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IJlst, augustus 2019 

 
Welkom op “De Twine” 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het cursusjaar 2019-2020 van C.B.S. “De Twine” in IJlst. Met deze gids willen we u een indruk 
geven van het reilen en zeilen op onze basisschool. 
 
We geven elk jaar een nieuwe schoolgids uit, want op school is altijd van alles in beweging. We zijn voortdurend bezig met 
ons onderwijs om te kijken of er ergens iets anders moet of beter kan. U zult er in deze schoolgids over kunnen lezen. 
 
Onze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op school hebben. Voor ouders van nieuwe leerlingen is deze schoolgids 
meestal de eerste kennismaking met de school. Al lezend komt u zo op de hoogte van wat er op onze school gebeurt en op 
deze manier kunt u – indien nodig- op basis van onze informatie een keuze maken voor de school die u het beste vindt 
passen bij uw kind en uw manier van opvoeden. We publiceren onze schoolgids bewust op onze schoolsite, zodat de 
informatie overal, altijd en voor iedereen beschikbaar is.  
De school is gedurende vele jaren een belangrijk deel van het leven van uw kind en daarmee ook van uzelf. Een basisschool 
kies je dan ook met de nodige zorg.  
 
In deze gids leggen wij verantwoording af over de inhoud en werkwijze van de school. We hopen dat deze gids u een helder 
beeld van onze school zal geven. Naast onze schoolgids verwijzen wij ook graag naar de website van 
www.scholenopdekaart.nl waar u meer informatie krijgt over leerlingenaantallen, resultaten en de kwaliteit van onze school. 
 
Hoewel we proberen een zo compleet mogelijk beeld van onze school te schetsen, kunnen we natuurlijk nooit volledig zijn. 
Daarom zullen we u in de loop van dit schooljaar nog vaak informeren over actuele zaken door middel van onze nieuwsbrief 
en de informatie op onze schoolsite www.cbsdetwine.nl .  
Wij vertellen u graag meer over onze school en u wordt dan ook van harte uitgenodigd om er zelf eens een kijkje te komen 
nemen. We zullen u maar wat graag onze school laten zien. 
 
Met vriendelijke groeten 
namens het team van “De Twine” 
 
Gerben Veenstra 
  

 V O O R W O O R D  

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.cbsdetwine.nl/
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1.  

 
 
 

 De Twine, de school en haar naam… 
Het logo van “De Twine” geeft de betekenis van ‘twine = twijnen’ aan: het 
ineenvlechten van twee of meer draden. Daarmee geeft het de verwevenheid 
aan van de verschillende geledingen van de school: de kinderen, hun ouders en 
het team. Samen zijn we de school; een flinke kabel die heel wat kan hebben… 
CBS De Twine wordt, met ingang van het cursusjaar 2019/2020 bezocht door 
ongeveer 132 kinderen uit IJlst en omstreken. In de loop van het jaar worden 
dit meer, omdat kinderen die vier jaar worden direct na hun verjaardag naar 
school mogen. 
 

 Stichting ‘Palludara’ 
C.B.S. “De Twine” maakt deel uit van Stichting Palludara. 
Palludara is een organisatie voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. De 
stichting is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen PCBO Wymbritseradiel en 
Spectrium. Stichting Palludara beheert 15 basisscholen in Sneek, Bolsward, Oppenhuizen-

Uitwellingerga, IJlst, Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland-Folsgare, Oudega-Gaastmeer, Scharnegoutum en Woudsend. De 
naam Palludara is opgebouwd uit twee Bijbelse termen: "Onderscheiden" (Pallu) en "Parel van wijsheid" (Dara). Deze laatste 
verwijst naar het voorrecht om jonge mensen naar een bepaald niveau te brengen, zowel wat betreft kennis als op andere 
ontwikkelingsgebieden. De parel staat tevens symbool voor kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van grote waarde. 
 
De missie van stichting Palludara beschrijft de kernopdracht van de organisatie. De missie geeft weer wat wij willen bijdragen 
aan de leerlingen en aan de samenleving als geheel. Hieruit blijkt bovendien welke waarden en normen wij belangrijk vinden. 
De missie van stichting Palludara luidt:  
Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk 
kind centraal staan. Palludara wil kinderen door middel van ons onderwijs de gelegenheid bieden om zich optimaal te 
ontplooien, zodat ze zelfstandig en samen met anderen kunnen participeren in een snel veranderende, pluriforme samenleving. 
 
Op de scholen van de stichting wordt alles in het werk gesteld om deze missie in de praktijk waar te maken. Het bevoegd 
gezag van de Stichting wordt gevormd door de directeur/ bestuurder dhr. J. Fortuin. Ondersteuning van bestuur en de 
scholen vindt plaats vanuit het bestuursbureau, dat gevestigd is in IJlst, aan de Roodhemsterweg 7. Onder kantoortijden is 
het bureau bereikbaar op telefoonnummer: 0515-531826. 
Stichting Palludara 
Postadres: 
Postbus 36, 8650 AA  IJLST 
Bezoekadres:  
Roodhemsterweg 7, 8651 CV IJLST 
  

Hoofdstuk 1 
D E  S C H O O L 



 

 

9 

 
 
 
2.  

 
 
 
We leven in een snel veranderende maatschappij. Wij kiezen dan ook voor een 
school, die openstaat voor wat er in de maatschappij gebeurt, die zich daardoor laat 
beïnvloeden, zonder haar zorg voor de intellectuele, sociale en emotionele 
ontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen. Een open blik op de wereld is dan 
een voorwaarde. Het kind zal moeten leren wat zijn plaats is in de wereld en wat zijn 
plaats zal worden (opvoeden tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid). 
 

 Identiteit 
Onze school is een Christelijke basisschool. Voor ons betekent dit dat wij handelen vanuit waarden en normen die gebaseerd 
zijn op de Bijbel, zoals: eerlijk delen, respect voor elkaar, vergeving en verdraagzaamheid. Hierbij past ook dat wij andere 
geloven leren (h)erkennen en respecteren. Door middel van vertellingen, gebeden en vieringen willen we onze identiteit 
vormgeven. 
 

 Missie en kernwaarden CBS De Twine 
De volgende kernwaarden vinden wij van wezenlijk belang op onze school om kwalitatief goed onderwijs te bieden voor alle 
kinderen: 

 Veiligheid (Eerlijkheid, respect, vertrouwen en welbevinden) 

Wij willen dat elke leerling ervaart dat hij/ zij belangrijk is, er mag zijn, zich veilig en geborgen voelt om met plezier 

naar school te gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om voor zichzelf en voor de ander te zorgen. 

Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders en personeelsleden zelf goed in hun vel zitten om zo ook voor 

anderen te kunnen zorgen. Wij vertrouwen op de eerlijkheid van kinderen. 

 Gelijkwaardigheid  

Ieder kind is uniek en heeft talenten die hij/ zij mag ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat iedereen gewaardeerd en 

gelijkwaardig behandeld wordt. We houden rekening met de verschillende behoeftes van de leerlingen, we hebben 

oog voor verschillen. Wij geloven in deze talenten van de kinderen.  

 Open houding 

We nemen een open houding aan en willen kijken wat een kind wél kan. Door een goede communicatie zorgen we 

ervoor dat de school laagdrempelig ervaren wordt. Goed contact met de ouders en de omgeving vinden we van 

groot belang, zodat zorgen over en weer gedeeld kunnen worden.  

 
Door als volwassenen het goede voorbeeld te geven, willen we de kinderen de kans geven om hier naar te leven en te 
handelen. Zo kunnen ze zich optimaal ontplooien in een maatschappij waarin iedereen verschillend, maar wel gelijkwaardig 
is. 

  

Hoofdstuk 2          
    W A A R  D E   S C H O O L  V O O R  S T A A T 
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 Visie op leren 
2.3.1. SAMEN => WERKEN - LEVEN – SPELEN/ LEREN met vaardigheden uit de 21e eeuw.  
We leiden kinderen op voor de toekomst. In de 21e eeuw zijn er, naast rekenen, taal en de kernvakken ook andere 
vaardigheden nodig. Kinderen worden thuis, op school en in hun omgeving geconfronteerd met de wereld om hen heen. Ze 
doen zelf ervaringen op die hen bezighouden. In school sluiten we op deze belevingswereld aan. Wereldoriëntatie is dan ook 
een belangrijk onderdeel van het werken op “De Twine”. De wereld waarin de kinderen leven wordt op steeds jongere 
leeftijd groter, maar het komt tegelijkertijd ook steeds dichterbij. Door de verdere globalisering van de maatschappij hebben 
we steeds meer te maken met andere opvattingen en gewoonten. Juist daarom is het van belang om goed inzicht te kunnen 
krijgen in jezelf en in een andere cultuur. We willen de kinderen leren om rekening te houden met anderen. Wij willen 
kinderen daarbij ook leren om iets te doen voor anderen die het minder goed hebben en die extra ondersteuning nodig 
hebben. 
 
Naast de globalisering van de maatschappij krijgt ook de digitalisering een steeds grotere rol in onze maatschappij. Hierdoor 
zal het onderwijs meer in moeten spelen op de technologische ontwikkelingen die er zijn. Wij vinden daarom dat kinderen 
‘Mediawijs’ moeten zijn. 
Wij bereiden de kinderen hierop voor, door ze te leren om samen te leven. 
Daarnaast vinden wij het samen leren leven en leven om samen te leren van 
belang om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. 
We geven aan de volgende vaardigheden aandacht om kinderen de volgende 
stap in de toekomstige maatschappij te laten zetten: 
Vaardigheden in de 21e eeuw: 

 Sociale en Culturele vaardigheden 

 Communiceren 

 Probleemoplossend vermogen 

 Samenwerken 

 Creativiteit 

 Kritisch Denken 

 ICT geletterdheid 
 

Pedagogisch klimaat 
De Twine is een sfeervolle school, waar structuur en rust geboden wordt. We werken aan veiligheid en geborgenheid, omdat 
wij vinden dat dit belangrijke voorwaarden zijn om onze opdracht als onderwijsinstelling te realiseren. 
Iedere leerling mag zich ontwikkelen tot een zelfstandig en uniek persoon, die verantwoordelijkheid leert te accepteren voor 
zijn/ haar gedrag. Zo kan iemand tot zijn/ haar recht komen in sociale relaties en emotionele gevoelens. De sociale omgang is 
dus belangrijk. In een dergelijke situatie leert ieder kind zijn eigen kwaliteiten te ontdekken en zichzelf te zijn. Dit is een 
belangrijke voorwaarde om zelfvertrouwen op te bouwen. Het betekent ook dat kinderen verschillende talenten hebben en 
die willen we graag tot positieve groei helpen ontwikkelen. Door onze adaptieve manier van werken willen wij tegemoet 
komen aan verschillen en talenten. 
 

Didactisch klimaat 
Wij zijn een lerende organisatie en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de leerlingen. Wij zorgen voor een 
uitdagende leeromgeving waarin wij handelingsgericht werken. Dit doen wij doordat wij adaptief onderwijs geven binnen het 
leerstofjaarklassensysteem via het directe instructiemodel. Bij het aanbieden van de leerstof is het van belang om te 
differentiëren, werken op verschillende niveaus en aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Ons uitgangspunt is wat 
kan een kind wél. Hierbij maken wij gebruik van verschillende zelfstandige en coöperatieve werkvormen.  
 

Zorgzame aandacht voor diversiteit 
Alle kinderen komen met een “help mij met…” vraag op school. Wij zijn er voor de kinderen om hen hierin te begeleiden. Wij 
geven de leerling extra ondersteuning zodra de ontwikkeling stagneert of zodra de leerling meer uitdaging nodig heeft. Wij 
willen uitblinken in zorg voor elke leerling. Dit doen we door de kinderen te volgen in zijn of haar ontwikkeling en hierop 
adaptief in te spelen. Ons motto is: “basis als het kan, speciaal als het nodig is”. 
Erg belangrijk vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen; het ontwikkelen van sociale vaardigheden 
en het durven uiten van gevoelens en daarbij het elkaar in je waarde laten en op een plezierige manier met elkaar omgaan. 
Een goede sfeer is in onze ogen een voorwaarde voor ieder op school om goed te kunnen functioneren. Veel aandacht is er 
ook voor de muzikale en expressieve ontwikkeling van de kinderen. 
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School in samenwerking met ouders en de omgeving 
Leerkrachten maken als professionals het verschil. Zij werken dagelijks met de leerlingen en helpen ze in het proces van 
leren. Ouders zijn de pedagogische deskundigen van hun kind(eren). Zij weten als geen ander hoe hun kind is in verschillende 
situaties. Samen, leerkrachten en ouders, staan we sterk om de kinderen optimaal te laten ontwikkelen en te leren samen 
leven. Op De Twine vertaalt zich dit naar een open communicatie met de ouders en verzorgers. Goed contact met de ouders 
vinden we van groot belang, zodat zorgen over en weer gedeeld kunnen worden. Juist daarmee willen we inhoud geven aan 
de naam van onze school; De Twine. Een draad die zijn sterkte ontleent aan de inéén gevlochten strengen.  
 
Ook de omgeving van de school, de samenleving, speelt een belangrijke rol. Wij willen de talenten van IJlst inzetten in ons 
onderwijs. Wij gaan deze gebruiken om ook de talenten van kinderen te ontwikkelen. 
 
 

 
  

WERKEN 

LEVEN 
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3.  
 

   De organisatie van de school 
Op “De Twine” werken we met 8 groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep, maar dat hoeft 
niet te betekenen dat ze ook altijd op dezelfde manier aan het werk zijn. Hier komen we later op terug. Er werken 14 
leerkrachten vast op school (3 fulltime en 11 parttime) en sinds dit schooljaar werken we met één onderwijsassistent. De 
onderwijsassistent is aanwezig voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en is 20 uren werkzaam bij ons.  
Daarnaast is er een parttime directeur en een parttime IB’er zonder lesgevende taken. 
Onze groepen verdelen we grofweg in de onder- en bovenbouw. De verdeling van de groepen ziet er bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar als volgt uit: 
 

Groep Leerkracht(en) Dagen 

Onderbouw   
Groep 1/2 Jos Tiel-Groenestege Ma, di en wo 
 Anneke Land Do en vr 
Groep 2/3 Trienke van der Kloet Ma en di 
 Ietsje Popma Wo, do en vr 
Groep 4 Jolanda Dijkstra Ma, di, woe 
 Jacqueline van Tuinen Do, vr 
Bovenbouw   
Groep 5 Wybe Cnossen Ma, di, woe, do, vr 
Groep 6/7A Nieske Hoekstra Di, woe, do en vrij 
 Tjitske Hylkema Ma 
Groep 6/7B Arjen Wiersma Ma, woe, do, vr 
 Japke Postma Di, woe 
Groep 8 Tjitske Hylkema Di 
 Ida de Vries  Ma, wo, do en vr 
Onderwijs assistenten: Noesja Fichtner 

 
 
Jeanine Huizenga 

Begeleiding lln. met specifieke 
onderwijsbehoefte/  
Onderwijs Assistentie 
Groepsondersteuning Onderbouw 

Leerkracht in Opleiding (LIO) 1e half jaar Jacob de Boer (groep 5)  
Intern Begeleider/ zorgcoördinator Dorien Matla  
*)Op dinsdag verricht Arjen Wiersma managementondersteunende taken 

 
 Interne begeleiding 

De interne Begeleider, ook wel zorgcoördinator genoemd, heeft binnen onze school een belangrijke rol: 

 De interne begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg.  

 De IB’er ondersteunt de leerkrachten bij het uitvoeren van zorgverbredings-activiteiten en zorgt voor een afstemming 
van deze activiteiten op schoolniveau. Iedere leerkracht blijft zelf volledig verantwoordelijk, maar de interne begeleider 
zorgt voor een samenhangende zorg binnen de school. 

Enkele concrete IB-taken zijn: 

 Een planning maken voor toetsen van het Leerlingvolgsysteem. 

 Het interpreteren van de uitslagen en deze bespreken met de leerkrachten. 

 Een planning maken voor leerling besprekingen. 

 Leerkrachten adviseren bij het opstellen van een handelingsplan. 

 Het adviseren van leerkrachten betreffende het didactisch en pedagogisch handelen. 

