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De basisschool is een belangrijk stukje van het leven van uw kind. Acht jaar loopt uw kind dezelfde weg 
van en  naar school. Er wordt in deze periode gewerkt aan de basis voor het verdere leven en leren. Een 
leerzame, zinvolle en plezierige tijd op de basisschool is erg belangrijk!

Daarom is het belangrijk om met zorg de juiste school uit te kiezen. Deze schoolgids is bedoeld voor de 
ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze schoolgids kunt u lezen waar wij als 
team van basisschool de Balkwar voor staan en waar wij aan werken. Er wordt beschreven hoe wij het 
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin 
we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school 
werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de 
betrokkenheid van ouders bij onze school en de andere manieren waarop we u informeren. De gids kan 
u helpen met het kiezen van een goede basisschool, maar is ook een schakel voor een goede 
communicatie tussen ouders en school.

We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een nadere toelichting en een rondleiding door onze school, 
op die manier kunt u de fijne sfeer op school zelf ervaren!

Namens het team van basisschool de Balkwar,

Jelle Dijksma
Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

De Balkwar
Swanneblomstrjitte
9288AB Kootstertille

 0512331818
 http://www.debalkwar.nl
 debalkwar@roobol.frl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Jelle Dijksma j.dijksma@roobol.frl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

91

2020-2021

Op 1 oktober 2021 telt o.b.s. De Balkwar 95 leerlingen.
De verdeling van het aantal leerlingen naar leeftijd ziet er per 1 oktober 2021 als volgt uit:

Leeftijd

• 4 jaar 13 leerlingen
• 5 jaar 13 leerlingen
• 6 jaar 5 leerlingen
• 7 jaar 12 leerlingen
• 8 jaar 15 leerlingen
• 9 jaar 9 leerlingen
• 10 jaar 21 leerlingen
• 11 jaar 4 leerlingen
• 12 jaar 3 leerlingen

Deze leerlingen zijn verdeeld over de combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 1.974
 http://www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Het aantal leerlingen per groep ziet er tijdens schooljaar 2021-2022 als volgt uit:

• groep 1 11 leerlingen (+ instroom na 1 oktober)
• groep 2 14 leerlingen
• groep 3 7   leerlingen
• groep 4 16 leerlingen
• groep 5 9   leerlingen
• groep 6 10 leerlingen
• groep 7 17 leerlingen
• groep 8 10 leerlingen

Kenmerken van de school

Plezierig

Onderwijs op MaatBetrokkenheid 

Authenticiteit Nieuwsgierig

Missie en visie

De Balkwar is een erkende 3-talige school en wordt gekenmerkt door een positieve en open sfeer. Een 
school waar ruimte wordt gegeven aan authenticiteit, talentontwikkeling en het ontdekken van eigen 
leerstijlen. Een school waar kinderen zich de kennis en vaardigheden kunnen eigen maken om zich 
uitstekend te kunnen redden in de 21e eeuw.

Het openbaar en toegankelijke karakter is bepalend voor ons schoolprofiel. Hiermee onderscheiden we 
ons van andere scholen en veel van onze ouders kiezen bewust voor deze open sfeer. Naast 
drietaligheid bieden we een duidelijke ‘extra’. 
Die extra bestaat uit:
Engels en Fries vanaf groep 1/2 (alle klassen);
Kleine groepen;
Aandacht voor kinderen met moeilijkheden; “Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in staat”

Centraal op onze school staan de begrippen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking en 
met plezier leren. Want wat je met plezier leert, blijft een leven lang bij je.
Onderliggende overtuiging is steeds dat kinderen veel zelf kunnen en zelf tot veel in staat zijn. Als 
school zijn we ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te begeleiden, te 
stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis van positieve en hoge 
verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen individuele mogelijkheden.

1.2 Missie en visie
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Visie en Identiteit

Onze Visie
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. In die sfeer 
willen we dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en veel leren. Daarnaast willen we ook dat de 
leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 
Hoe we hieraan werken leggen we hieronder uit. Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door de 
volgende uitgangspunten:De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn (zorghulp 
en differentiatie). We streven naar onderwijs op maat. 

