 

maatregelen kunnen worden genomen. 

Melden bij: 

bof-(ernstige) diarree-difterie-geelzucht-hand-,voet-, en mondziekte -waterpokken-

hersenvliesontsteking-kinkhoest-krentenbaard-mazelen-polio-rodehond-roodvonk-schurft-

tuberculose 
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6. DE WERKNEMERS 
 

6.1 het team 

Op grond van het aantal leerlingen per 1 oktober is een aantal leerkrachten in de school werkzaam. 

Sommigen met een volledige betrekking, anderen in deeltijd. 

In het B-deel van de gids wordt bij verdeling van de leerkrachten over de groepen aangegeven welke 

leerkracht(en) eindverantwoordelijk is (zijn) over de groepen. 

We proberen te voorkomen dat er te veel versnippering optreedt. 

De benoemingsomvang van een leerkracht bestaat uit twee componenten: 

a       lesgebonden uren: uren dat daadwerkelijk wordt lesgegeven. 

b.     niet lesgebonden uren: uren die nodig zijn voor voorbereiding, correctie, scholing, huisbezoek, 

voorlichting, rapportage, nascholing, enz. enz. 

In het bij deze gids behorende B-deel vindt u alle relevante gegevens van de momenteel aan de school 

werkzame leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. 

6.2 scholing 

Om bij te blijven en de nieuwste inzichten en methoden te kunnen toepassen, is regelmatige bij- en 

nascholing noodzakelijk. Ook binnen het onderwijs veranderen zaken zo vlug, komen er zo vaak 

nieuwe zaken bij (apparatuur, nieuwe vakken, speciale hulp, enz.), dat ook de leerkrachten op eigen 

verzoek deelnemen aan bepaalde bijscholingsprogramma’s.  

In het B-deel van deze gids vindt u gegevens over de actuele verbeteringsactiviteiten. 

6.3 oefenschool 

Ook het vak van leraar moet worden geleerd. En leren doe je het best in de praktijk. Onze school is 

dan ook oefenschool van de Lerarenopleiding van de Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Regelmatig 

zijn er stagiaires werkzaam in de school. Onder leiding en verantwoordelijkheid van de 

groepsleerkracht voeren zij dan opdrachten uit. 
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7. VERBETEREN 
 

 

Alles is voor verbetering vatbaar. Zo ook ons onderwijs. 

Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor nascholing. Daar worden allerlei bevindingen t.a.v. onderwijs, 

leren, organiseren, enz. vanuit de praktijk gepresenteerd. Ook wij zijn een lerende organisatie. 

Waar dat nodig is worden verbeterpunten, scholing, vernieuwing middelen, e.d. opgenomen in de 

planning. Zo ontstaan er schooljaarplannen. Elke jaar worden deze geëvalueerd en bijgesteld. Nieuw 

beleid wordt zo veel mogelijk geborgd in borgingsdocumenten. Zo zijn we voortdurend bezig –naast 

de dagelijkse lespraktijk - onze bekwaamheid en ons onderwijs te verbeteren en te zorgen voor 

optimale kwaliteit.  

7.1 scholing/studie 

Om te kunnen verbeteren is vaak ook scholing nodig. 

Als je iets nieuws wilt invoeren, moet je het eerst zelf onder de knie te hebben om het goed te kunnen 

uitvoeren. Daartoe worden door allerlei instanties workshops, cursussen, themadagen, etc. 

aangeboden. Wij als team –maar ook als individueel teamlid- zoeken uit het aanbod de ondersteuning 

die wij voor de school en/of voor eigen bekwaamheid nodig achten en waar gedurende de cursus (of 

langer) extra aandacht aan zal worden besteed. 

Actuele informatie over de verbeteringsactiviteiten/deskundigheidsbevordering staat in het B-deel van 

de schoolgids. 

7.2 samenwerking 

Op vele terreinen is samenwerking met andere instanties nodig/wenselijk: 

Diverse onderwijsbegeleidingsdiensten voorbij- en nascholing en ondersteuning 

B.O.T.= Bovenschools ondersteuningsteam:  hulp en ondersteuning bij kinderen die speciale aandacht 

vragen 

GGD : schoolartsendienst, vertrouwensarts 

Stenden hogeschool: lerarenopleiding (scholing/stagiaires) 

Keunstwurk:  culturele voorstellingen voor basisschoolkinderen 

BNOF : bibliotheekdienst 

Gemeente: gebouw, terrein, verkeer, vervoer, gymlokaal 

Onderwijsbureau-Meppel: administratiekantoor (bestuur ondersteuning) 

Het voortgezet onderwijs: informatie over voortgezet onderwijs na de basisschool 

Inspectie: Wet op het Onderwijs toezicht; spiegeling van de wet 
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Samenstelling college van bestuur en raad van toezicht 