 Het op orde houden van de leerling dossiers. 

 De interne begeleider voert overleg met de schoolleider. 

 Het opzetten en bijhouden van de orthotheek. 

Hoofdstuk 3 
D E  O R G A N I S A T I E  V A N  H E T  O N D E R W I J S              
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 Onderhouden van externe contacten. 
De IB’er (= interne begeleider) heeft tevens 7 keer per jaar contact met de andere IB’ers in de 
stichting. De hoofddoelstelling is om leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden zo goed 
mogelijk te begeleiden en op maat te laten werken.  
In het kader van Passend Onderwijs is onze stichting en dus ook onze school aangesloten bij 
het samenwerkingsverband Friesland. Dit verband werkt samen met “De Súdwester”, een 
school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd te Sneek. Op bestuurlijk niveau werkt men 
samen om het proces “Onderwijs op maat” verder uit te breiden. 

 

 Aanmelden van nieuwe leerlingen 
Als uw zoon/ dochter vier jaar wordt of u komt hier wonen en hebt schoolgaande kinderen, 
staat u voor de keuze naar welke basisschool u uw kind laat gaan. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om voordat u uw keuze maakt op school even rond te kijken en informatie te 
vragen. Als u van te voren belt om een afspraak te maken, willen we u graag rondleiden en 
alles over de school vertellen. 
In maart/ april organiseren we een Open Dag, waarin we onze school en onze manier van werken presenteren. Dit doen we 
samen met alle andere scholen van onze Stichting Palludara. 
Deze dag is in de eerste plaats voor ouders die bezig zijn met de schoolkeuze van hun kind(eren), maar natuurlijk zijn ook 
andere ouders van harte welkom. 
 

 Het onderwijs op “De Twine”  
3.4.1. Algemene wetenswaardigheden 
Snoepen in school 
Snoepen in school vinden we niet op zijn plaats. We vragen alle ouders en verzorgers er op toe te 
zien dat kinderen niet met zoetigheid naar school toe gaan. Fruit, een boterham en wat te drinken 
zijn in onze ogen de verstandigste tussendoortjes… 
      

Hiep hiep hoera! 
Als kinderen jarig zijn, mogen zij op school in hun eigen groep trakteren. Ook hier geldt weer dat we het 
snoepen het liefst aan banden leggen. Mocht u kiezen voor een snoeptraktatie, neemt u dan iets wat in één 
keer op te eten is. Zou u daar bij het kiezen van een traktatie op willen letten?  
 

 
Kleuters naar school brengen 
De kinderen in de groepen 1 en 2 mogen door hun ouders en/ of verzorgers ’s morgens naar binnen worden gebracht. 
Hiertoe gaan de deuren open om 8.20 uur. Natuurlijk willen we graag op tijd beginnen. Het is daarom verstandig om het 
afscheid niet te lang te laten duren. Breng uw kind naar binnen, naar het stoeltje of de onderwijsgevende. U kunt even met 
uw kind in de klas rondkijken, maar blijft u alstublieft niet te lang. Zo kan de schooldag voor de kinderen rustig en op tijd 
beginnen. 
 

Pauzes en buitenspelen 
Vanaf groep 3 staat er voor de kinderen ’s ochtends een kwartier pauze op het rooster. In de groepen 1 en 2 is deze pauze in 
de activiteiten geïntegreerd. De leerlingen mogen voor de pauze iets te eten en of te drinken meebrengen. Bij goed weer 
spelen de kleuters veelal buiten. Ook de pauzes voor de midden- en bovenbouw worden buiten gehouden. Met het oog op 
verbranding door de zon en wegens het risico van teken moeten de kinderen altijd een shirtje dragen. 
 

De gezonde school en genotmiddelen 
Op De Twine geven we in het lesprogramma aandacht aan de risico’s en de gevolgen van het gebruik van genotmiddelen 
zoals alcohol, tabak en drugs. Het aanbod richt zich vooral op kinderen in groep 7 en 8 als voorbereiding op de overstap naar 
het voortgezet onderwijs waar zij mogelijkerwijs vaker met de verleiding tot het gebruik van genotmiddelen geconfronteerd 
zullen worden. We maken gebruik van de middelen en professionele ondersteuning van Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN). 
 

Rookverbod 
In school geldt voor alle ruimten een rookverbod. Dit rookverbod is ook van toepassing op het schoolplein.  

http://i9.photobucket.com/albums/a83/yakutg/FlowerTweety_HappyBirthday_KMG.gif
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Energiedrankjes 
Het fenomeen van jongeren met cafeïne-houdende energiedrankjes wordt tegenwoordig steeds gewoner. Er zijn zorgen over 
de effecten van deze drankjes op het gedrag van jongeren. Kinderen zouden er hyperactief van worden of juist uitgeblust 
raken. Wij hebben in overleg met de Ouderraad en MR besloten deze drankjes niet toe te staan op school of bij activiteiten 
die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden (schoolreisjes, schoolkamp e.d.…) 
 

Mobiele telefoons 
Het meebrengen en gebruiken van mobiele telefoons op school en bij schoolse activiteiten is voor 
leerlingen in principe verboden. Mocht door bijzondere omstandigheden het gebruik van een mobiele 
telefoon noodzakelijk zijn, dan gaan we ervan uit dat er vooraf overleg plaatsvindt met de 
groepsleerkracht of schooldirecteur. 
 

Weer- en verkeersalarm 
Soms worden we geconfronteerd met heftige weersomstandigheden. Uiteraard willen wij dat de kinderen 
op een veilige manier naar en van school kunnen komen. De MR & Ouderraad hebben dan ook besloten 
dat in geval van weer- of verkeersalarm u als ouder(s) zelf een beslissing mag/ moet nemen m.b.t. het wel 
of niet naar school toe gaan. Daarbij vertrouwen we erop dat u doet wat verantwoord is.  
Mocht door een weeralarm de school gesloten worden of blijven, dan zullen wij u dit, voor zover dit 
binnen ons vermogen ligt, zo spoedig mogelijk laten weten. In geval van een weer- en/of verkeersalarm 
sturen wij de kinderen niet zonder meer naar huis. 

 
Onze huisregels 

De huisregels van CBS “De Twine” betreffen de veiligheid op school in de brede zin van het woord. 
Ons huisreglement beoogt niet allesomvattend te zijn. In voorkomende gevallen rekenen we op 
het verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen. De huisregels zijn met name bedoeld om 
een bijdrage te leveren aan het besef dat allen die in en om “De Twine” werkzaam zijn -collega’s, 
kinderen en ouders- medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gevoel van 
geborgenheid op onze school. Mochten we op dit verantwoordelijkheidsbeginsel geen beroep 
kunnen doen en voorziet het reglement niet in een oplossing, dan zijn allen die op “De Twine” 
werkzaam zijn als eerste verantwoordelijk om te handelen, c.q. in te grijpen. 
In elke groep worden nog aparte klassenregels geformuleerd. Deze maken niet direct deel uit van 
de huisregels, maar zijn daar uiteraard wel op geënt. 
  
 
 

De huisregels van “De Twine” omvatten o.m. de volgende onderdelen: 
 

 De gedragscode voor leerkrachten 

 Het Pestprotocol 

 Sociaal veiligheidsbeleid 

 De huisregels m.b.t. gedrag in het algemeen en het gebruik van de ruimtes 

 Het protocol m.b.t. ongewenste communicatie en beeldmateriaal 

 Richtlijnen voor gebruik van internet en E-mail 

 Omgaan met genotmiddelen in school 

 Criteria voor versnelling of vertraging 

 Reglement toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen 

 Het te hanteren beleid t.a.v. sponsoring op school 

 De klachtenregeling 

 Het protocol t.a.v. vervoer van leerlingen 
 

Onze huisregels liggen in school ter inzage.  

javascript:edit(16506)
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Calamiteiten 
Om eventuele calamiteiten in en om de school het hoofd te kunnen bieden, hanteren we op 
school een aantal protocollen. In deze protocollen staat beschreven hoe we moeten handelen 
indien een bepaalde calamiteit zich voordoet. Het kan daarbij gaan om brand en ontruiming, 
calamiteiten buiten de school, EHBO e.d.  
Binnen het team is een achttal collega’s opgeleid als bedrijfshulpverlener. In geval van 

calamiteiten zijn zij de eerst aangewezen personen om de opvang en begeleiding van leerlingen en personeel te organiseren. 
De BHV-ers gaan elk jaar op herhalingscursus. 
Jaarlijks wordt het ontruimingsplan met de leerlingen doorgenomen en op een speelse manier geoefend.  
In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van de BHV-ers te allen tijde te worden opgevolgd. Mocht er zich in of om 
school een calamiteit voordoen, dan is het niet de bedoeling dat u zonder meer uw zoon of dochter van school komt halen. 
Bij een eventuele ontruiming worden de kinderen eerst naar een veilige centrale plek gebracht, zodat controle op 
aanwezigheid en vertrek van leerlingen mogelijk is. Ook in dergelijke gevallen is het heel belangrijk de aanwijzingen die van 
schoolwege worden gegeven op te volgen. 

 
3.4.2. Werken in de onderbouw 
Leerlingen in de onderbouw verschillen natuurlijk van de leerlingen in de bovenbouw. Het is een wijdverbreid misverstand 
dat aan kinderen alles zo vroeg mogelijk geleerd/ onderwezen moet worden. In een proces, dat ook over alle eeuwen 
hetzelfde is, ontwikkelen kinderen zich volgens een vast patroon: van kruipen naar lopen, van brabbelen tot spreken, van 
spelen tot leren en van voorgelezen worden tot leren lezen en schrijven. Deze processen doen kinderen in hun eigen tempo 
en zijn van buitenaf nauwelijks te beïnvloeden. Kneden of dwingen helpt niet. Ouders en leerkrachten kunnen niet meer 
doen dan, passend bij het temperament van het kind, de voorwaarden scheppen, waardoor het de gelegenheid krijgt zich te 
ontwikkelen. De voorwaarden liggen in het creëren van speelmogelijkheden en voorlezen. Ook deze kennis is al eeuwen 
onveranderd. (bron: https://didactiefonline.nl/blog/blonz/kleuters-zijn-geen-schoolkinderen). 
Dit zorgt ervoor dat de wijze waarop wij werken zich gedurende de hele school verder ontwikkelt. De inrichting van de 
lokalen en de manier waarop gewerkt wordt is anders in de jongste groepen. Het werken in de kleutergroepen gebeurt 
vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld 
aan tafels, in de hoeken, de hal, in het speellokaal en op het plein. Er is aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren 
gebeurt vooral door spelen en daarmee krijgt spelen op school een niet vrijblijvende betekenis; kinderen leren keuzes te 
maken en op hun beurt te wachten; het gaat om samen spelen en samen leren. Van spelen leer je een heleboel! 
 
De meeste vakken komen in samenhang aan de orde. We werken aan de hand van een bepaald thema. De doelen die we 
nastreven in de groepen 1 en 2 hebben we vastgelegd in zgn. leer- en ontwikkelingslijnen. Deze lijnen bieden ons houvast bij 
de invulling van de activiteiten rondom de thema’s die we de leerlingen aanbieden. Net als in de midden- en bovenbouw 
worden er leer- en vormingsgebieden onderscheiden zoals o.m.; 

 Godsdienstige vorming 

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 Muzikale vorming 

 Taalontwikkeling 

 Wiskundige oriëntatie 

 Motorische ontwikkeling. 
 

3.4.3. Combinatie groep 2 en 3 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met gecombineerde groepen 2 en 3. Vanuit onze visie op het jonge kind vinden wij 
ook leerlingen in groep 3 nog jonge kinderen. We kiezen er voor om de groepen 1, 2 en 3 meer samen op te laten trekken, 
zodat we nog beter in kunnen spelen op de ontwikkeling van het jonge kind. 
 
Leren of spelen? 
Leren en spelen liggen vaak dicht naast elkaar. Wat voor de buitenstaander een spelletje zou kunnen lijken, is in veel gevallen 
gebaseerd op de pedagogische en didactische doelen die in onze leer- en ontwikkelingslijnen zijn vastgelegd. We maken 
daarbij in de onderbouw gebruik van de methode “Schatkist”; een leerstofaanbod specifiek voor de onderbouw van het 
basisonderwijs die gericht is op brede ontwikkeling van de kinderen. Er is dan ook sprake van expliciete en impliciete 
ontwikkeling; de leerkracht kan heel bewust met een groepje bezig zijn om de kleuren aan te leren, maar kleuren komen 
natuurlijk ook aan de orde in lotto- of memoriespelletjes waarmee de leerlingen individueel of in een groepje kunnen spelen.  
 

https://didactiefonline.nl/blog/blonz/kleuters-zijn-geen-schoolkinderen
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Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel zaken die geleerd moeten worden. De kleuters worden 
opgevangen in hun moedertaal; Nederlands of Fries. In de onderbouw besteden we in de groep één dag per week expliciet 
aandacht aan het Fries als voertaal. 
 
Het is belangrijk dat een kind zich in de kleuterperiode voorbereidt op het leren lezen en rekenen. Door middel van 
spelletjes, kringgesprekken, ontwikkelingsmateriaal en vele andere activiteiten proberen we de kinderen te laten voldoen 
aan de voorwaarden die in groep 3 worden gesteld. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. 
Deze kinderen gunnen we dan ook extra tijd om zich op alle gebieden goed te kunnen ontplooien.  
Natuurlijk is belangstelling voor cijfers en letters belangrijk, maar even belangrijk vinden wij de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Een kind dat wat steviger in z’n schoenen staat, zal z’n hele schoolloopbaan gemakkelijker doorlopen, dan een 
kind dat op z’n tenen moet lopen. Extra tijd en extra aandacht zijn dan bepalende factoren. Daar houden wij rekening mee in 
de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Op deze manier denken wij dat alle kinderen tot hun recht komen en hun eigen 
weg kunnen gaan. Het eventueel verlengen (of verkorten) van de periode in de kleutergroepen gebeurt altijd in overleg met 
de ouders. De criteria die gehanteerd worden, hebben we vastgelegd in het huishoudelijk schoolreglement. Hierbij spelen de 
uitkomsten van observaties en de uitkomsten van eventuele onderzoeken en/of testen een belangrijke rol. Uiteindelijk 
neemt het team de beslissing.  
 
Nog wat wetenswaardigheden voor de onderbouw: 

 In de hal van de onderbouw wordt per periode een tafel ingericht aan de hand waarvan u kunt zien welk thema aan de 
orde is. U kunt thuis ook bezig zijn met het thema dat op school aan de orde komt. Samen naar voorwerpen, plaatjes en 
boeken zoeken en hierover met uw kind praten, stimuleert enorm.  

 Zo nu en dan krijgen de kinderen een stencil met aangeleerde liedjes mee naar huis. Wanneer u voor thuis een grote 
ringband aanschaft, kunt u de liedjes bewaren en nog eens met elkaar zingen.  

 ‘s Morgens gaan we met z’n allen in de kring fruit eten. De kinderen mogen hiervoor fruit of een boterham en drinken 
meenemen, geen koekjes en snoep! Wilt u ook geen kauwgom mee naar school geven?  

 Als het slecht weer is, spelen we in het speellokaal. Vandaar dat we u vragen de kinderen gymschoenen mee naar school 
te geven. Graag schoenen met elastiek of klittenband en geen veters! Deze schoenen blijven op school bewaard.  

 Kinderen mogen op school iets moois maken voor een familielid dat jarig is, voor een zieke of bij andere redenen. Geeft 
u de bijzonderheden op tijd even door? 

Voor een kind is het op een bepaald moment belangrijk dat het de eigen naam kan schrijven. Als u de naam voor schrijft, wilt 
u dan de letters gebruiken die op school ook aangeleerd worden? Het is namelijk moeilijk om in groep 3 de anders 
aangeleerde letters weer af te leren.  
Dus graag zo: 

a  b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n  
 o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y  z 

 
 Ook spreken we de letters soms anders uit dan u gewend bent. Een B is een 

‘buh’ en een P is een ‘puh’. Zo benaderen we de klanken van de letters het beste en wordt het voor kinderen 
gemakkelijker woordjes in stukken te hakken of uit losse klanken woorden te ‘plakken’ 
 

 Tot slot: het vasthouden van een pen of potlood. Het goed vasthouden van schrijfgerei is erg belangrijk. Verkeerd 
vasthouden kan leiden tot een krampachtige schrijfhouding. Dat is ongezond voor zowel het 
schrijfresultaat als voor het lichaam. De juiste manier om een pen vast te houden is tussen duim en 
wijs- en middelvinger. Het is van belang hier al op jonge leeftijd op te letten. Wilt u er thuis ook 
aandacht aan schenken? 