Kenmerken van ons onderwijs zijn:
a Gecertificeerde Trije Talige Skoalle
b Vreedzame School (Gecertificeerd tijdens schooljaar 2015-2016)
c Zelfstandig werken

Onze identiteit
Onze leerlingen gaan graag naar school, ze zijn gemotiveerd en leren met plezier. Ze leren om op een 
pretiige manier met elkaar en met de leerkrachten om te gaan. De kinderen maken zich bij ons op 
school vaardigheden en houdingen eigen en doen kennis en inzicht op. De leerstof wordt op een 
gedifferentieerde manier aangeboden. Leerlingen die meer aankunnen doen naast de basisstof ook 
nog de verrijkingsstof. Leerlingen die moeite met de leerstof hebben doen een minder grote 
hoeveelheid basisstof of werken met aangepaste leerstof. Zij krijgen vaker individuele hulp van de 
groepsleerkracht of van de onderwijs assistent die in elke klas aanwezig is.

Samenwerking
Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op 
een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Door leerlingen vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding 
ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht 
om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

Zelfstandigheid
De keuzevrijheid die leerlingen op onze school hebben, dwingt hen tot het nemen van zelfstandige 
beslissingen die voor hen effectief en verantwoord zijn.

Ons basisprincipe over onderwijs en ontwikkeling kan samengevat worden in één enkele zin; Niemand 
leert niets!

Identiteit

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het 
individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. 
Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, 
reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van 
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groot belang:
- Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs. 
- Onderwijs op maat geven: rekening houdende met de onderlinge verschillen. 
- Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend). 
- Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.
- Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 
diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op 
verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. 
Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die 
meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de 
instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze 
kinderen is een zorgstructuur opgezet. Daarnaast zorgen we voor motivatie en ambitie door de echte 
wereld te betrekken bij het onderwijs. Het leren wordt hierdoor meer betekenisvol.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal 
kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 
kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we 
dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde 
plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en 
het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze 
(toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st 
century skills:
- Samenwerking en communicatie 
- Kennisconstructie
- ICT gebruik
- Probleemoplossend denken en creativiteit 
- Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid 
van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie 
(inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de 
rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Visie op identiteit
Wij geloven dat je kunt worden wie je wilt zijn, iedereen is anders maar is juist evenveel waard. Wij 
streven er naar dat ieder kind een zoektocht ondergaat naar hun eigen ambities en talenten. Wij zijn 
een school met oog voor aandacht voor het individuele kind, wij komen samen in beweging om de 
ongekende kansen in de ontwikkeling te benutten.

Wij hechten dus veel waarde aan eigenaarschap en we vinden het belangrijk dat kinderen proactief zijn 
en verantwoordelijkheid nemen. De leerlingen krijgen steun, vertrouwen en vooral veel ruimte en 
mogelijkheden om aan deze doelen te werken die passen bij hun individuele ontwikkeling. Om kinderen 
bewust te laten worden van eigen talenten, ambities en leerdoelen zijn er een aantal initiatieven 
gestart die helpen bij het aanboren van de intrinsieke motivatie zodat zij het beste uit zichzelf halen.

Talentontwikkeling
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De Balkwar werkt vanuit de positieve benadering dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben 
uitzonderlijke talenten, uitgebreide interesses, bijzondere kwaliteiten en zijn op zoek naar diverse 
uitdagingen. Deze uitdagingen gaan de kinderen samen met de leerkrachten aan om de talenten 
zichtbaar te maken, zodat zij inzicht krijgen in waar zij goed in zijn. Door te leren waar je goed in bent, 
kun je dit bij jezelf en ook anderen waarderen. Met een talentcoördinator wordt er een uitdagend 
programma neergezet en wordt de talentontwikkeling gedocumenteerd in een eigen portfolio. In deze 
portfolio kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten gouden momenten in verzamelen.