 
College van bestuur  
 
Naam Telefoon Functie E-mailadres 
    
Mevr. C. Doodeman 
(Carin) 
 
Ondersteuning 
 

06 819 152 02 
0519 222 045 
 

Voorzitter info@arlanta.nl 
 
 

 
 

    
Mevr. H. Vlasma 
(Henny) 

0519 222736 Secretariële, 
beleidsmatige 
ondersteuning  

info@arlanta.nl 
 

 
 
Raad van toezicht  
 

 
Naam 

 
Woonplaats 

 
Portefeuille 

 
Mevr. M. P. Sulter-Zeinstra 

 
Dokkum 

 
Voorzitter 
juridische zaken 

   
Dhr. D. Kuipers Niawier onderwijs en 

innovatie 

   
Dhr. P.W. Meinema Ternaard financiën 
   
Mevr. A. Fransen Dokkum Kwaliteit en 

ontwikkeling 

   
    

   
 
 
Stichting CBO Dongeradeel 
Bezoekadres: Altenastreek 66 te Dokkum 
Postadres: Postbus 2 9100 AA  DOKKUM 
 
Kamer van Koophandel: 40005914 
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Schooltijden/continurooster 
Groep 1 en 2 
8.30 – 14.30 uur 
Groep 1/2 is donderdag en vrijdagmiddag om 12.00 u. vrij. 
 
Groep 3 t/m 8 
8.30 – 14.30 uur 
Groep 3  is vrijdagmiddag 12.00 u. vrij. 
 
Woensdagmiddag zijn alle groepen 12.00 u. vrij. 

Vakantierooster 2017-2018  

herfst 23-10 t/m 27-10 
kerst 25-12 t/m 05-01 
voorjaar 26-02 t/m 02-03 
paasweekend 30-03 t/m 02-04 
koningsdag 27-04 
meivakantie 30-04 t/m 04-05 

hemelvaart 10-05 t/m 11-05 

pinkstermaandag 21-05 
laatste schooldag 20-07 
zomer 23-07 t/m 31-08 

 
 

 

vertrouwenspersonen 

Contactpersoon van de school: 
Dhr. T. Feddema 
Van Kleffenswei 15 
9155 AM RAARD 
Tel.: 06 19800510 

Vertrouwenspersoon van de stichting: 
Mevr. M. Kok 
Consulent ‘Psyche en Werk’ 
Oosterhoek 25 
8334 RD STEENWIJK 
Tel.: 0623962544 

Klachtencommissie: 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel.: 070 3861697   Fax.: 3020836 
info@gcbo.nl 
 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl      www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  
0900 - 1113111 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Gymnastiek  

Gym voor groep 3 t/m 8 op in de sporthal van Holwerd 
 
Kleding: sportschoenen (lichtgekleurde zool) 
              sportbroekje + shirt of turnpakje 
Vertrektijden: groep 3/4/5 maandag en donderdag 13.15 uur; terug ± 14.30 uur. 
                      groep 6/7/8 om vrijdag 12.30 uur; terug ± 14.30 uur 
 
Kleutergym 
In het speellokaal vindt kleutergym plaats. Vanwege de hygiëne is het nodig dat de kinderen 
gymnastiekschoentjes + -kleding (bijv. korte broek + shirt) dragen. De spullen worden op 
school bewaard in een opbergtasje. Liefst schoentjes met gemakkelijke sluiting en een 
stoffen opbergtasje. Tijdens de vakanties krijgen de kinderen de kleren mee naar huis om te 
wassen (Indien nodig vaker). 
 

Mediatheek 
De schoolmediatheek bevindt zich in gemeenschapsruimte en beschikt over 1000 boeken. 
Alle leerlingen kunnen maximaal 3 boeken per week lenen. Boeken moeten binnen 4 weken 
worden geruild of verlengd. 

Betalen 

De vrijwillige ouderbijdrage voor 2017/2018 is vastgesteld op € 15 per kind per jaar. 
Vrijwillig is dus niet verplicht. 
 
 
 
 

VERDELING VAN HET PERSONEEL OVER DE GROEPEN 

 

onderbouw groep 1/2 M. Bruggeling-Bosma   maandag t/m woensdag 
A. Bakker-Ludema         donderdagmorgen en   
          vrijdagmorgen 

middenbouw groep 3/4/5 C. van der Wal                ma. t/m vr. ochtend                                    
A. Bakker-Ludema         vrijdagmiddag 

bovenbouw groep 6/7/8 B. Kingma                       ma., di. en wo. 
W. Hoekstra-Ferwerda  wo., do. en vr.  