 

p /  oe  /  s = poes 

 

m   aa   n = maan 
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3.4.4. Werken in de groepen 3 t/m 8 
Vanaf groep drie zijn in het rooster de vakken die gegeven worden 
duidelijker te herkennen; taalontwikkeling wordt uitgesplitst in lezen, 
schrijven en Nederlandse taal. Echter, als de kinderen net hun eerste 
stappen in groep drie gezet hebben, proberen we hen zo nu en dan ook nog 
-zowel letterlijk als figuurlijk- ruimte te geven voor de meer speelse 
activiteiten waaraan ze tot voor kort gewend waren. Dat deze bezigheden 
prima in te bouwen zijn in onze lessen spreekt voor zich. Vandaar ook dat 
we gekozen hebben voor een mogelijkheid om groep 2 en 3 te combineren. 
Veelal zijn de gebruikte methodes vanwege deze benadering uitgekozen en 
kunnen leeractiviteiten speels of in spelvorm worden aangeboden. 
 

Godsdienstige vorming 
De overdracht van Bijbelse verhalen is niet in elk gezin meer een vanzelfsprekendheid en de belevingswereld 
van de kinderen van tegenwoordig is mee veranderd. In onze methode voor Bijbels onderwijs ‘Trefwoord’ 
werken we veel met voor de kinderen herkenbare thema’s zoals: vrijheid; vriendschap; liefde; verdriet; enz.. 
Van daaruit gaan we op zoek naar wat de Bijbel ons hierover zegt. Centraal in de methode staat een dagkalender. 
Hierop zien de kinderen welk onderwerp aan de orde is. We hebben gemerkt dat de kinderen erg enthousiast 
reageren op deze manier van werken. 
 

Rekenen en wiskunde 
We werken op school met de methode Rekenrijk. Dit is een zgn. realistische rekenmethode. Dat wil zeggen dat de methode 
gebruik maakt van concrete situaties en voorbeelden uit het dagelijks leven. De methode gebruikt verder uitgebreide 
differentiatie voor rekensterke- én rekenzwakke leerlingen. Een uitdagend niveau voor iedereen. Kijktips voor diagnose en 
concrete hulp. Aantrekkelijke en aansprekende vormgeving. De lessen verwerken de leerlingen op tablets van Snappet. 
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.  Snappet leidt tot 
verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas. Dit stimuleert en geeft kinderen de 
mogelijkheid op eigen niveau en tempo met het rekenwerk bezig te zijn.  
 

Leren lezen 
In aansluiting op het spelenderwijs leren lezen 
van letters en woorden in de onderbouw wordt 
in groep 3 verder aandacht besteed aan de lijn 
in het leesproces van kinderen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de methode “Lijn 3”. Lijn 3 
sluit uitstekend aan op de tussendoelen van het 
kleuteronderwijs. Ook de overgang naar de 
volgende groepen is logisch en soepel. Kinderen maken kennis met alle onderwerpen van groep 4 

en verder: taal, spelling, begrijpend lezen, studerend lezen en voortgezet technisch lezen. Alle kinderen lezen uit hetzelfde 
boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. De 8 leerlijnen zijn 
lezen, spelling, woordenschat, leesbevordering, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie. 
De methode bevat een schat aan materialen en veel variatie in de opdrachten, waardoor kinderen met plezier samen en/of 
zelfstandig met taal en lezen aan het werk kunnen zijn. Naast klassikale activiteiten zijn er vaak individuele activiteiten, want 
kinderen verschillen nu eenmaal van elkaar in kennis, vaardigheden en interesse. Kinderen leren op hun eigen niveau en in 
hun eigen tempo. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. De leerkracht geeft begeleiding tijdens het leesproces en in 
een open en veilige leeromgeving werken kinderen zelfstandig aan een opdracht.  
Als de leerlingen gevorderd zijn met het ‘leren’ lezen, komt het ‘begrijpend’ lezen om de hoek kijken. Hiervoor gebruiken we 
de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Met deze methode leren we de kinderen aan de hand van teksten, die geënt zijn op de 
actualiteit, de leesstrategieën en ook hoe ze deze moeten toepassen. Het spreekt voor zich dat naarmate de kinderen ouder 
worden het accent in de leeslessen zich steeds meer verlegt naar het begrijpend en studerend lezen. 
Lezen is voor de kinderen een belangrijke vaardigheid. Gedurende de 
gehele basisschoolperiode blijven we de leesvorderingen dan ook volgen 
en stimuleren. Dit houdt ondermeer in dat we gekozen hebben voor een 
organisatie met ‘tutorlezen’. Dit betekent dat leerlingen uit hogere 
leerjaren jongere kinderen begeleiden bij het oefenen van technisch 
lezen. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want naast technisch lezen komen ook zaken als samenwerken en 

 
“…begrijpend en studerend lezen 

 

 met teksten uit het nieuws…” 

 

Actueel 

 
“…4 x per week tutorlezen, 

om leeskilometers maken…” 

 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm


 

 

18 

verantwoordelijkheidsbesef aan de orde. Hiervoor hebben we viermaal per week een moment in het lesrooster ingeruimd 
waarbij we de groepen doorbreken. Kinderen die een specifieke leestraining nodig hebben, helpen we ondermeer door 
intensieve begeleiding. Hierbij gaan kinderen onder leiding van een groepsleerkracht een tekst oefenen. Op deze manier 
proberen we te werken aan een continue leesontwikkeling. 
 

Nederlandse taal 
Goed schriftelijk taalgebruik vinden we erg belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan taal-ondersteunende 
oefeningen zoals woordenschatuitbreiding, de spelling van veranderlijke en niet-veranderlijke woorden, de zinsbouw en 
taalbeschouwing. Op dit gebied werken we met de methode ‘Taalverhaal’. 
 
Naast de schriftelijke taal oefenen we ook het mondeling taalgebruik. Dat gebeurt vooral in de zogenaamde ‘kring’. Tijdens 
de ‘kring’ brengen kinderen, die ruim van tevoren door de leerkracht worden aangewezen, een thuis voorbereid onderwerp 
aan de orde. Onderwerpen kunnen zijn: 

 Een gelezen boek. De leerling vertelt aan de kring hoe het boek heet, wie de auteur is, wie de illustrator en wie de 
uitgever. Daarna wordt er een korte samenvatting gegeven en vervolgens mag een gedeelte worden voorgelezen. 

 Een gedicht of eigen tekst. Het gedicht of een zelf geschreven verhaal of gedicht wordt voorgelezen. 

 Nieuws. Meestal wordt dit uit de krant gehaald. 

 Muziek of zang. Een zelfgemaakt of bestaand lied of muziek op CD of een dans. 

 Een spreekwoord. De betekenis ervan wordt uitgebeeld of in de vorm van een rebus gebracht. 

 Eigen inbreng. Iets wat het kind zelf thuis of op school gemaakt heeft of een onderwerp dat de interesse heeft, bijv. 
natuur, cultuur of toneel. 

Vanzelfsprekend mogen de kinderen in de kring reageren op de ingebrachte onderwerpen en mogen er vragen gesteld worden.  
 
Het werken aan taalontwikkeling wordt ondersteund door een breed scala aan activiteiten; 

 Jaarlijks besteden we aandacht aan poëzie in alle groepen 

 Deelname aan de Kinderboekenweek 

 Het stimuleren en organiseren van deelname aan de voorrondes van voorleeswedstrijden 

 Het ontwikkelen van ICT-vaardigheden waardoor de presentatie en communicatiemogelijkheden van de leerlingen 
groter worden 

 Samenwerkend leren zoals het tutor-lezen waarbij oudere leerlingen de jongere kinderen begeleiden 

 De Twine sjongt en spilet 
Taal is op deze manier niet alleen iets om te leren, maar vooral ook een middel om te gebruiken en om te communiceren. 
 

Schrijven en de vulpen 
Schrijven vinden we een belangrijk vak op school. Het is een vaardigheid waar je je hele leven baat bij hebt. 
Hiervoor gebruiken we de methode “Pennenstreken”. Een goede schrijfhouding en deugdelijk schrijfmateriaal 
zijn noodzakelijk om een goed en duidelijk handschrift te ontwikkelen. Vandaar dat we in de loop van groep 4 
starten met het schrijven met de vulpen. Bij normaal gebruik gaat deze pen de hele schooltijd mee. Bij verlies is 
een nieuwe schoolvulpen tegen kostprijs op school verkrijgbaar. 
Onze ervaring leert dat kinderen soms nogal wat pennen en potloden in hun la hebben. We vragen alle ouders 

van kinderen uit groep 3 en hoger dan ook zorg te willen dragen voor een eenvoudige etui. Een pennenzakje voorzien van een 
rits bevalt doorgaans het best. 
 

De Fryske taal / De Friese taal 
Frysk is in ferplicht fak yn Fryslân. De learlingen yn‘e skoalle groeie op yn in omjouwing wêr’t wol gauris Frysk sprutsen wurdt, 
sawol yn ’e skoalle, as dêr bûten. Yn ‘e skoalle lizze wy it aksint op it ferstean en it lêzen. Dêrnjonken besteegje wy oandacht 
oan it praten en it skriuwen. Fansels hâlde wy hjirby de thússituaasje fan ’e bern yn ’e gaten. Wy wolle de bern yn it foarste 
plak in positieve hâlding bybringe foar minderheidstalen yn it algemien en foar it Frysk yn it bysûnder. Hjirby brûke wy radio- 
en televyzjelessen en ferskate lesútjêften.  
Fries is een verplicht vak in Friesland. De leerlingen in onze school groeien op in een omgeving waarin regelmatig Fries 
gesproken wordt; zowel in als buiten school. Op school leggen wij de nadruk op het verstaan en het lezen. Daarnaast 
besteden we aandacht aan het spreken en schrijven. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de thuissituatie van uw 
kind. We willen de kinderen in de eerste plaats een positieve houding bijbrengen ten opzichte van minderheidstalen in het 
algemeen en het Fries in het bijzonder. Hierbij gebruiken we radio- en televisielessen en diverse lesuitgaven. 
Ruim de helft van onze leerlingen heeft Fries als thuistaal. Het spreekt voor zich dat wij hier in ons onderwijs rekening mee 
houden. Hoewel de lestaal overwegend Nederlands is, maken we op gezette momenten gebruik van de ‘memmetaal’. 
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Engels 
Het onderwijs in de Engelse taal aan onze school is er in algemene zin op gericht de leerlingen in staat te 
stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel in het mondeling contact met mensen die zich van 
deze taal bedienen. Dus onderwijs in het Engels is erop gericht de leerlingen: 
 bewust te maken van de rol die het Engels in de (Nederlandse) samenleving speelt 

 een zekere mate van luistervaardigheid in de Engelse taal bij te brengen 

 een zekere mate van spreekvaardigheid bij te brengen 
Voor het vak Engels maken we door de gehele school gebruik van de methode “Take it Easy”. Take it easy is een lesmethode 
Engels voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee 
gegarandeerd interactief en actueel. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping.  
 

Wereldoriëntatie 
In onze onderwijsvisie gaan we uit van de belevingswereld van het kind. Dat betekent dat we in de leerstof waar mogelijk 
rekening houden met de actualiteit en met de leef- en belevingswereld van de kinderen. Leerstof en activiteiten rondom de 
gekozen thema’s hebben ook de persoonsvorming tot doel. Op deze wijze proberen we de kerndoelen op een fundamentele 
manier te realiseren. Wereldoriëntatie neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen ons onderwijssysteem. Oriënterend 
onderwijs wil kinderen immers oriëntatiemogelijkheden bieden. Het is daarom heel belangrijk dat wij, als opvoeders, leef- en 
leersituaties inrichten, waarbij wij ons bezinnen op hoe wij kinderen moeten benaderen in houding en taalgebruik, hoe wij 
kinderen beoordelen en hoe wij onze werkwijzen en methoden hierop kunnen afstemmen.  

Wereldoriëntatie valt uiteen in een aantal richtingen waarvan aardrijkskunde, geschiedenis en biologie de 
belangrijkste zijn, maar we werken bijvoorbeeld ook aan geestelijke stromingen, staatsinrichting en 
dergelijke zaken. Bij het werken aan de thema’s maken we vaak gebruik van de mogelijkheid 
vakoverstijgend te werken. Binnen wereldoriëntatie kan men niet zonder bepaalde vaardigheden. Deze 
vaardigheden worden zowel tijdens wereldoriëntatie als tijdens de andere lessen functioneel ontwikkeld 
en geoefend.  

De gebruikte methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis zijn de digitale methodes van “Wijzer!”. Op het gebied van 
biologie gebruiken we de methode ‘Leefwereld’ en daarnaast maken we gebruik van verschillende projecten van NME 
(Natuur Milieu Educatie). Dit betekent dat alle groepen gedurende het cursusjaar deelnemen aan natuur- en milieu-
educatieprojecten. Op deze manier gaat de klas zo nu en dan de natuur in en halen we de natuur de klas in. 
Voor wat betreft het verkeersonderwijs maken we gebruik van de “Jeugdverkeerskrant” en van het tijdschrift “Op voeten en 
fietsen”. De inhoud van onze methoden gebruiken we als rode draad in ons onderwijs. 
In de praktijk betekent het bovenstaande dat we allerlei activiteiten organiseren rond een gekozen onderwerp waarbij de 
ene keer de methode als uitgangspunt gebruikt wordt terwijl deze de andere keer veel meer de rol van bronnenboek krijgt.  
 

Techniek, Wetenschap en Jong Ondernemen 
“De Twine” heeft enige jaren het zgn. VTB-project afgerond; dit houdt in 
dat we aandacht voor techniek en wetenschap in ons leerstofaanbod 
hebben geïntegreerd. “De Twine” kreeg hiertoe gedurende drie jaren een 
subsidie van de stichting “Verbreding Techniek in het Basisonderwijs”. In 
vorige schooljaren hebben we daardoor een aantal belangrijke stappen 
kunnen zetten. De aanschaf van de zgn. Techniek Torens en het 

formuleren van een ‘techniekbeleidsplan’ voor de school waren hiervan zonder meer de 
belangrijkste. Na een audit en andere controles in de jaren 2009 en 2010 mag “De Twine” zich 
nu rekenen tot de zogenaamde ‘voorbeeldscholen’ op het gebied van techniek in het 
basisonderwijs. Veel belangrijker is het dat wij nu beschikken over een doorgaande lijn voor wat betreft techniekonderwijs in 
alle groepen. 
Als vervolg op de invoering van techniek in ons leerplan, zijn we nu bezig met de implementatie van het project ‘Excellent 
Ondernemen’. Dit is een project waarbij kinderen op speelse wijze kennismaken met ondernemerschap en waarin bijzondere 
aandacht gegeven wordt aan leerlingen die wat meer aankunnen. Ook dit jaar weer zal het project aan het einde van het 
schooljaar uitmonden in een markt die helemaal door de leerlingen georganiseerd wordt. 
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Muziek, Beeldende vorming & Handenarbeid  
“De Twine” maakt deel uit van een cultuurnetwerk dat zich ten doel stelt de culturele vorming van kinderen te stimuleren. Een 
belangrijke ondersteuning voor de culturele en kunstzinnige vorming van onze leerlingen kunnen we realiseren door het aanbod 
van diverse kunstenaars en culturele instellingen in onze omgeving. Hierbij wordt elk jaar gebruik gemaakt van de door de 
overheid beschikbaar gestelde subsidie. Daarenboven houden we in de schoolbegroting expliciet rekening met kosten voor 
culturele activiteiten. De school onderhoudt nauwe banden met het ‘Centrum voor de Kunsten’ en ‘Keunstwurk’. 