21st Century Skills
21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in 
de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden worden ook vaak 21e eeuwse 
vaardigheden genoemd. Het gaat om:
- Kritisch denken 
- Creatief denken
- Probleem oplossen
- Computational thinking
- Informatie vaardigheden
- ICT-basisvaardigheden
- Mediawijsheid
- Communiceren
- Samenwerken
- Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)
- Zelfregulering

Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun 
weg te vinden in een complexe wereld.De 21st century skills zijn leerbaar met de juiste didactische 
aanpak. Om 21st century skills bij leerlingen te ontwikkelen moet de docent ze toevoegen aan het 
curriculum en ervoor zorgen dat er doelbewust aan gewerkt wordt. Het leren van vaardigheden en 
houdingen vereist allereerst kennis en expertise van een vakgebied. Het is belangrijk om leerlingen 
bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt 
om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren. De 
ontwikkeling van 21st century skills kan bevorderd worden via levensecht en betekenisvol onderwijs. 
Bijvoorbeeld door vakken te integreren in brede leergebieden.
Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben een eigen ipad, zodat zij met moderne en innovatieve 
leermiddelen volwaardig toegerust zijn op het toekomstig leren.

Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan Ambitie ontwikkelt ondernemend en innovatief gedrag van leerlingen, leerkrachten, 
ouders en professionals in Noordoost-Fryslân.. In themalabs, zoals Techlab, Digilab en Zorglab, werken 
jongeren aan praktijkgerichte projecten. Samen wordt er geleerd en gewerkt aan een innovatieve en 
ondernemende regio. Het draait bij Bouwen aan Ambitie om de volgende onderdelen:

- Zicht krijgen op jezelf
Het is ons doel om iedere leerling die van school gaat, goed inzicht in zichzelf te laten verkrijgen. Wie 
ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn talenten en wat kan ik hiermee? En wat wil ik later worden?

- Zicht krijgen op de wereld
We willen de horizon van de kinderen verbreden door ze in aanraking te laten komen met andere 
beroepen en vormen van ondernemen. We proberen wat "buiten" de school valt te leren, naar "binnen" 
te halen. Wat kan ik allemaal en waar kan ik dit doen?
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- Zicht krijgen op stappen waar je naar toe wilt
We willen iedere leerling samen met zijn of haar ouders, zijn of haar eigen ambitie-route 
uitstippelen. Welke stappen kan zetten om van het basisonderwijs naar het voortgezetonderwijs te gaan 
zodat ik in de verdere toekomst kan bereiken wat ik wil?

Inspirerende Leeromgeving
Wanneer is een leeromgeving inspirerend? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: Als kinderen 
vinden dat het inspirerend is. En als kinderen zich prettig voelen krijgen ze meer zelfvertrouwen. Met 
die insteek werken wij aan een sterke en inspirerende leeromgeving. Een omgeving waar kinderen hun 
talent mogen ontdekken en leren het beste uit zichzelf te halen. Hierbij houden we natuurlijk rekening 
met de ‘21e eeuwse vaardigheden’ en met talentontwikkeling.In de leeromgeving die onze scholen 
voor ogen hebben is volop ruimte voor samenwerking, onderzoek en experimenteren. Het moet 
mogelijk zijn om met verschillende leerstijlen en leervormen te werken. En natuurlijk is er ruimte voor 
de eigen inbreng van leerkracht én leerlingen en het helpen ontdekken van waar ze goed in zijn. 
Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Door anders na te denken over materialen, meubilair en 
ruimtes ontstaat binnen de identiteit van scholen een rijke omgeving die iedereen in staat stelt het 
beste in zichzelf naar boven te halen.In de praktijk ontvangen onze leerkrachten regelmatig scholing 
over hoe zij in hun klas stap voor stap een inspirerende leeromgeving kunnen maken. Dit draagt bij aan 
het anders kijken naar onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot modern onderwijs voor de 
maatschappij van morgen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
6 u 30 min 6 u 30 min