  
F. Dijkstra is als kwaliteitsondersteuner meestal dinsdag op school aanwezig. 
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 2017/2018  SCHOOLVERBETERING 

 
 

scholing/cursus/project 

zorgbreedte 

deskundigheidsbevordering 

 scholing i.b.-er op het gebied van hoogbegaafdheid 
leerlingenzorg 

 uitwerking zorg in schoolorganisatie 

 invoering/organisatie software bij ondersteuning zorgleerling 

 het uitvoeren van groeps- en handelingsplannen 

 vervanging/implementatie delen leerlingvolgsysteem 

informatica 

deskundigheidbevordering  

 scholing i.c.t. –er 
implementatie i.c.t.-plan in de klas:  

 computergebruik in de les  

 gebruik software bij zorgleerlingen 

 de website bijhouden 

onderwijs 

kwaliteitsbevordering 

 we doen mee met een muziekproject: impuls muziekonderwijs 

 het invoeren en gebruiken van tablets (snappet) 

 hoe kunnen we kinderen nog beter instructie geven volgens het edi model 

 onderzoeken naar de mogelijkheid van klassen doorbrekend werken. 

 schoolklimaat: schoolbetrokkenheid peilen/uitwerken/activeren 
 
 

                                                                                                  

management 

directie 

 actuele ontwikkelingen school overstijgend op stichtingsniveau 

 integraalpersoneelsbeleid: invoering/toepassing op school- en stichtingsniveau 

 teamvergaderingen betreffende alle schoolzaken 

veiligheid 

bedrijfshulpverlening 

 herhalingsdag voor de BHV-ers 

 het arbo-beleidspan uitvoeren en bijstellen 
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de ouderadviescommissie (OAC) 
 
Mevr. M. Kouwer 
Bornwirderhuizen 4 
9156 BA Bornwird 
Tel.: 06-53888605 

Dhr. S.M. Vrieswijk 
De Terp 14 
9154 BC Foudgum 
Tel.: 0519 292329 
 

Mevr. I. van der Veen 
Raarderweg 1-3 
9156 AC Raard 
Tel.: 0519 221855 
 
Dhr. F. Boersma 
De Terp 12 
9154 BC Foudgum 
Tel.: 0519 571882 
 

 
Voor de activiteiten ondersteund met: 
 
 
M. Bruggeling - Bosma (groepsleerkracht) 
Ljouwerterdyk 25 
9151 HB Holwerd 
Tel.: 0519 220015/06-22369742 
 
A. Stockmann 
De Terp 14 
9154 BC Foudgum 
Tel.: 0519 292329 
 
 
 
 

Mevr. H. Oosterkamp 
De Buorren 17 
9155 AN Raard 
Tel.: 06 53963326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Damstra 
Foudgumerweg 5 
9156 AE Bornwird 
Tel.: 0519-296450 
 
A. Bakker- Ludema  (groepsleerkracht) 
Spriens 3 
9101 SN Dokkum 
Tel.: 06-23475891 

 

  
de medezeggenschapsraad 
 
W. Hoekstra- Ferwerda (pers.) 
G.Japiksstraat 53 
9145 RV Ternaard 
Tel: 06 12108850 
 

I. Halma-Post (ouder) 
De Buorren 7 
9155 AN Raard 
Tel: 06 20577780 

B. Kingma (groepsleerkracht) 
Lineleane 5a 
9155 AP Raard 
Tel.: 06 16718410 
 

M. van der Veen (ouder) 
Lytse Buorren 4 
9155 AT Raard 
06 18840287 
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de werknemers 
 
A. Klimstra-Talsma (directeur)                        A. Bakker- Ludema  (groepsleerkracht) 
Berchuzen 3               Spriens 3 

9137 CG Oosternijkerk 
Tel.: 06-12121940 

9101 SN Dokkum 
Tel.: 06-23475891 

 
M. Bruggeling- Bosma (groepsleerkracht) 
Ljouwerterdyk 25 
9151 HB Holwerd 
Tel.: 0519 220015/06-22369742 
 

C. van der Wal (groepsleerkracht) 
Prins Willem Alexanderstrr. 16 
9251 DA Burgum  
Tel.: 06-52664977 

W. Hoekstra – Ferwerda (groepsleerkracht) 
G.Japiksstraat 53 
9145 RV Ternaard 
Tel: 06-12108850 

F. Dijkstra ( i.b.-er) 
De Schans 40 
9101 HR Dokkum 
Tel.: 0519 292791 
 

B. Kingma (groepsleerkracht) 
Lineleane 5a 
9155 AP Raard 
Tel.: 06-16718410 
 
 

 

 
 

D. Feddema (schoonmaak) 
Van Kleffensweg 15 
9155 AM Raard 
Tel: 06-19800510 
 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