Expressie, creativiteit en beeldende vorming nemen op “De Twine” een belangrijke 
plaats in als het gaat om de inhoud van het onderwijs. Bij de activiteiten willen we drie 
aspecten duidelijk naar voren laten komen: 

 Het aanleren van vaardigheden (bijvoorbeeld knippen, boetseren, figuurzagen, 
toneelspelen en zingen)  

 Het leren waarderen van kunstzinnige uitingen (kijken, luisteren en voelen) 

 En beslist niet in de laatste plaats het ontwikkelen van creativiteit. 
 

Hiertoe gebruiken we op school de methode “Moet je doen”. Waar dat mogelijk is, worden de 
onderwerpen van de lessen beeldende vorming aangepast aan de thema’s die in de groepen aan de orde 
zijn. 
Tenslotte willen we hier zeker ook nog even ons schoolkoor noemen. “Het Twinekoor” is al lang niet 
meer weg te denken van onze school. Ze treden op binnen en buiten schoolverband en zorgen onder leiding van juffrouw 
Nieske Hoekstra binnen en buiten school voor een ‘vrolijke’ noot bij een grote verscheidenheid aan activiteiten 
 

Lichamelijke opvoeding 
De kinderen van de onderbouw krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal 
van school. Bij goed weer spelen de kinderen buiten. 
Vanaf groep 3 krijgt spel en beweging steeds meer het karakter van 
gymnastiekles. De lessen vallen uiteen in activiteiten waarbij het omgaan met 
toestellen (bewegen en motoriek) en spel (sportiviteit en spelinzicht) elkaar 
afwisselen. Om de inhoud van de lessen goed op elkaar af te stemmen maakt 
“De Twine” gebruik van uitgewerkte lessen uit methode “Basislessen bewegingsonderwijs”. Hierdoor zijn de lessen in de 
verschillende groepen op elkaar afgestemd en kunnen we in de gymzaal van elkanders materialen en toestellen gebruik 
maken. Dit maakt het voorbereiden van de lessen een stuk simpeler en zo komen we des te meer toe aan waar het om gaat; 
samen bewegen en sportief bezig zijn! De gymlessen worden gegeven in sporthal ‘De Utherne’. Een van onze collega’s is in 
samenwerking met de Buurtsportcoach van gemeente Súdwest-Fryslân bezig met een specialisatie voor wat betreft het 
screenen van motorische ontwikkeling. Dit betekent dat we ook het motorische aspect van de ontwikkeling in de gaten 
houden. Indien hiertoe reden is, wordt u door de leerkracht benaderd en kunt u zelf eventuele vervolgstappen zetten.  
 
Ons onderwijs en de doorgaande lijn… 
Als je van een afstandje naar de inhoud van het onderwijs en de gehanteerde werkwijzen daarbij zou kunnen kijken, zijn er -
sterk vereenvoudigd - verschillende fasen te onderscheiden; 

 Het wennen aan het naar school gaan 

 Het afwisselend lerend en spelend verwerven van basisvaardigheden om later met succes te kunnen leren lezen, 
schrijven en rekenen  

 Het verwerven van voldoende ‘technische’ vaardigheid op het gebied van taal en rekenen in de middenbouw van 
ons onderwijs. 

 En het toepassen ervan in de bovenbouw om op die manier de wereld verder te verkennen. 
Elke vorige fase draagt bij aan de voorwaarden om in de volgende fase succes te kunnen hebben. Een fase wordt niet abrupt 
afgesloten of ingeleid, maar krijgt in de regel op bepaalde momenten steeds meer of minder aandacht. Bij de keuze van onze 
methoden en werkwijzen houden we hiermee rekening. Op die manier proberen we ons onderwijs als een doorgaande lijn 
aan te bieden.  

 

Samenwerking met de 

 Buurtsportcoach van Gemeente 

SWF voor variatie in ons 

bewegingsonderwijs… 
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 ICT in de school 
In alle groepen gebruiken we een LCD Touch screen/ digitaal schoolbord. 
Dit kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt en biedt veel onderwijskundige mogelijkheden. Het bord zal zeker ingezet 
worden bij de instructielessen van de verschillende vakgebieden.  
Vanaf de onderbouw wordt gebruik gemaakt van digitale middelen. In alle lokalen staan computers en in de 

gemeenschappelijke ruimte is een computerhoek ingericht, aangesloten op het netwerk. Er zijn ook 
een aantal tablets beschikbaar die leerlingen dagelijks gebruiken. Bovendien ervaren we de computer 
als een uitstekend hulpmiddel bij het geven van goed onderwijs. 
Door middel van het werken met de verschillende digitale middelen, willen we de leerlingen ICT 
geletterd maken.  
De kinderen van groep 2 t/m 4 werken o.a. met de programma ’s van “Rekentuin”, “Taalzee”. Verder 
werken we van groep 4 tot en met 8 met NieuwsbegripXL. 
Jaarlijks werken de bovenbouw groepen aan de ‘Mediawijsheid’ door middel van projectweken. 

Het ICT-beleid van de scholen van stichting ‘Palludara’ wordt bovenschools gecoördineerd. Alle collega’s zijn geschoold in het 
gebruik van computers en “De Twine” heeft een eigen ICT-coördinator. 
 
Voor wat betreft het gebruik van computers en internet hanteren we op school een protocol waarin geregeld wordt binnen 
welke kaders gewerkt mag èn moet worden. Dit protocol maakt deel uit van het huishoudelijk schoolreglement van “De Twine”. 
 

 Adaptief onderwijs met behulp van Snappet 
Vanaf 2016-2017 werken we in de groepen 4 t/m 8 met het digitaal verwerken op 
Snappet. Op deze manier kunnen we adaptief onderwijs bieden. Adaptief onderwijs is 
het zoeken van manieren om tegemoet te komen aan verschillen in 
onderwijsbehoeften bij kinderen. Omgaan met verschillen tussen leerlingen dus. 
 

 Werken met de Snappet (tablet) en eventuele onkosten 
We werken momenteel met alle leerlingen uit groep 4 t/m 8 met de Snappet. De leerlingen hebben zich het werken al goed 
eigen gemaakt en we ervaren iedere dag de voordelen die de Snappet biedt. We zijn blij dat we in samenwerking met onze 
Stichting Palludara de mogelijkheid hebben om de Snappet kosteloos aan te bieden en dat we hiervoor geen extra 
ouderbijdrage hoeven te vragen. Soms gebeurt het echter dat een leerling een ongelukje heeft met de Snappet (bv. laten 
vallen) en dat hij kapot is. Van Snappet krijgen we dan een nieuwe tablet, maar we moeten dan wel de borg voor de kapotte 
Snappet betalen. Deze bedraagt € 150,00. Conform ons beleid benaderen we hiervoor in eerste instantie de ouders/ 
verzorgers met het verzoek om dit uit de WA – verzekering te laten vergoeden. Mocht dit voor (grote) problemen zorgen, 
dan proberen we in overleg een andere oplossing te zoeken. 
 

 Huiswerk 
Vanaf groep 6 wordt er zo nu en dan wat huiswerk meegegeven. In groep 6 gaat het dan voornamelijk om de woordjes van 
het dictee en topografieopdrachten. Frequentie en hoeveelheid nemen toe naarmate de kinderen ouder worden. Het doel 
van huiswerk is: 

 De leerlingen te leren zich zelfstandig een stuk leerstof eigen te maken 

 De leerlingen te leren planmatig te werk te gaan 
Een belangrijk element van huiswerk leren of maken is ook dat het een goede voorbereiding is op de wijze waarop leerlingen 
later in het voortgezet onderwijs zullen gaan werken. 
 

 Landelijke verkeersproef en de fiets 
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de landelijke verkeersproef (het theoretisch verkeersexamen) en een fietsproef in 
Sneek.  
In de loop van het schooljaar gaan de kinderen uit groep 8 een aantal keren naar Sneek in het kader van excursies en 
kennismaking met het voortgezet onderwijs. Dit doen we bij voorkeur op de fiets, zodat de toekomstige route naar het 
vervolgonderwijs alvast wat vertrouwder wordt. Het spreekt voor zich dat een deugdelijke fiets hierbij een noodzaak is. 

http://www.oefenweb.nl
http://www.oefenweb.nl
http://www.oefenweb.nl
http://www.oefenweb.nl
http://www.oefenweb.nl
http://www.snappet.org/
http://www.oefenweb.nl
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 Jeugd-E.H.B.O. 
Op “De Twine” worden voor de leerlingen van groep 8 elk jaar lessen verzorgd om het jeugd-
EHBO-diploma te behalen. Uiteraard wordt de lessenserie afgesloten met een echt examen 
waarbij theorie en praktijk getoetst worden. Voor de lessen maken we gebruik van het boek 
“Jeugd Eerste Hulp”. Dit boek is voorafgaand aan de EHBO-lessen  voor € 10,- op school 
verkrijgbaar en wordt na afloop eigendom van de leerlingen. 
 

 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
Naast de 8 lokalen waarin de groepen gehuisvest zijn, zijn er in het schoolgebouw de volgende 
voorzieningen: 

 het speellokaal, waar groep 1/2 bewegingsonderwijs en spel hebben 

 de middenruimte, waar gemeenschappelijke activiteiten worden gehouden en waar kinderen buiten de groep aan 
het werk kunnen zijn 

 de schoolbibliotheek die tevens dienst doet als ruimte voor zelfstandig werken 

 alle ruimtes in de school zijn voorzien van netwerkvoorzieningen t.b.v. ICT-gebruik 

 de orthotheek/ IB-kamer: hier staan materialen voor kinderen die extra hulp of verrijking nodig hebben. Deze ruimte 
gebruiken we ook voor die extra hulp. 

 ruimte voor onderzoek, individuele hulp en begeleiding 

 de handenarbeidruimte. Deze ruimte vormt met de middenruimte één geheel 

 één van de lokalen is ingericht als ruimte voor de buitenschoolse opvang 

 de personeelskamer annex vergaderruimte 

 de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de sporthal van MFC “De Utherne”. 

 In ons Schoolondersteuningsprofiel noemen wij nog het volgende: 
o Gebouw en ruimtes zijn rolstoelvriendelijk 
o Invalidetoilet(ten) 
o Voorzieningen voor dove/ slechthorende leerlingen 
o Gespreksruimte(s) 
o Therapieruimte(s) 

 
 
 
 

 
 

BSO ‘De Speelboom’ 

 

is gevestigd 

 

in het schoolgebouw 
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 Palludara en Passend Onderwijs 
Binnen Palludara geloven we dat kinderen zoveel mogelijk op moeten kunnen groeien in 
hun eigen buurt of dorp. We kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van onze 
leerlingen (naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in het regulier onderwijs. 
In onze ondersteuningsvisie is dan bijvoorbeeld ook te lezen: ´Doel van ons (passend) 
onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in 
een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet.´ 
 
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat 
we de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De school kijkt hiervoor naar 
haar eigen mogelijkheden, deze staan beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de mogelijkheden van 
uw kind. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een: 

 Een andere basisschool van Palludara; 

 Een andere basisschool in de regio; 

 Onderwijsarrangementen bijvoorbeeld in samenwerking met MOD (jeugdhulp Friesland), Kentalis, thuisonderwijs 
(met uiteindelijke doel -al dan niet volledige- terugkeer naar school); 

 Een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
 
Alle scholen van Palludara voldoen aan de zogenoemde ‘basisondersteuning’. Hierdoor kunnen we veel kinderen op onze 
scholen plaatsen. Deze basisondersteuning hebben we gecreëerd door een zorgvuldig ondersteuningsbeleid op te stellen, dat 
we planmatig onder de loep nemen met deskundige en gekwalificeerde interne begeleiders. Daarnaast zetten we 
psychologische en orthopedagogische hulpverlening in van het Didactisch Orthopedagogisch kenniscentrum (DOK) in Sneek. 
Ook hebben we een ambulante begeleider gedrag aangesteld die op alle scholen ondersteuning biedt wanneer het bij 
leerlingen qua welbevinden en gedrag even niet zo lekker loopt. Afsluitend helpt de goede samenwerking met externe 
partijen (denk aan organisaties als Jeugdhulp Friesland, Kindteam Sneek, Kinnik, Accare, fysiotherapie, logopedie) om de 
ondersteuningsstructuur soepel te laten verlopen. Veel scholen van Palludara hebben specifieke deskundigheid, denk 
bijvoorbeeld aan expertise rond ADHD, autisme, dyslexie, spraak- en taalproblemen of medische deskundigheid. Hierdoor is 
er ook maatwerk mogelijk voor uw kind, door bijvoorbeeld onderwijs op een andere school van Palludara te volgen. Op deze 
manier kunnen we vaak ook tegemoet komen aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uiteraard gebeurt dit 
altijd erg zorgvuldig, in goed overleg en worden alle voor- en nadelen grondig met u afgewogen. 
 
Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen heeft Palludara ook extra mogelijkheden gecreëerd om uw kind binnen de 
school te ondersteunen door het intern zorgteam binnen Palludara op te richten. Dit zorgteam, heeft de naam ‘Intern 
aanmeldingsteam leerlingenzorg’ (IAL). Het IAL is een multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld kan worden bij 
kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. Het IAL adviseert rond mogelijkheden voor leerlingen uitzonderlijke 
ondersteuningsbehoefte (zoals extra ondersteuning en interne/externe verwijzingen).  
Deze ondersteuning gebeurt bijvoorbeeld door extra inzet van personeel, maar er kan ook gedacht worden aan het inzetten 
van specifieke materialen.  
 

Hoofdstuk 4                    
P A S S E N D   O N D E R W I J S  

http://www.palludara.nl/welkom.html
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De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. Voor aanmelding zal aan u als ouders altijd expliciet toestemming 
gevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe gaat. De directeur, intern 
begeleider en leerkrachten staan u graag te woord. Voor vragen die de school overstijgen kunt u het IAL bereiken op: 
ial@palludara.nl 
 

Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg  
 
Omdat met de invoering van Passend Onderwijs het zorgteam van WSNS is weggevallen en er de mogelijkheid is om een 
leerling binnen Palludara te verwijzen, is er binnen Palludara een intern zorgteam opgericht. Dit zorgteam, heeft de naam 
‘Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg’ (IAL).  
Het IAL kan ingeschakeld worden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en adviseert voor wat betreft 
benodigde zorg en mogelijke doorverwijzingen binnen Stichting Palludara. 

 Passend onderwijs en Schoolondersteuningsprofiel 

Inleiding 
Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit 
zichzelf te kunnen halen, ze hebben recht op het best passende onderwijs! Het 
contact met ouders wordt op onze scholen als zeer waardevol ervaren. U kent 
uw kind immers het best en weet wat hij of zij nodig heeft. De deuren van 
onze scholen staan open voor uw ideeën en feedback. Sámen realiseren we 
het best passende onderwijs. 
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school voor ten minste vier 
jaar vast welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is 
opgesteld door de ouders (medezeggenschap), intern begeleiders, schoolleiding en het bestuur van Palludara. In het profiel 
wordt aangegeven welke ondersteuning onze scholen kunnen bieden en welke ambities de scholen hebben voor de 
komende periode. Op basis van het profiel inventariseren onze scholen welke expertise kan worden ontwikkeld en wat dat 
betekent voor de (scholing van) leraren.  
 

Samenvatting Palludara 
Binnen stichting Palludara is de basisondersteuning voor alle leerlingen op orde. Hiervoor is een hoge beoordeling gegeven. 
Dit betekent dat de domeinen ‘onderwijs’, ‘ondersteuning’, ‘beleid’ en ‘organisatie’ allemaal goed op orde zijn. Er is 
bijvoorbeeld kwalitatief expertise op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden, ADHD en autisme. Voor hoogbegaafde 
leerlingen biedt Palludara zelfs een speciale  klas aan: ‘de Plusbus’. Leerlingen krijgen hier les passend bij hun 
ontwikkelingsniveau en -mogelijkheden.  
 
Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen begeleiden. Soms winnen we hiervoor advies in bij 
externe deskundigen. De intern begeleider is de spil wanneer er ondersteuningsvragen rond uw kind zijn en kan –altijd in 
overleg met u- externe hulp voorstellen om met onze scholen mee te denken. De samenwerking met externe deskundigen is 
binnen Palludara gestructureerd uitgezet. Zo werken we nauw samen met orthopedagogen en psychologen van het 
Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, 
andere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. Samenvattend is over de 
samenwerking met ketenpartners te zeggen dat deze intensief  en regelmatig plaats vindt waar het moet en incidenteel waar 
het kan. 
 