Rekenen
3 uur 3 uur 

Muziek
1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
5 uur 5 uur 

WMO
3 uur 3 uur 

Sociaal-Emotioneel
1 uur 1 uur 

Engels
45 min 45 min

Fries
45 min 45 min

Levensbeschouwelijk 
onderwijs 30 min 30 min

De eerste vrijdag van de maand gaat groep 2 tot 12:00 naar school zodat aan een aantal zaken extra 
aandacht besteed kan worden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 uur 6 uur 6 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
2 uur 7 uur 7 uur 7 uur 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 1 uur 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Fries
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Vreedzame School
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Computerlokaal
• Kookstudio

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Het streven is natuurlijk om zo weinig mogelijk wisselingen te ondergaan waardoor de continuïteit 
bewaard gebleven wordt voor de leerlingen. Maar zoals in elke beroepsgroep worden ook leerkracht 
wel eens ziek. Bij vervanging door ziekte wordt er eerst geprobeerd om deze intern op te lossen. 
Wanneer dat niet mogelijk is er binnen Roobol een vervangerpoule waaruit geschikte vervangers 
benaderd worden.

Wanneer een vervanging langdurig is (bv zwangerschapsverlof) zal er ruim op tijd gezocht worden naar 
een geschikte vervanger die past binnen de school. Middels gesprekken en desnoods een proefles 
wordt er gekeken of er vanuit beiden een positief gevoel is om een tijdelijke samenwerking aan te gaan.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek

Het team van o.b.s. De Balkwar telt in 2021-2022 14 personen. (12 vrouwen en 2 mannen)

De verdeling hiervan is als volgt:

• 8 leerkrachten (waaronder ook de directeur en de intern begeleider)
• 4 onderwijsassistente (tutor groep 1 en 2 - voor elke klas een onderwijsassistent)
• 2 schoolschoonmaaksters

De Balkwar maakt al jarenlang gebruik van een onderwijsteam dat voor een grote periode verbonden is 
aan de school.

2.2 Het team

11



Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met PSZ De Bernejister.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Vinger aan de pols houden

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Onze school biedt passend onderwijs aan. We werken in elke groep op 3 niveaus; de basisgroep, de 
zorggroep en de plusgroep. Per leerling kan het per vak verschillen in welke niveaugroep het kind zit. 
We zorgen ervoor dat iedere leerling de zorg krijgt die het nodig heeft. Mocht dat op onze school niet 
lukken dan zoeken we, na overleg met de ouders, een school met een passend aanbod. 
In ons SOP (schoolondersteuningsprofiel) hebben we omschreven welke zorg wij kunnen bieden.

Professionalisering van leraren
We hanteren de gesprekkencyclus van Roobol. Dit is een cyclus van 3 jaar en bestaat uit 
competentiemetingen, ontwikkelgesprekken en evaluatiegesprekken. Naar aanleiding van 
klassenbezoeken en flitsbezoeken (ong. 3 per jaar) gaat de leerkracht in gesprek met de directeur om 
de ontwikkeling te bespreken en de gestelde doelen te evalueren en nieuwe doelen te kiezen. 
Daarbij wordt de scholings- en begeleidingsbehoefte besproken en vastgelegd. Scholing is binnen 
Roobol heel goed geregeld. Bijna alle scholingsaanvragen wordt gehonoreerd, mits de leerkracht het 
doel van de scholing helder heeft omschreven in de POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan). 

Naast individuele scholing is er ook teamscholing op thema's die voor iedereen van belang zijn. Zo 
staan thema's als innovatie in het onderwijs, inspirerend onderwijs en meertaligheid op het 
programma. Met het team volgen we hieraan gerelateerd cursussen

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd 

Hoe bereiken we deze doelen?
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aan de medezeggenschapsraad. De MR heeft een actieve bijdrage geleverd als sparringpartner door 
het gedachtegoed van ouders terug te laten komen in beleid en ambitie.De teamleden hebben 
meegedacht over de missie en visie(s) van de school. 