Stichting Palludara is zich na het analyseren van het SOP 2013-2016 verder gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van 
onderwijs aan het jonge kind (de kleuters). Opgedane kennis wordt gedeeld binnen onze interne ‘academie’.  Dit is een 
leerplaats verzorgd door en voor deskundige collega’s. Als professionals binnen het onderwijs willen we ook ´een leven lang 
leren´ om alle leerlingen met hun persoonlijke talenten en ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.  
 
In 2015-2016 is in het kader van passend onderwijs een protocol medisch handelen opgesteld zodat voor alle partijen 
duidelijk is welke mogelijkheden er op medisch vlak zijn. Ouders van kinderen die zich voor onze school aanmelden worden 
hier expliciet op gewezen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Met de ouders van reeds aangemelde leerlingen met een 
medische ondersteuningsbehoefte is dit nieuwe protocol inmiddels besproken. Het protocol is altijd in te zien bij de directeur 
en-of intern begeleider van uw school.  
 

mailto:ial@palludara.nl
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Het komende schooljaar willen we ons meer ontwikkelen rond dyscalculie en 
rekenproblemen. Drie jaar geleden heeft Palludara, samen met rekenspecialisten 
en intern begeleiders binnen onze organisatie, een dyscalculieprotocol opgesteld 
waarin onze afspraken helder zijn geborgd. Nu is het tijd voor de uitrol hiervan.  
 
Tot slot hebben we hiaten ervaren in het aanbod van sociale 
vaardigheidstrainingen. Hier gaan we in het cursusjaar 2016- 2017 een eigen 
aanbod voor realiseren in de vorm van algemene sociale vaardigheidstrainingen, 
op maat gemaakte trainingen en Rots en Water – trainingen. Als u het gehele 
schoolondersteuningsprofiel in wilt zijn of hier eens over van gedachten wilt 
wisselen: u bent (altijd) van harte welkom op school! 

 
 Het Schoolondersteuningsprofiel van CBS De Twine  

Sfeer en leren gaan hand in hand op De Twine, want om te kunnen leren moet je je prettig voelen. We besteden dus veel 
aandacht aan een vrolijke en veilige school. Daarbij durven we de boeken best eens opzij te leggen, want leren kan op heel 
veel manieren. Zo werken we aan de brede ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Jaarlijks vindt er een 
evaluatie van ons onderwijs plaats aan de hand van vooraf vastgesteld kwaliteitsbeleid. Veranderingen die op grond hiervan 
worden doorgevoerd, worden vermeld in de schoolgids die aan het begin van elk schooljaar verschijnt. Eens in de vier jaar 
wordt het schoolplan aangepast waardoor de koers voor de school actueel blijft. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt keer 
op keer dat de kwaliteit van ons onderwijs gezien mag worden! 
 

Onderwijs op maat 
Op De Twine geven we onderwijs op maat. Dit betekent dat er structureel aandacht is voor kinderen die wat extra’s nodig 
hebben. Dit geldt zowel voor kinderen die in hun ontwikkeling gestimuleerd moeten worden, als voor kinderen die wel wat 
extra uitdaging kunnen gebruiken. De ontwikkeling van de kinderen wordt systematisch in kaart gebracht met behulp van 
een modern leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we goed zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Kenmerkend voor het onderwijs op De Twine zijn: 

 Aandacht voor zelfstandig werken en leren 

 Samenwerkend leren in groepsverband, maar ook tussen groot en klein 

 Structureel aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen 

 Geïntensiveerde ondersteuning voor leerlingen met een individueel hulpplan 

 Aandacht voor actualiteit, milieu en samenleving 

 Een breed georiënteerd team met ruime ervaring op gebied van gedrag, taal, rekenen, creativiteit, sport & motoriek 

Grenzen aan de zorg? 
Uiteraard zijn er grenzen aan wat wij kunnen bieden. Deze grens wordt grotendeels bepaald door de verantwoordelijkheid 
die wij hebben voor alle aan ons toe vertrouwde kinderen. Deze grenzen zijn niet absoluut. Samen met de ouders en of 
verzorgers willen we in gesprek gaan om te bekijken of een kind dat speciale zorg behoeft bij ons op de juist plek zal zijn. Het 
is daarom van het grootste belang dat alle partijen open zijn naar elkaar. Mochten we tot de conclusie komen dat een 
leerling bij ons niet op de juiste plaats is, dan zullen we u te allen tijde adviseren en helpen om tot een juiste schoolkeuze te 
komen. Ons ‘motto’ is dan ook “Basis als het kan, speciaal als het moet”. 
Als u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt kijken, kunt u dit vinden op de schoolsite www.cbsdetwine.nl. Hebt u 
vragen? U bent te allen tijde van harte welkom op school!  
  

http://www.cbsdetwine.nl/
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5.  

 
 

 De inschrijving en toelating van nieuwe leerlingen  
Als uw zoon/ dochter vier jaar wordt, staat u voor de keus naar welke school u uw kind laat gaan. U 
kunt altijd contact met ons opnemen voor een afspraak, zodat u kennis kunt maken met “De Twine” 
en wie daar werken. We vertellen u graag over het wat en waarom van onze school. Met andere 
woorden; waar “De Twine” voor staat. 
Kiest u voor onze school dan kunt u uw kind aanmelden. Enkele weken voordat uw zoon of dochter 
4 jaar wordt, krijgt u via de leerkracht van de instroomgroep bericht dat uw kind welkom is op 
school voor een paar wendagen. Nadat uw kind vier jaar is geworden, mag het elke dag naar school. 
Een groepsleerkracht heeft vooraf een intakegesprek met de ouders van leerlingen die bij ons in de onderbouw instromen, 
zodat belangrijke zaken kunnen worden doorgenomen. 
 
Het komt natuurlijk ook regelmatig voor dat kinderen -bijvoorbeeld na een verhuizing- tussentijds instromen. Ook dan 
bestaat de mogelijkheid om vooraf even langs te komen en te wennen aan de nieuwe groep. Het is gebruikelijk (èn verplicht) 
dat scholen vertrekkende leerlingen een onderwijskundig rapport meegeven zodat de nieuwe school beter in kan spelen op 
de ontwikkeling van de nieuwe leerling.  

Kennismaking met “De Twine” 
 

We vinden het op “De Twine” erg belangrijk dat ouders van toekomstige leerlingen een weloverwogen keuze 
maken voor de school. We ruimen dan ook graag tijd in voor een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we u vertellen 

over het onderwijs dat wij bieden en u iets van de sfeer in onze school laten proeven.  
 

Maakt u gerust een afspraak om eens een kijkje te nemen. 
U bent van harte welkom !!! 

 
 

Toelating van leerlingen met een handicap 
Onze basisschool staat in principe open voor kinderen met een handicap. Een weloverwogen beslissing is van het grootste 
belang voor het kind, voor u als ouders en ook voor ons als school.  

 Als we moeten beslissen over toelating, houden we er dus rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis 
hebben om het kind een goede opvang te bieden, want we willen op een verantwoorde manier bijdragen tot de 
optimale ontwikkeling van het kind. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als 
we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak dat met de ouders en de begeleider van de REC is 
opgesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. 

 Ons motto is: 
“Basis als het kan, speciaal als het moet” 

 
Terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs 
Voor het eventueel terugplaatsen van een leerling na een (tijdelijk) verblijf op een school voor speciaal onderwijs naar onze 
school geldt de volgende procedure: 

 een gesprek met de directie van de school voor speciaal onderwijs 

 een gesprek met de ouders van het te plaatsen kind 

 een gesprek met het hele schoolteam 

 het opstellen van een begeleidingsplan 
In het begeleidingsplan zullen in ieder geval de volgende punten de aandacht krijgen: 

 de doelstelling voor de leerling 

 het leerplan zowel cognitief als sociaal-emotioneel 

 de tussentijdse evaluatie- en overlegdatums  

Hoofdstuk 5 
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Toelating, verwijdering en schorsing; de formele kant… 
Ouders hebben de mogelijkheid tussen verschillende scholen te kiezen en zij maken die keuze vaak welbewust. Daarbij 
kunnen zich situaties voordoen, waarbij de school de keuze van de ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet 
toelaat of niet kan toelaten.  
Soms ook ziet het bestuur zich genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Schorsing is aan de 
orde wanneer het bestuur of de schoolleider bij ernstig wangedrag van een leerling direct moet optreden en er tijd nodig is 
voor het zoeken naar een oplossing. 
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of het herhaald negeren van schoolregels. Verwijdering is een 
maatregel die genomen wordt als het bestuur concludeert dat het wangedrag dusdanig ernstig is dat de relatie tussen school 
en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot niet toelaten, schorsen of verwijderen van een leerling 
moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 
Voor de aanname van leerlingen is dan ook een vaste procedure vastgesteld. Datzelfde geldt ook voor de procedures voor 
schorsing en verwijdering. Al deze procedures zijn vastgesteld op basis van de wettelijke vereisten hiervoor. De procedures 
zijn opgenomen in de huisregels van “De Twine” en liggen op school ter inzage. 
 

 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Door middel van observatie van leerlingen en het beoordelen van schoolwerk houdt de groepsleerkracht in de 
gaten hoe het met de ontwikkeling van leerlingen gaat. Deze ontwikkeling betreft zowel de cognitieve, 
lichamelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling. In groep 1 en 2 wordt een observatielijst bijgehouden van 
iedere leerling. In groep 2 worden daarnaast de Cito-toetsen ‘Taal voor kleuters´ en ‘Rekenen voor kleuters’ 
afgenomen. Vanaf groep 3 worden methode-gebonden toetsen voor de cognitieve vakken (begrijpend lezen, 
technisch lezen, spelling en rekenen) afgenomen en gebruiken we toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. 
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee maal per jaar (in januari/februari en juni) een rapport mee naar huis. In 
dat rapport worden het welbevinden en de leervorderingen van de leerling beschreven. De ontwikkeling van de 

leerlingen wordt vanaf groep 1 drie maal per jaar met de ouders besproken tijdens de contactavonden.  
Bij tussentijds vertrek naar een andere school wordt door de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport opgemaakt en 
naar de toekomstige school gestuurd. Ook de ouders krijgen hiervan een afschrift. 
 

 Intern ZorgOverleg (IZO) 
Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind 
Wat doe je als je kind regelmatig wordt gepest? Als je zoon niet helemaal lekker in z’n vel zit. Of je dochter last heeft van de 
scheiding?  Elke ouder heeft wel eens een vraag over de opvoeding en het gedrag van een kind. Veel zaken bespreek je met 
familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. 
 
U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van de 
Jeugdgezondheidszorg en de schoolmaatschappelijk werker nauw samen. U kunt één van hen rechtstreeks benaderen 
wanneer u een vraag heeft.  
 
De intern begeleider, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker hebben een paar keer per jaar overleg 
om eventuele zorgen over een kind te bespreken. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit zogenoemde 
intern zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele 
problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of in de vrije tijd mee te maken kan krijgen. Als u wilt 
kunt u hierbij aanwezig zijn, u kent uw kind immers het beste. Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kinderen zich 
goed kunnen ontwikkelen. 
 
Gebiedsteams 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en kinderen (en alle andere 
inwoners) goed te regelen gaan gemeenten werken met lokale gebiedsteams bij u in de buurt. Het Centrum Jeugd en Gezin 
gaat op in deze gebiedsteams. 
Via de gemeente kunt u meer informatie over het gebiedsteam bij u in de buurt krijgen. U krijgt een overzicht van wie er in 
het team zit en hoe u hen kunt bereiken. Tot die tijd zijn dit onze contactpersonen en –gegevens: 
Onze Intern Begeleider: Dorien Matla  
Onze School Maatschappelijk Werker: Therese Hartkamp 
Onze verpleegkundige Jeugd Gezondheidszorg: Gerda Loopstra 
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 De Verwijsindex 
Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms 
weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin.Dat is jammer, want 
hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u 
oplossen. Om de afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. De 
verwijsindex is een hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen. 
De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van uw kind. Zo laat hij 
aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een beroepskracht van een 
andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan 
elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste 
kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind 
afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af 
te geven over een kind waarover ze zich zorgen maken. 
 

 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Wanneer een leerkracht signaleert dat een leerling moeite heeft of juist uitblinkt op een bepaald gebied, zullen afhankelijk 
van de resultaten een aantal stappen worden doorlopen. 
De groepsleerkracht bespreekt de resultaten van de leerling in een leerlingbespreking. Daarna wordt een begeleidingsplan 
opgesteld om tot gerichte zorg voor deze leerling te komen. 
De begeleiding van de leerling zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Op “De Twine” is een orthotheek. Daarin kan de 
leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te begeleiden. Na een periode van twee maanden wordt geëvalueerd. 
Wanneer de leerling de doelstelling onvoldoende heeft bereikt, wordt er verder gekeken. Blijkt dat de leerling na een tijd van 
extra begeleiding nog niet de doelstelling heeft gehaald, dan wordt na overleg met de ouders extern advies ingewonnen. 
De vraagstelling wordt dan aan het IAL voorgelegd. Het IAL bestaat uit deskundige mensen; orthopedagoog, IB’ers, 
onderwijskundig medewerker en ambulant begeleider. De groepsleerkracht en de intern begeleider stellen een 
onderwijskundig rapport op en aan de hand hiervan zal het IAL bepalen wat de meest adequate begeleiding is voor de 
leerling. 
 

Aanpassing van de leerlijnen 
Het niveau waarop leerlingen werken aan een eigen aangepaste leerlijn, 
omdat het reguliere aanbod voor hen te zwaar is. Er is dan sprake van 
een aangepast uitstroomprofiel. 
Het is dan mogelijk om voor een bepaald vakgebied binnen de leerlijn 
een ander traject te volgen. Ook hier spreekt het voor zich dat dergelijke 
beslissingen altijd in samenspraak met ouders worden genomen, want 
dergelijke beslissingen zijn vaak mede bepalend voor de verwachtingen die t.a.v. de uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

gekoesterd kunnen worden. 
 

Hoogbegaafdheid 
Op “De Twine” werken we volgens de structuur van het Sidi-protocol. Dit betekent 
dat we structureel aandacht schenken aan het signaleren van hoogbegaafde 
leerlingen en we beschikken over een beredeneerd aanbod voor leerlingen die 
meer aankunnen dan het gewone. Het protocol biedt mogelijkheden om 
hoogbegaafde leerlingen in een vroeg stadium te signaleren en vooral ook om ze te 
begeleiden. Het contact met de ouders en de leerling zelf speelt daarbij een belangrijke rol. Op basis van observaties, 
gesprekken met ouders en leerlingen en nader onderzoek, stellen we vast of kinderen geheel of deels moeten gaan werken 
aan deze uitdagende en beslist niet vrijblijvende leerlijn. De invoering van het Sidi-protocol heeft er toe geleid dat we binnen 
het leerstofaanbod op “De Twine” 3 arrangementen onderscheiden; 

I Het arrangement waarbij leerlingen de reguliere leerstof op compacte wijze krijgen aangeboden en daarnaast 
werken aan plus- en verbredingsopdrachten 

 
II Het gemiddelde niveau; de leerlingen werken uit de reguliere methode  
 

III Het arrangement waarop leerlingen met kleine aanpassingen en met ondersteuning van de groepsleerkracht of 
remedial teacher binnen de reguliere methode kunnen blijven werken 

 

 Als het voor een leerling te moeilijk 

blijkt, kan plaatsing in een ‘eigen 

Leerlijn’ overwogen worden. 

Voor de leerling wordt dan een 

aangepast aanbod samengesteld… 

 

‘…koffertjesaanpak, 

voor kinderen  

die meer aankunnen…’ 
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De koffertjesaanpak 
We hebben op school koffertjes samengesteld met een specifiek leerstofaanbod voor taal en 
lezen, rekenen, wereldoriëntatie en algemene (studie-)vaardigheden. Daarnaast zitten in elk 
koffertje aanwijzingen om het werk te kunnen plannen. Zo kunnen de leerlingen heel 
zelfstandig aan de slag. Op deze wijze worden kinderen die meer aankunnen uitgedaagd om 
zich vast te bijten in opdrachten die moeilijk en intensief kunnen zijn. Een belangrijk doel 
daarbij is o.m. dat ook deze leerlingen leren doorzetten en ervaren dat succes behalen beslist 
ook moeite kost. Leerlijn I hebben we concreet gemaakt door vanaf groep 3 in elke groep dit 
koffertje te introduceren met daarin specifieke materialen. Elk koffertje is voorzien van 

opdrachtenkaarten, zodat leerlingen op een zelfstandige manier met het aanbod aan de slag kunnen. Leerlingen kunnen en 
mogen binnen het aanbod zelf plannen en keuzes maken.  
 
We vinden het belangrijk dat kinderen die meer aankunnen niet geïsoleerd raken in hun groep. Bij activiteiten gericht op de 
groep nemen ze gewoon deel aan het reguliere werk, maar dit kan dan in compacte vorm worden aangeboden. Zo houden 
de kinderen contact met hun klasgenoten en blijft er ook tijd over om aan hun eigen opdrachten uit het koffertje te werken. 
 

De Plusbus 
Stichting Palludara biedt kinderen die meer aankunnen de mogelijkheid deel te nemen aan de 
zogenaamde Plusbus; kinderen worden in de gelegenheid gesteld om een dagdeel in een groep 
plaats te nemen waar meer kinderen met dezelfde achtergrond zitten. De Plusbus wordt 
georganiseerd op de ‘CBS De Vuurvlinder’ in Sneek, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor alle 
leerlingen van onze stichting die hiervoor in aanmerking komen. Aan de plaatsing in de Plusbus 
gaat een intakeprocedure vooraf. De school neemt hiertoe, uiteraard in overleg met de ouders, 
het initiatief. 
 

Zelfstandig werken, taakbrieven en uitgestelde aandacht 
Om alle hiervoor genoemde zaken te kunnen realiseren, vragen we nogal wat van de kinderen. We moeten hen leren werken 
met uitgestelde aandacht, want de meester of juf is niet altijd direct beschikbaar om hulp te bieden. Je moet jezelf ook even 
kunnen redden en weten op welke manier je verder kunt… We leren de kinderen dan ook gaandeweg om te gaan met taken 
en taakbrieven waarvan de opdrachten vaak over meerdere dagen kunnen worden verdeeld. Aan de ene kant hebben de 
leerkrachten hierdoor op gezette tijden de handen vrij en komt er tijd beschikbaar om gericht hulp te verlenen, aan de 
andere kant leren de kinderen op deze manier heel zelfstandig aan hun taken te werken. 
 

Verlenging of verkorting van de basisschoolperiode 
Hierbij valt te denken aan de verlenging van de kleuterperiode, doubleren of het overslaan van groepen. Het spreekt voor 
zich dat dit geen zaken zijn die zo maar even besloten kunnen worden. De criteria voor verlenging of versnelling hebben we 
vastgelegd in een document dat deel uitmaakt van ons huishoudelijk schoolreglement. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de overgang van de kleuters. 4-jarige kleuters die in de maanden oktober t/m 
december zijn geboren gaan bij de overgang in principe mee naar groep 2. Zij verblijven dan dus relatief kort (niet een 
volledig jaar) in groep 1. Als de overgang naar groep 3 in beeld komt, wordt al in een vroeg stadium naar de ontwikkeling van 
de kinderen gekeken. We zullen dan aan de hand van objectieve criteria vaststellen in hoeverre de leerling ‘rijp’ is om deze 
overstap te maken. In het geval dat we van mening zijn dat deze keuze nog niet verstandig is, zullen wij dat altijd met de 
ouders bespreken. Er is in zo’n geval natuurlijk geen sprake van doubleren. De leerling krijgt wat meer tijd om zich de 
elementaire zaken van de onderbouw beter eigen te maken. 
 

 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 
In het begin van groep 8 wordt alvast voorlichting gegeven over de verschillende vormen van het V.O. In een kringgesprek 
gaan we de kinderen bewust maken van hun eigen mogelijkheden. Ze kunnen dan een voorlopige keuze maken. 
In de periode tot maart komen we daar nog enkele keren op terug bijvoorbeeld naar aanleiding van het krantje ‘Kies’ van het 
Ministerie van Onderwijs. Daarbij is het gewoonte geworden ieder jaar een spreker uit het voortgezet onderwijs uit te 
nodigen die op een ouderavond voor de ouders van groep 8 de organisatie van het moderne voortgezet onderwijs uiteen zet.  
Jaarlijks brengen we in groepsverband een bezoek aan de kennismakingslessen op het Bogermancollege in Sneek. In de loop 
van het jaar worden door de scholen van het V.O. vaak ‘Open Dagen’ georganiseerd. Het is aan te bevelen om die met uw 
kinderen te bezoeken. 
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Plaatsingswijzer en schoolkeuze VO 

Alle adviezen worden gegeven op basis van de ‘Plaatsingswijzer’. Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de 
basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in 
het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 
centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij: 

 Begrijpend lezen 

 Rekenen en wiskunde 

 Technisch Lezen 

 Spelling 
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 
www.plaatsingswijzer.nl. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer als instrument om tot een bindend schooladvies te komen. 
De leerkracht nodigt de ouders en de betreffende leerling van groep 8 uit voor een bezoek op school om over de schoolkeuze 
te praten. Ouders, leerlingen en leerkrachten proberen samen tot de juiste schoolkeuze te komen. 
Op de inschrijfformulieren worden de wensen/ adviezen van school, ouders en kinderen aangegeven en vervolgens vóór 15 
maart opgestuurd door de leerkracht. 
Het Voortgezet Onderwijs plaatst de leerling in een bepaalde groep. Er is jaarlijks contact tussen het Voortgezet Onderwijs en 
onze school. Bovendien worden regelmatig de rapportcijfers doorgestuurd naar onze school. Op deze wijze volgen en 
bewaken wij, of de plaatsing goed is geweest en of onze school een goede aansluiting heeft bij het vervolgonderwijs. Hier 
kunnen wij als school eventueel de nodige maatregelen voor treffen. 
 

Eindtoets 
Vanaf schooljaar 2014/2015 heeft het basisonderwijs te maken met de verplichte Centrale 
Eindtoets Basisonderwijs. Deze wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) uitgebracht. Dit 
betekent dat het vanaf dat moment voor alle leerlingen van het regulier basisonderwijs in 
groep 8 verplicht is om een eindtoets te maken. Wij hebben vanaf 2015-2016 de de Eindtoets 
van “IEP” (http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets) als centrale eindtoets gebruikt. 
Dus niet meer 3 dagen zweten, zoals we dit gewend waren bij de CITO eindtoets, maar 2 
dagdelen een eindtoets maken welke aantrekkelijker bevonden werd door de leerlingen zelf. 
Deze toets past goed bij onze visie. De centrale eindtoets wordt in schooljaar 2018/2019 
afgenomen in april 2019. 
Het doel van de Centrale Eindtoets is dat er een ‘objectief tweede gegeven’ komt. Het advies van de basisschool is leidend 
geworden bij de plaatsing naar het voortgezet onderwijs. Als de uitslag hoger is dan het schooladvies dan moeten wij een 
heroverweging maken. Omdat wij de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan volgen is een dergelijke toets vaak een 
bevestiging van wat wij als personeel al weten. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer als instrument om tot een advies te komen.  
 

 Verlengde schooldagen en naschoolse activiteiten voor kinderen 
Een paar keer per jaar nodigen we de kinderen -en vaak ook hun ouders- uit om ’s avonds naar school te komen. De kinderen 
laten dan hun resultaten en mogelijkheden zien of willen iets presenteren. U kunt hierbij denken aan de inloopavonden 
tijdens themaweken, bijzondere vieringen, maar ook aan de presentaties tijdens onze muziek- en speelavonden: ‘De Twine 
Sjongt en Spilet’. 
 

 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen  
 Sporttoernooien: mocht er het komende seizoen weer een voetbal- of volleybaltoernooi georganiseerd worden dan 

zullen we daar weer aan meedoen 

 Schoolreizen en schoolkamp 

 Excursies: n.a.v. thema’s is het mogelijk om excursies te organiseren 

 Schoolroute V.O.: voor de kinderen van groep 8 wordt er (meestal in mei) een fietstocht door Sneek uitgestippeld en 
er wordt uitgelegd hoe men zo veilig mogelijk kan fietsen. Ook wordt er gewezen op gevaarlijke situaties in die 
route. 

 De Avond-4-daagse 
 
Voor veel van de buitenschoolse activiteiten doen wij via de activiteitencommissie een beroep op de hulp van ouders.  
 
 

http://www.plaatsingswijzer.nl/
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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 Gezondheidszorg 
Schoolarts 
Tot een kind 4 jaar wordt, valt het onder de zorg van een consultatiebureau. Zodra een kind naar de 
basisschool gaat, wordt de zorg overgenomen door de schoolarts, de schoolverpleegkundige en de 
logopedist. Een keer per jaar komt de schoolarts en de schoolverpleegkundige onderzoeken de kinderen 
van groep 2 en 7. U krijgt hiervan tijdig bericht, omdat het de bedoeling is dat een van de ouders 
meegaat. 
 
Logopedische screening 
Het komt vaak voor dat kinderen die met 4 jaar op de basisschool komen, nog niet zo goed kunnen 
spreken. Meestal verandert dat snel als ze in de groep met hun nieuwe klasgenootjes omgaan. Met 6 
jaar moet het spreken eigenlijk geen problemen meer opleveren. Niet altijd is dat het geval. U kunt dan zelf via de huisarts 
doorverwezen worden naar een logopedist(e). De school kan hierin een signaalfunctie hebben. Wij zien de kinderen vrijwel 
dagelijks en uiteraard hebben we goed zicht op wat er gemiddeld van kinderen verwacht kan worden. 
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft aangekondigd in het kader van harmonisatie de logopedische screening niet meer te 
vergoeden. Twee van onze collega’s zullen daarom deelnemen aan een training om in school ingeroepen te kunnen worden 
als er twijfels zijn. 
 
Screening motorische ontwikkeling 
Bewegen en het ontwikkelen van een goede motoriek is voor (jonge) kinderen erg belangrijk. Op De Twine is juffrouw Japke 
Postma zich aan het specialiseren in de screening van de motorische ontwikkeling. Jaarlijks neemt zij bij de kinderen in de 
onderbouw een observatie af. Mocht daar reden toe zijn, dan worden ouders uiteraard geïnformeerd over de uitkomsten en 
geadviseerd m.b.t. eventueel te ondernemen vervolgstappen. 
 
Aandacht voor carapatiënten 
In verband met kinderen die carapatiënt of allergisch zijn, willen we u vragen uw kinderen absoluut niet zomaar dieren mee 
naar school te geven. Ook op dierendag houden we ons hier strikt aan. Het tonen van bijvoorbeeld huisdieren bij 
spreekbeurten is alleen na overleg met de leerkracht toegestaan. (Overigens gaat het hierbij niet alléén om het belang van de 
kinderen, maar ook om dat van de dieren…) 
 
Voorkomen hoofdluis 
Regelmatig worden alle kinderen op school onderzocht op hoofdluis. Bij eventuele signalering krijgt u bericht en wordt u 
dringend verzocht direct dit hardnekkige diertje te behandelen. (nb. Een gewone huis-tuin-en-keuken-shampoo is beslist niet 
toereikend!) 
Wilt u zelf uw kind(eren) ook regelmatig controleren en bij signalering van hoofdluis dit direct aan de leerkracht doorgeven. 
Dit voorkomt verspreiding door contacten op school. Schroom niet, want hoofdluis zit het liefst in schoon haar en op schone 
hoofdhuid! 
In de bijlagen van deze schoolgids treft u een informatieblad van de GGD-Friesland aan. 
 

 De Friese Meldcode 
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers 
van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. 
Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 
2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van 
geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van 
geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind 
onveilig is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ba-steenstra-bakker@hetnet.nl
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6.  

 
 

 Vervanging 
Wanneer de juf of de meester ziek is komt er een invalkracht. Op onze school hebben we samen met de 
andere scholen van stichting ‘Palludara’ een lijst met invallers. Het is soms heel erg moeilijk een 
geschikte invaller te vinden. Mocht dit zich voordoen, dan wordt intern naar een oplossing gezocht. Het 
naar huis sturen van leerlingen willen we vermijden en gebeurt in geen geval zonder dat u hierover 
vooraf bericht hebt ontvangen. 
 

We proberen op “De Twine” zoveel mogelijk met dezelfde (vaste) invalkrachten te werken. 
 

 Onderwijsassistentie 
Op De Twine hebben we verschillende onderwijsassistenten tot onze beschikking. Enerzijds hebben we voor 20 uren 
groepsondersteuning in de groepen 1-3 anderzijds hebben we voor zo´n 20 uren onderwijsassistentie tot onze beschikking 
die individuele leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ondersteunt. Zij verrichten onder verantwoordelijkheid van 
de groepsleerkrachten en/ of de IB’er ondersteunende activiteiten in en buiten de klassen.  
 

 PABO-studenten / stagiaires 
Onze school geeft studenten (PABO) en/ of een leraar in opleiding (lio) de gelegenheid om stage te lopen. Zij zijn veelal een 
periode van enkele weken in een klas. Voor de ‘lio’ geldt dat men gedurende 3 dagen per week zelfstandig in een groep 
werkzaam is. De leerkracht van de groep waarin de student stage loopt, is de mentor van de student. De student moet 
verschillende lessen geven. De mentor begeleidt hem/ haar hierbij. 
Daarnaast kan de student de leerkracht behulpzaam zijn bij verschillende werkzaamheden, bijv. materialen bij elkaar zoeken, 
extra uitleg geven of kinderen individueel helpen. De groepsleerkracht houdt altijd de eindverantwoordelijkheid in de groep. 
 
Ook maken we incidenteel gebruik van studenten uit het MBO die een opleiding volgen voor onderwijsassistent. 
Zo nu en dan zijn er ook studenten van andere opleidingen in school aanwezig. Deze studenten verrichten alleen 
ondersteunende -dus geen lesgevende- taken in het kader van zgn. ‘snuffelstages’ of beroepsoriëntatie. 
 

 Scholing van leraren 
Naast de gemeenschappelijke teamscholing is er sprake van individuele deskundigheidsbevordering. Elk teamlid krijgt 
hiertoe, binnen de uren van zijn of haar dienstverband, de gelegenheid. In dit kader zal scholing gevolgd worden op het 
gebied van: 

 Omgaan met (probleem-)gedrag 

 Rekendidactiek 

 Het signaleren van problemen met de taal- spraakontwikkeling 

 Motoriek 
 
 
 
 

  

Hoofdstuk 6 
D E   L E E R K R A C H T E N 
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7.  
 

 Medezeggenschapsraad, Ouderraad en activiteitencommissie 
De Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn nauw verbonden met het 
functioneren van de school. Beide organen vormen een belangrijk 
onderdeel om de ouderparticipatie en medezeggenschap inhoud te geven. 
Op onze school worden de Ouderraad, de medezeggenschapsraad (MR) en 
de activiteitencommissie vaak in één adem genoemd; we spreken dan van 
De Twineraad. Er is echter wel verschil tussen de verschillende 
onderdelen…. 
 
Kort gezegd heeft de Ouderraad een uitvoerende rol en werkt mee aan 
(de organisatie van) binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting 
‘Ouderraad C.B.S. De Twine’ werd in 2013 de officiële naam voor de 
Ouderraad van de Twine. Deze Ouderraad bestaat zoals de naam te kennen geeft uit ouders. Daarnaast is de Ouderraad een 
belangrijk klankbord. Allerlei zaken die in en om De Twine spelen kunnen er worden besproken. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit de volgende leden: 

 Majanka Faber  - voorzitter 

 Ernst Kruithof  - penningmeester 

 Grietje Paula Hoekstra - secretaris 

 Jantina Hofman   - lid  

 Rixt-Nynke Verkaik - lid 
 
De MR, die naast een oudergeleding ook bestaat uit een personeelsgeleding, heeft wettelijke bevoegdheden 
(instemmingsrecht of adviesrecht) bij beleidsbepaling en besluitvorming. Ook geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies 
aan de school. De MR is dus vooral gericht op het beleid. De Ouderraad en de MR kunnen door meedenken en meedoen, de 
kwaliteit en de sfeer van de school mee bepalen.  
De MR roept alle ouders op wensen en/of ideeën die de kwaliteit van de school en/of het onderwijs verder kunnen 
verbeteren te melden. Wij zijn er voor u en willen graag samen met u kijken hoe we hier vanuit de MR actief aan kunnen 
bijdragen. De oudergeleding van de MR bestaat uit de volgende leden: 
 

 Janke van der Veen - lid 

 Trijnie Sybrandy  - lid 

 Hendrik Nauta  - voorzitter   
 
De activiteitencommissie (zie ook hoofdstuk 7.2 “De activiteitencommissie”) houdt zich bezig met het organiseren van 
diverse terugkerende en incidentele activiteiten.  
 