In de komende beleidsperiodes zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar 
bespreken tijdens teamvergadering en themavergaderingen. Daarnaast zullen we aan het einde van 
ieder schooljaar het jaarplan voor het komend schooljaar vaststellen.Ieder jaar kijken we met het team 
terug; hebben we onze verbeter doelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor 
een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen.

Jaarlijks wordt het jaarplan opgesteld binnen het managementteam, aan de hand van de ambities in 
het schoolplan. De structurele evaluatie van het jaarplan zorgt voor een eventuele bijstelling van doelen 
en nieuwe input voor de volgende jaarplannen. De evaluatie momenten zijn opgenomen in het 
jaarplan.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke 
ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke 
ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Expertise binnen en buiten de school
Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat 
betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het 
schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel 
in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en 
andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend 
aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de 
schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning 
die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.
Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 20

Taalcoördinator 4

Rekencoördinator 6

Media-innovator 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Pesten

De Vreedzame School en pesten
Met het programma De Vreedzame School werken scholen aan de preventie van pesten. Toch kunnen 
er ook op vreedzame scholen wel eens pestsituaties voorkomen.

Wettelijk kader

Sinds augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid. 
Concreet betekent dit dat ze een sociaal veiligheidsbeleid en een anti-pestcoördinator moeten hebben, 
en dat ze de sociale veiligheid jaarlijkse monitoren. 

Pesten voorkomen

Een cultuur van competitie en individualisme is een voedingsbodem voor pestgedrag. De Vreedzame 
School biedt tegenwicht aan dit mechanisme. Het programma helpt om op school en in de klas te 
bouwen aan een positieve en sociale gemeenschap. Kenmerkend voor deze gemeenschap: we hebben 
oog voor elkaar, we houden rekening met elkaar en we dragen allemaal verantwoordelijkheid dragen 
voor de gemeenschap. Het programma gaat in op de spanning tussen het recht om jezelf te zijn en de 
plicht om ervoor te zorgen dat ieder ander dat recht ook heeft. In de lessen gaan onder meer expliciet in 
op (digitaal) pesten en plagen en wat je daaraan kunt doen.

Effecten van De Vreedzame School
Door het programma ontstaat een ‘inclusief’ klimaat, waarin sprake is van verbinding en niemand 
wordt buitengesloten. Alle inspanningen ten spijt kan er ook op een vreedzame school er af en toe 
sprake zijn van een pestsituatie of buitensluiten. In dat geval is het uiteraard zaak om eerst na te gaan 
of aan de preventieve kant nog wel voldoende kwalitatief wordt uitgevoerd. Met de groep wordt 
besproken hoe leerlingen elkaar kunnen helpen, waarbij met name de populaire leerlingen belangrijk 
kunnen zijn als ‘verdedigers’.
Als er meer nodig is, hanteren wij de Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA). Deze steungroepaanpak 
van pesten is ontleend van de No Blame-methode en wordt bij de meeste anti-pest programma’s 
ingezet. De methode past goed bij de uitgangspunten van De Vreedzame School.

Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA)

Deze aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen een leerkracht (of ib’er) en 
leerlingen. Eerst met alléén de gepeste leerling, vervolgens met een groep leerlingen, die zorgvuldig is 
samengesteld samen met de gepeste leerling. Deze groep, met daarin ook de pester(s), gaat voor 
verandering en steun zorgen. Belangrijke elementen van de aanpak: geen schuld, verwijten of straf , we 
moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht en 
de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Ieder jaar wordt de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen getoetst met behulp van de 
enquêtetool van Vensters.