Tenslotte is er de Twineraad. In deze raad komen vertegenwoordigers van alle hiervoor genoemde geledingen samen en 
vormen op die manier een belangrijk klankbord voor de schoolleider en het team. Allerlei zaken die zich in en om De Twine 
voordoen kunnen er worden besproken. 
  

Hoofdstuk 7 
D E  O U D E R S 
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Procedure verkiezing leden medezeggenschapsraad en de Ouderraad 
 
Kandidatuur 
Bij vacatures wordt aan alle ouders schriftelijk de vraag voorgelegd of zij eventueel belangstelling hebben voor lidmaatschap 
van de Ouderraad of voor de MR. 
 
Voor de verkiezingen worden de aangemelde kandidaten door de Ouderraad en MR benaderd voor een informatief gesprek. 
Na dit gesprek vindt de definitieve kandidaatstelling plaats. 
 
Kandidaten worden voorafgaande aan de verkiezingsdatum bekend gemaakt, inclusief een korte "profielschets". 
 
Verkiezing 
De verkiezing wordt uitgevoerd d.m.v. een stemformulier waarin een korte profielschets van de kandidaten wordt gegeven. 
Door middel van dit formulier kan voor een vastgestelde datum worden gestemd. De benoeming van de kandidaten wordt 
d.m.v. een nieuwsbrief aan de ouders bekend gemaakt.  
 
De MR van “De Twine” bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Voor opmerkingen, suggesties en vragen omtrent onze 
school kunt u zich wenden tot de MR-leden. De vergaderingen van de MR zijn vrij toegankelijk voor ouders en personeel. 
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelend orgaan, dat in gesprekken met het bestuur van 
Palludara optreedt als vertegenwoordiger van alle aan de stichting verbonden scholen. Op deze manier is de 
medezeggenschap t.a.v. bovenschools beleid voor alle scholen geregeld. In de GMR zijn zowel de ouders als het personeel 
vertegenwoordigd. Aan elke school is daarnaast een Medezeggenschapsraad verbonden op lokaal niveau. De MR houdt zich 
vooral bezig met zaken op schoolniveau. 
 
Visie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad van de Stichting Palludara 

 De GMR wil strategisch meedenken over het beleid van de stichting Palludara. Dat doen we door ons pro-actief op te 
stellen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. 

 De GMR wil open en duidelijk communiceren met de betrokken partners, Directeur-Bestuurder, Raad Van Toezicht en de 
Medezeggenschapsraden. 

 De GMR overlegt, neemt standpunten in en maakt deze kenbaar. 

 De GMR is deskundig en wil zich verdiepen en/of specialiseren. 
 

“Wij zijn een GMR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van 
heldere afspraken, duidelijke structuur en een open communicatie…” 

 

 De activiteitencommissie 
Naast de ouders die in de Ouderraad of MR actief zijn, is er ook nog een grote groep ouders betrokken bij de 
activiteitencommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse terugkerende en incidentele 
activiteiten. Enkele voorbeelden zijn o.a. de viering van het sinterklaas- en kerstfeest, het paasontbijt, de schoolreizen, de 
afscheidsavond van groep 8 en de feestelijke afsluiting van het schooljaar. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de 
vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen worden beheerd door de Ouderraad.  
Hiermee bepalen zij mede het gezicht van onze school, want aan veel van deze zaken kan het team van onderwijsgevenden 
niet toe komen. Maar als school vinden we ze wel belangrijk en vaak bepalend voor de sfeer! 
Wat betreft de activiteiten is er onder meer aandacht voor 

 onderwijs ondersteunende zaken 

 de feestelijke afsluiting van het schooljaar 

 de viering van het sinterklaasfeest en kerstfeest 

 het paasontbijt 

 de voorbereiding van schoolreizen 

 de afscheidsavond van groep 8 
 
De uitvoering van alle schoolactiviteiten is onmogelijk zonder de hulp van ouders. Daarom doet de school geregeld een 
beroep op hen om mee te werken aan de diverse activiteiten. Naast het plezier daarvan, kunnen ouders op deze manier 
integreren binnen de school en inzicht krijgen in het reilen en zeilen op “De Twine”. 
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 Ouderbijdrage 
De school kent een ouderbijdrage die door de Ouderraad geregeld wordt. Deze ouderbijdrage 
bedraagt per kind € 55,- per jaar. Voor kinderen die na 1 januari op school komen bedraagt de 
bijdrage de helft. Om administratieve redenen stellen we het zeer op prijs als u de bijdrage aan 
ons over wilt laten maken via een af te geven machtiging. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 
De ouderbijdrage is vrijwillig, echter wij willen u erop wijzen dat hiervan o.a. het 
sinterklaascadeautje, de kerstmaaltijd, het kerstboek, de schoolreisjes en nog vele andere 
activiteiten betaald worden. De ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen jaarlijks nog een 
aparte factuur voor het schoolkamp. 
 

 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school 
We beginnen het schooljaar met een informatieavond voor elke groep. 
In november vinden de eerste contactavonden plaats. Voorafgaand aan het gesprek met de leerkracht is er gelegenheid om 
het werk van uw kind(eren) te bekijken in de middenruimte. Het gesprek duurt 10 minuten. Mocht dit niet toereikend zijn, 
dan kan er een nader tijdstip worden afgesproken voor verdere bespreking. Uit de opgedane ervaringen is ons bekend, dat 
een strakke tijdsindeling door u en door ons op prijs wordt gesteld. Dat willen we graag zo houden. De tweede contactavond 
voor groep 3 t/m 8 wordt gehouden in februari n.a.v. het rapport dat de kinderen mee naar huis krijgen. Op deze 
contactavond kunt u zelf intekenen. Tenslotte vindt er in de maand april nog een tweetal contactavonden plaats voor de 
gehele school. 
De kinderen krijgen van tevoren een briefje mee waarop een keuze voor één van de avonden kenbaar kan worden gemaakt. 
In uitzonderlijke situaties bestaat de mogelijkheid dat wij een huisbezoek afleggen. Het initiatief hiertoe kan zowel van uw 
kant als van onze kant komen. 
De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden in de periode februari-maart samen met hun zoon of dochter op school 
uitgenodigd voor het schoolkeuze-adviesgesprek. 
 
We brengen regelmatig onze digitale nieuwsbrief uit om u op de hoogte 
te houden van actuele zaken. 
Tenslotte is er ook nog onze website en Facebookpagina waarop u 
allerlei nieuwtjes, foto’s en verslagjes kunt vinden van de activiteiten op 
en rondom “De Twine”. Surf eens langs! Het adres is: 

www.cbsdetwine.nl 
 

 Verzekeringen 
De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur zijn verzekerd op basis van een basispakket.  
De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kijkt u op:   
 
https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447 
 

 Klachtenprocedure 
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over 
discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. 
 
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel. In de 
meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en 
de klachtencommissie. 
 
De klachtenregeling van stichting Palludara is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde 
klachtenregeling. Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er 
vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van 
harte uit bij ontevredenheid met de leerkracht in gesprek te gaan. 
 
Zijn de problemen op dit niveau niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Het is niet de 
bedoeling dat de MZR of de OR hier een rol in spelen.  
 
Mocht het zo zijn, dat u ook met de directie niet tot een oplossing van uw probleem/klacht komt, dan kunt u zich in 
verbinding stellen met de klachtencontactpersoon van de school, dit is:        .  

 

‘Onze nieuwsbrief wordt per mail 

verzonden. Let u er op dat de school 

altijd 0ver een actueel mailadres 

beschikt?’ 

 

http://www.cbsdetwine.nl/
https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447
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Hij zal samen met u de klacht willen oplossen of zij verwijst u door naar een vertrouwenspersoon die aangesteld is door onze 
Stichting Palludara.  
Hij is te bereiken op school via telefoonnummer:  
dhr. B. Steenstra  
Adres: Eegracht 95   
8651EJ IJlst 
Tel: 0515-532141 
E-mail: ba-steenstra-bakker@hetnet.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. 
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk 
en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht 
voorleggen. 
 
Meer info 
Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en 
Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.   
Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Reintsje Miedema.  
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail r.miedema@ggdfryslan.nl. 
 
Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de 
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 
uur tot 17.00 uur.  
 
Meldplicht seksueel geweld 
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander 
zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag 
te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.  
 
fase 1: Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat en bespreek het probleem aldaar en probeer 
samen een oplossing te vinden. 
 
fase 2: Indien u er samen niet uitkomt of wanneer de eerste fase in uw ogen onbevredigend is verlopen, neem dan contact 
op met de schoolleider. Ook in deze fase wordt getracht onderling een oplossing te vinden. 
 
fase 3: Wanneer ook in fase 2 geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt het probleem binnen de schoolraad 
besproken, al dan niet in aanwezigheid van de medezeggenschapsraad. De schoolcommissie kan na een brede oriëntatie een 
gesprek aanvragen met de betreffende ouder(s) en degene die de klacht aangaat. Samen wordt getracht het probleem op te 
lossen. 
 
fase 4: Als na fase 3 nog steeds geen oplossing in zicht is, wordt door de klagers en/of de school contact opgenomen met de 
directie met als doel: bezinning op de verdere gang van zaken.  
 

 Kinderopvang – BSO De Speelboom 
Voor wat betreft buitenschoolse opvang (B.S.O.) van uw kinderen werkt De Twine samen met B.S.O. “De Speelboom”. De 
buitenschoolse opvang is in principe toegankelijk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook biedt “De Speelboom” de 
mogelijkheid tot voorschoolse opvang. In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
  

mailto:ba-steenstra-bakker@hetnet.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/scholen/vertrouwenspersoon/
mailto:r.miedema@ggdfryslan.nl
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8.  

 
 

 Kwaliteit 
De kwaliteit van het onderwijs op “De Twine” kan natuurlijk niet alleen aan de 
leerprestaties van de kinderen worden afgemeten. Om de kwaliteit te waarborgen 
wordt ons onderwijs regelmatig breed geëvalueerd. We gebruiken hiervoor WMK 
(Werken Met Kwaliteit) waarin we verschillende domeinen, variërend van 
pedagogisch klimaat en didactisch handelen tot contacten met ouders en derden, 
in kaart brengen. Uiteraard is onze relatie met de kinderen en wat we met hen 
weten te bereiken daarbij het belangrijkste. Jaarlijks maken we een 
schooljaarverslag waarin de evaluatie van ons onderwijs is opgenomen. 
De leerkrachten maken gebruik van het leerlingadministratiesysteem; Parnassys. 
Hierin maken houden zij informatie bij over de ontwikkeling van de kinderen in de 
brede zin van het woord; resultaten van de toetsen uit de methode, maar ook 
aantekeningen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens worden 
door de leerkracht bijgehouden en in de teamvergadering besproken. Op de 
contactavonden worden de resultaten met de ouders doorgenomen. We hanteren 
op school een uitgebreid leerlingvolgsysteem. 
De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en die van de afgenomen (cito-) toetsen worden ook tegen het licht gehouden om 
de prestaties van “De Twine” als school in kaart te kunnen brengen. Op school komen de resultaten van het gegeven 
onderwijs regelmatig aan de orde; in teamvergaderingen, begeleidings- en functioneringsgesprekken en bijvoorbeeld ook in 
het overleg met MR en de Ouderraad. 
Deze zaken leveren samen een schat aan informatie op die ons helpen de processen in school te bewaken en waar nodig bij 
te sturen. Wat goed is, willen we zo houden en waar dat nodig is willen we verbeteringen aanbrengen. Zo ontstaan er 
speerpunten waarop we ons willen richten. Voor “De Twine” zijn dat in het schooljaar 2019-2020; 

 de verdere ontwikkeling van de digitalisering en ict geletterdheid in het onderwijs;  

 In dit schooljaar gaan we verder aan de slag met de uitvoering van werken met onderwijsplannen 
(Groepsplanlooswerken) op de verschillende vakgebieden 

 Groepsdoorbrekend onderwijs 

 het leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Dit is niet zonder consequenties. In deze ontwikkelingen zal ook het team van onderwijsgevenden mee moeten veranderen 
en moeten leren. Gelukkig kunnen wij daar de hulp bij inroepen van de specialisten en onderwijsbegeleiders.  
Naast de geplande ontwikkelingsactiviteiten komen uiteraard heel wat dingen op je af in een schooljaar. We kunnen 
onmogelijk op alles actie ondernemen. Belangrijke zaken doen we meteen, heeft een zaak geen prioriteit, maar vinden we 
het wel belangrijk, dan leggen we dit vast in ons kwaliteitsdocument ‘Kwaliteit in beeld’. In evaluatievergaderingen bekijken 
we de inhoud van dit document en geven we de meest urgente zaken prioriteit. 
In het schooljaar 2015-2016 is een nieuw schoolplan opgesteld. 
 
De Twine onderhoudt nauwe contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Onze belangrijkste partners 
hierin zijn: 

 C.S.G. Bogerman 

 R.S.G. Magister Alvinus 

 Nordwin College. 
 

 
 
  

Hoofdstuk 8 
R E S U L T A T E N  V A N  O N S  O N D E R W I J S 
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 Resultaten 
In de afgelopen schooljaren werden door CBS De Twine de hieronder vermelde schoolkeuzeadviezen gegeven: 

 
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan www.scholenopdekaart.nl. Op deze site worden de verstrekte schoolkeuze-
adviezen nader bekeken en toegelicht. 
Schoolkeuzeadviezen worden met de nodige zorg geformuleerd, zodat leerlingen uit kunnen stromen naar een vorm van 
voortgezet onderwijs die het beste bij hen past. Dit betekent dat we voor de begeleiding van de leerlingen nauwgezet kijken 
naar hun resultaten en manier van werken. We maken hierbij o.m. gebruik van de Plaatsingswijzer (zie hoofdstuk 5.6). 
De contacten met het voorgezet onderwijs bestaan onder meer uit afstemmingsafspraken en het verstrekken van gegevens  
met betrekking tot de vorderingen van de aan te melden nieuwe brugklassers. Op onze beurt ontvangen wij van de scholen 
gedurende de eerste 2 à 3 jaren informatie over de vorderingen van onze ex-leerlingen. Aan de hand hiervan kunnen wij 
nagaan in hoeverre onze adviezen (en/of de uiteindelijke schoolkeuze) voor een leerling de juiste blijkt te zijn. Uit de 
informatie die we op deze manier verkrijgen blijkt dat het schoolkeuzeadvies dat door de CBS De Twine wordt afgegeven 
voor het overgrote deel goed past bij de leerling. 
 

 De Inspectie van het Onderwijs 
Net als alle andere scholen wordt de De Twine met enige regelmaat bezocht door de rijksinspectie voor het onderwijs. Uit 
alle rapportages blijkt dat zowel de tussen- als de eindopbrengsten van ons onderwijs in orde zijn. De rapporten zijn te 
vinden op de site van de Inspectie van het Basisonderwijs:  

www.owinsp.nl 
Natuurlijk liggen deze rapporten en andere schooldocumenten op school ter inzage. 
 
Meer informatie over de kwaliteit die wij realiseren kunt u vinden op: 
 
www.scholenopdekaart.nl 
Scholen op de Kaart is een site van de PO-raad waarop alle basisscholen in Nederland met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.owinsp.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl
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9.  
 

 Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool 
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in 
de eerste 4 leerjaren (bij ons de onder- en middenbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in 
de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Wij hebben ervoor gekozen de resterende 240 
uren voor het overgrote deel over alle groepen onder te brengen.  
Op grond van de gegevens in dit hoofdstuk komt de verdeling van tijd er als volgt uit te zien: 
 

Groep 1 t/m 4; 
schoolweek van maandag t/m vrijdagochtend 

Groep 5 t/m 8; 
schoolweek van maandag t/m vrijdag 

932,5 lesuren 996 lesuren 

Totaal: 3660 lesuren 3874 lesuren 

Totaal: 7535 lesuren 

Onze berekening biedt voldoende ruimte voor een vrije dag in verband met een mogelijke ’Friesche Elfstedentocht’ voor het 
geval het ‘It giet oan!!!’ weer eens klinkt… 
 
Een gedetailleerde urenberekening ligt op school ter inzage. 
 

 Schooltijden en Continurooster 
Sinds 2015 werken we met het continurooster, daarbij is gekozen voor het 5 gelijke dagen model.  
De schoolweek ziet er als volgt uit. 
De school begint ‘s morgens om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. 
Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30- 10.15 onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs 

10.15-10.30 pauze pauze pauze pauze pauze 

10.30-12.00 onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs 

12.00-12.30 lunch/ spelen 
lunch/ 
spelen 

lunch/ 
spelen 

lunch/ 
spelen 

lunch/ 
spelen 

12.30-14.15 onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs 

14.15-18.30 
vrije tijd/ 
opvang 

vrije tijd/ 
opvang 

vrije tijd/ 
opvang 

vrije tijd/ 
opvang 

vrije tijd/ 
opvang 

 
Ochtend gedeelte: 8.30 uur- 12.00 uur 
12-00 – 12.30 uur: Alle kinderen gaan lunchen en buitenspelen.  
12.30 – 12.45 uur: Tutorlezen  
 
Middag gedeelte: 12.45 – 14.15 uur:  
Aansluitend is het mogelijk om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang als u daar behoefte aan heeft. Zie hiervoor 
de bijlage “Buitenschoolse opvang” 
 

Hoofdstuk  9 
R E G E L I N G  S C H O O L T I J D E N  E N  V A K A N T I E S 
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Tips en adviezen 
Waar moet u als ouder(s) op letten? 
De kinderen blijven over, dus ze moeten hun lunch en drinken meenemen. 
Het drinken kan (zo nodig) in de koelkast die in de gemeenschapsruimte 
staat. Het is goed om er rekening mee te houden dat de kinderen van alle 
groepen iedere middag v.a. 14.15 uur vrij zijn. 
Behalve groep 1 t/m 4 (vrijdagsmiddags vrij). 
Omdat we tussen de middag met veel kinderen overblijven, samen in de 
groepen eten, drinken en van de toiletten gebruik maken, hebben we 
hygiënische maatregelen genomen. In de groep zijn flesjes zeep en 
desinfecterende handgel aanwezig. In alle toiletten is een spray om de bril schoon te maken. Wanneer u dit wenst, kunnen 
de kinderen na het eten hun tanden poetsen. Gebruikt uw kind medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. 
 

 Vakantiedata 

Vakantierooster     

Herfstvakantie 1 week 19-10-2019 tm 27-10-2019 

Kerstvakantie 2 weken 21-12-2019 tm 5-1-2020 

Voorjaarsvakantie 1 week 15-2-2020 tm 23-2-2020 

Goede vrijdag 1 dag 10-4-2020   

Pasen 1 dag 12-4-2020   

Koningsdag 1 dag 27-4-2020   

Meivakantie 2 weken 25-4-2020 tm 10-5-2020 

Bevrijdingsdag 1 dag 5-5-2020   

Hemelvaart 2 dagen 21-5-2020  22-5-2020 

Pinksteren 1 dag 1-6-2020   

Zomervakantie 6 weken 4-7-2020 tm 16-8-2020 
 

Studie-/ teamdagen: 
Palludaradag (woensdag 4 mrt. 2020) 
Vrijdag 18 oktober, Maandag 25 november 2019, vrijdag 7 februari 2020,  
dinsdag 2 juni 2020, woensdag 17 juni 2019 
Marge-dagen: 
Vrijdag 03-07-2020 (als er elfstedentocht is, dan vervalt deze datum) 

 

 Leerplicht en verlofregeling; 
Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Nu kan een schoolweek van 23,5 uur voor een 4- of 5-
jarige kleuter nog wel eens vermoeiend zijn. Na overleg is het mogelijk dat uw zoon of dochter thuis blijft om wat te rusten. 
Als de ouders er om vragen, mag een kind, met toestemming van de directeur, zelfs 10 uur thuis worden gehouden, maar 
deze uren mogen niet worden opgespaard. 
 

9.4.1. Wat betekent leerplicht precies? 
Leerplicht betekent dat kinderen verplicht zijn naar school te gaan. Ouders moeten hun dochter of zoon inschrijven op een 
school. Verder moeten ouders ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat. Zij kunnen hun kind dus niet zo maar thuis 
houden. Niet alleen de ouders, ook de leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze niet naar school gaan. Zo 
kunnen zowel ouders als leerlingen een boete krijgen vanwege langdurig spijbelen. In het ergste geval kunnen ouders in de 
gevangenis terecht komen. 
 

9.4.2. Wie is leerplichtig? 
Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag. De volledige 
leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. (Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en 
met 31 juli.) Daarna komt de partiële leerplicht. Die omvat twee dagen per week. Jongeren die een leerovereenkomst 
hebben gesloten, dat wil zeggen in een bedrijf of instelling worden opgeleid, zijn één dag per week leerplichtig. De partiële 
leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zeventien is geworden. 
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9.4.3. Mag je je kind zo maar thuis houden van school? 
De wet kent twee mogelijkheden tot vrijstelling. 
Ten eerste is er de vrijstelling tot inschrijving. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de plicht hun kinderen in 
een school in te schrijven als er bijvoorbeeld sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische oorzaken. De 
gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er redenen zijn om vrijstelling te verlenen. Als het gaat om ongeschiktheid, 
wordt een arts of psycholoog ingeschakeld om de jongere te onderzoeken. 
Ten tweede is er de vrijstelling van schoolbezoek. Een leerling hoeft niet naar school als hij of zij bijvoorbeeld ziek is. Ook 
godsdienstige of levensbeschouwelijke of ander belangrijke verplichtingen kunnen redenen zijn om niet naar school te gaan. 
Als een leerling reden heeft om te verzuimen, moet dat altijd aan de school worden gemeld. In de regel beoordeelt de 
schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Als een leerling gegronde redenen heeft om meer dan 
tien dagen te verzuimen binnen een schooljaar, dan moet de leerplichtambtenaar daarvoor toestemming geven. Als het gaat 
om vakantie buiten de schoolvakanties om, dan mag de directeur slechts één keer per schooljaar vrij geven voor maximaal 
twee weken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt 
binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan.  
 

9.4.4. Wie houdt zich bezig met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet? 
De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont, houdt zich bezig met het toezicht op de leerplichtwet. Deze persoon 
is meestal te bereiken via de afdeling Onderwijs van uw gemeente. 
De gemeente heeft er bij ons op aangedrongen om een actiever leerplichtbeleid te gaan voeren. Daarbij moeten wij er vanuit 
gaan dat u slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan kan worden uw kinderen niet naar school te laten gaan. 
Enkele van de ‘gewichtige omstandigheden’ zijn in de wet als volgt omschreven: 

 als de school of onderwijsinstelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij ontruiming van de 
school);  

 als het bezoeken van de school of de onderwijsinstelling verboden is (heeft betrekking op individuele leerlingen);  

 als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;  

 als de leerling ziek is. Ouders zijn verplicht een ziektemelding te doen aan de school;  

 als er plichten zijn voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per 
verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen uiterlijk 2 dagen van tevoren de directeur op de hoogte te stellen. 

 

9.4.5. Verlofregeling ‘andere gewichtige omstandigheden’: 
Daarnaast wordt in de wet gesproken over ‘andere gewichtige omstandigheden’. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/ of ouders zijn gelegen. Op grond van deze 
omstandigheden kan aan de leerling verlof worden verleend. Het college van B&W moet toezicht houden op een goede 
uitvoering van de leerplicht. Daarom hebben ze hiervoor regels opgesteld. 
Ouders kunnen een verzoek voor extra verlof aanvragen, wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet. 
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/ of het kind plaats vinden.  
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:  

1. Verhuizing: maximaal 1 dag.  
2. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag; buiten de 

woonplaats: maximaal 2 dagen.  
3. 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag. 
4. 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.  
5. Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: periode in overleg met de directeur.  
6. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.  
7. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.  
8. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.  
9. Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan 

sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
10. Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in overleg met de directie, maximaal 1 dag 

per schooljaar vrij gegeven worden.  
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9.4.6. Verlofregeling in verband met vakanties: 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als de leerling tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (LPW art.11 onder 
f en art.13a). In dat geval mag het bevoegd gezag de leerling eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven. De 
verlofperiode mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. Het komt voor dat een leerling of gezinslid tijdens de 
vakantie ziek wordt waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. De ouders dienen een doktersverklaring uit het 
vakantieland mee te nemen waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt en deze te overhandigen aan het 
bevoegd gezag van de school. 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling 
en/of ouders zijn gelegen. Op grond van deze omstandigheden kan aan de leerling verlof worden verleend. Het bevoegd 
gezag mag maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof geven. 
Er zijn 12 weken schoolvakantie per jaar. Als uw kind(eren) leerplichtig is (zijn) moet u daar dus rekening mee houden.  
Beoordelingscriteria:  

 De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen 
met seizoensgebonden werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen waardoor het voor het gezin 
feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn dat een 
vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven 
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet behaald is onvoldoende.  

 Let op: De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de personele bezetting, 
de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden passen NIET in het begrip “specifieke aard van het 
beroep”.  

 Slechts eenmaal per schooljaar.  

 Maximaal 10 schooldagen.  

 Niet in de eerst 2 weken van het schooljaar.  
 
Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:  

 familiebezoek in het buitenland; 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; 

 roosterproblemen van de werkgever; 

 vakantie in verband met een gewonnen prijs; 

 eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte; 

 eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

 vakantiespreiding; 

 samen reizen of in konvooi reizen; 

 sabbatical; 

 kroonjaren; 

 wereldreis/ verre reis. 
De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10 dagen dient rechtstreeks bij 
de gemeente/ leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar hoort de directeur van de school en de ouders over de 
aanvraag. Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar de beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk 
mee aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de beschikking wordt aangegeven dat en hoe bezwaar 
te maken is tegen de beslissing.  
Wilt u, voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels goed lezen. Dit voorkomt 
problemen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de gemeente. 
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/leerplicht_44524/  
 
Voor alle aanvragen voor verlof hebben wij aanvraagformulieren gemaakt, die u op school kunt vragen en inleveren bij de 
directeur. Deze formulieren kunt u tevens via de site van school downloaden en digitaal invullen. 
Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden de school niet kan bezoeken, wilt u dit dan doorgeven aan iemand van 
het onderwijzend personeel? (Tel. 532300) 
Bezoek aan met name de tandarts dient zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats te vinden! 
 

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/leerplicht_44524/
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10.  

 
CBS “De Twine” 
Wilhelminastraat 3 
8651 AC  IJlst 
tel.: 0515-532300 
e-mail : twine@palludara.nl  
www.cbsdetwine.nl  

 

Stichting “Palludara” 
Postbus 36 
8650 AA  IJLST 
Bezoekadres: Roodhemsterweg 7, 8651 CV  in IJlst 
Telefoon: 0515-531826 
e-mail: palludara@palludara.nl 

 

Schoolleiding: 
Gerben Veenstra   Tsjoele 22  8517 HV  Scharsterbrug 0513-850146 

06-21492783 

Teamleden:  
Jolanda Dijkstra     
Nieske Hoekstra    
Anneke Land     
Ietsje Popma     
Wybe Henk Cnossen   
Trienke van der Kloet   
Ida de Vries    
Jacqueline van Tuinen   
Japke Postma    
Anke Hania    
Arjen Wiersma    
Tjitske Hylkema    
Dorien Matla 
Jeanine Huizenga 
Noesja Fichtner 
 

Stichting ‘Ouderraad C.B.S. De Twine’  
Rob Kuin 
Ernst Kruithof (penn.)   
Grietje Paula Hoekstra (secr.)  
Jantina Hofman-Speelman  
Rixt Nynke Verkaik   
 

De activiteitencommissie: 
Alie van der Zee    
 

Medezeggenschapsraad: 
Hendrik Nauta (voorz)   
Nieske Hoekstra (secr.)    
Vacature    
Janke van der Veen    
Wijbe Cnossen    
Japke Postma    
 

Continurooster  
Aukje de Haan (coördinatie)   

Hoofdstuk 10 
N A M E N  E N  A D R E S S E N 

 

Hoofdstuk  11Hoofdstuk 10 
N A M E N  E N  A D R E S S E N 

mailto:twine@palludara.nl
http://www.cbsdetwine.nl/
mailto:palludara@palludara.nl
http://www.palludara.nl/welkom.html
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Hoofdstuk  11 
B I J L A G E N 

 

 
 

Taken GGD Fryslân 
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Als u als ouder(s) een of meerdere dagen werkt en uw kind daarom gebruik maakt van 
opvang, dan wilt u er zeker van zijn dat uw kind in goede handen is. De school moet 
zorgen voor een goede aansluiting tussen de tijd dat uw kind op school zit en de opvang 
buiten de gewone schooluren. U kunt de opvang natuurlijk zelf regelen; u bent niet 
verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.  

 
Wie organiseert de opvang?  
Een goede aansluiting van onderwijs en opvang maakt het voor u gemakkelijker om werk en  
zorg voor het gezin te combineren. In de wet is vastgelegd dat het bestuur de aansluiting met de buitenschoolse opvang 
moet organiseren.  
De Twine werkt hiertoe samen met BSO “De Speelboom” 
voor het verzorgen van opvang rondom de schooltijden. 
De BSO is gevestigd in het schoolgebouw. De locatie biedt 
opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.  
 
Wat biedt BSO “De Speelboom”? 
Naast het flexibele karakter van BSO De Speelboom, is een 
goed begin van de dag belangrijk en dat willen we 
kinderen met de voorschoolse opvang bieden. Dat is per 
kind verschillend. De één wil rustig met een boekje wakker 
worden en de ander zit meteen vol energie en wil zo snel 
mogelijk spelen. Voor beide behoeften is ruimte, zowel in 
aanbod als materiaal. Wanneer kinderen thuis nog geen 
ontbijt hebben gehad, dan krijgen ze dit op de 
buitenschoolse opvang.  
Daarnaast zal BSO De Speelboom zich kenmerken door 
uitdagende en wisselende thema’s. Activiteiten zijn niet 
alleen leuk, maar ook leerzaam. Met de verscheidenheid 
aan activiteiten krijgen de kinderen de mogelijkheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en hun talenten te ontdekken! 
Onderzoek, ontdekking, creativiteit en eigenheid worden gestimuleerd.  
De kwaliteit van de opvang wordt gecontroleerd door onder andere de GGD. Deze ziet er op toe dat de normen worden 
nageleefd. Zo wordt er nagegaan dat de leidsters van de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet 
kinderopvang. BSO “De Speelboom” staat ingeschreven in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
 
Wat regelt u zelf ?  
Maakt uw kind nog geen gebruik van de opvang, maar wenst wel gebruik te maken van de BSO, dan is het van belang dat u 
uw kind(eren) inschrijft. U kunt uw inschrijving hier via internet regelen.  
 
De kosten van de opvang  
De netto kosten van de opvang zijn afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen.  
Via de website www.toeslagen.nl kunt u berekenen wat de kosten voor u zullen zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u van 
de belastingdienst ontvangt. Houdt u er rekening mee dat u voor een eerste kind uit het gezin het meest betaalt en dat u 
voor eventuele volgende kinderen uit hetzelfde gezin die gebruik maken van de opvang aanzienlijk meer toeslag ontvangt! 
Informatie over het basistarief kunt u vinden op de website van “De Speelboom” of in het door “De Speelboom” 
samengestelde informatiepakket.  
 

http://www.kinderopvangfriesland.nl  

Buitenschoolse Opvang 

https://www.kinderopvangfriesland.nl/Buitenschoolse-opvang/inschrijven/?locatieID=368
http://www.kinderopvangfriesland.nl/index.php?a=26&opvangID=8
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A a n t e k e n i n g e n 