Daarnaast is obs de Balkwar een gecertificeerde Vreedzame school.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator van der Velde a.vandervelde@roobol.frl

vertrouwenspersoon Zeinstra p.zeinstra-venema@roobol.frl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij onderhouden het contact met u op verschillende manieren. In de eerste plaats heeft u de 
mogelijkheid om met de leerkracht te overleggen over uw kind. Heeft de leerkracht niet direct tijd, dan 
maakt hij of zij een afspraak met u.
Daarnaast hebben wij enkele vaste contactmomenten in het schooljaar:

1. Kennismakingsbezoek
2. Informatieavonden
3. Rapportgesprekken
4. Adviesgesprekken
5. Feestelijke ouderavonden

U vindt deze momenten terug in de schoolkalender. Om de ouders van voldoende informatie te 
voorzien gebruiken wij een aantal middelen:

• De beveiligde schoolapp Social Schools - voor de interne communicatie naar ouders
• Onze website www.debalkwar.nl - voor externe communicatie
• Instagram; obsdebalkwar
• De kalender
• Open dag

Gescheiden ouders

Ouderbetrokkenheid op onze school kent verschillende vormen. Via diverse kanalen informeren wij u 
over schoolaangelegenheden. Zo wordt u via Social Schools van allerlei zaken op school en in de klas op 
de hoogte gehouden. Aan het begin van elk jaar organiseren we een informatieavond per groep, 
nodigen we u één per jaar uit voor een algemene informatieavond over ons onderwijskundige beleid, 
zijn er momenten om de ontwikkelingen van de kinderen te bespreken en houden we onze website up-
to-date.

Meepraten

Ouders kunnen uiteraard ook meepraten over schoolaangelegenheden. Bijvoorbeeld in de ouderraad 
en in de medezeggenschapsraad. En waar het specifiek uw kind(eren) betreft, houden we de lijntjes 
liefst zo kort mogelijk. Ook buiten de geplande gespreksmomenten – zoals het afstemmingsgesprek 
aan het begin van elk schooljaar en de voortgangsgesprekken – bent u altijd welkom om over uw kind
(eren) te komen praten.Daarnaast is er één keer in de week een koffieochtend waarin allerhande zaken 
besproken kunnen worden die leven binnen de school en of dorp. Het sociale karakter van onze school 
kenmerkt zich door de grote inzet van een aantal ouders. Deze zijn als hulpouders verantwoordelijk 
voor een groot aantal zaken waar de leerkracht niet aan toe komt zoals assistentie bij excursies of 
schoolreisjes, aankleding van de school in een bepaald thema of schoonmaak

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

17



Klachtenregeling

De Klachtenregeling

In het kader van de uitvoering van de kwaliteitswet hanteert Roobol een algemene klachtenregeling. 
Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten 
daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.

Gedragslijn

De gedragslijn bij een klacht is als volgt:Indien de klacht direct met uw kind te maken heeft, neemt u in 

Als u gescheiden bent, ontstaat er een nieuwe situatie rondom besluitvorming en 
informatievoorziening over uw kind. Hierover zijn wettelijke regels opgesteld.

Besluitvorming

Indien slechts een van de beide ouderlijk gezag heeft, is de met het gezag belaste ouder 
verantwoordelijk voor beslissingen over het kind.

In- en uitschrijving

Ouders die gezamenlijk het gezag dragen over het kind moeten samen overeenstemming over de 
inschrijving bereiken. Het is echter niet noodzakelijk dat de ouders samen de inschrijving verrichten. De 
school gaat er vanuit dat, als één van de ouders belast is met het gezag over het kind, de inschrijving 
met goedvinden van de andere ouder heeft plaatsgevonden. Mocht de school hier twijfels over hebben, 
dan gaat de school dit na bij de andere ouder. Als er geen instemming is, accepteert de school de 
inschrijving niet.

Informatievoorziening

In de gevallen waar beide ouders het gezag hebben, vertrouwt de school er in beginsel op dat indien 
één van de ouders als contactpersoon fungeert, deze ouder de andere ouder informeert over de 
voortgang van het kind. Als er géén contactpersoon bij de school bekend is moet de school beide 
ouders informeren. Indien de school ermee bekend is of behoort te zijn dat de ouders elkaar niet 
informeren, dient de school mondelinge en schriftelijke informatie in gelijke mate aan te bieden aan 
beide ouders. In de gevallen waarbij er slechts één van de beide ouders belast is met het ouderlijk gezag 
kan de school volstaan met informatievoorziening aan één van de ouders. In het Burgerlijk Wetboek is 
namelijk bepaald dat de ouder met gezag, de ouder zonder gezag moet informeren over belangrijke 
zaken die het kind aangaan, waaronder dus ook begrepen de voortgang van het kind op school.

Indien de ouder zonder gezag daarom verzoekt moet de school dus informatie verstrekken over de 
voortgang van het kind. De ouder zonder gezag heeft recht op informatie inzake belangrijke feiten en 
omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. De school is 
niet verplicht om een rapportgesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag is belast. De 
school kan dan volstaan met het toezenden van het rapport voorzien van een eventuele toelichting.

Informatie hoeft niet verstrekt te worden als het gaat om informatie die ook niet aan de met het gezag 
belaste ouder gegeven zou worden of als het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van 
informatie.Vraagt een ouder zonder gezag informatie op bij de school, dan dient de school de met het 
gezag belaste ouder hierover te informeren.
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eerste instantie contact op met de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook terecht 
bij de schoolleider of een van onze interne contactpersonen. Deze zijn aangesteld om er zorg voor te 
dragen dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier 
worden aangepakt.

Interne contactpersoon

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn waar u of 
uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben 
met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse 
bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, maar ook met de didactische, pedagogische en/ of 
organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.
Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen 
gezet zonder uw toestemming. In het overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wie er 
moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

De stappen zijn:
In gesprek met de leerkracht
Is er op school of in de klas van uw kind iets vervelends gebeurd, dan bespreekt u dit met de betreffende 
leerkracht. Zeggen wat u op uw hart hebt, kan al enorm opluchten. Indien nodig maakt u gezamenlijk 
afspraken over een oplossing of verbetering(straject).

De schooldirecteur als bemiddelaar
Komt u er niet uit met de leerkracht, dan wordt de schooldirecteur bij uw klacht betrokken. Deze treedt 
op als bemiddelaar tussen u en de leerkracht.

Schoolbrede klachten
Is er een schoolbrede klacht, dan kunt u zich direct wenden tot de schooldirecteur. Komt u er ook met 
de schooldirecteur niet uit, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van ROOBOL.

Vertrouwenspersoon ROOBOL
Een klacht bespreken met een vertrouwenspersoon van ROOBOL is ook mogelijk. Deze biedt een 
luisterend oor en kan helpen de goede weg te vinden voor uw klacht.

De interne contactpersonen bij ons op school is: Piety Zeinstra  te bereiken op: 0512331818

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich direct wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen.
De externe vertrouwenspersoon mevrouw Adriaentsje Tadema kunt u bereiken via:
GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
telefoon: 088-2299887

Externe procedure
Is het onverhoopt niet gelukt de klacht op te lossen binnen ROOBOL, dan kunt u een klacht indienen bij 
de externe klachtencommissie. ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van 
Stichting Onderwijsgeschillen 
www.onderwijsgeschillen.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 16,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

OR

Onze school heeft een Ouderraad die bestaat uit een groep ouders en vertegenwoordigers uit het 
team. De taak van de ouderraad bestaat uit het assisteren van de leerkrachten voor zover dit niet direct 
met het onderwijs te maken heeft: assisteren bij kerstviering, de diverse ontbijtjes, de schoolreisjes, de 
catering bij de sport- en speldag, etc.

MR&GMR

Wat in het bedrijfsleven een ondernemings- raad wordt genoemd, heet in het onderwijs 
Medezeggenschapsraad, afgekort met MR. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid van 
onze school wordt positief kritisch besproken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een 
oudergeleding en een personeelsgeleding.
Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. De GMR heeft advies-en instemmingsrecht op 
verenigingsniveau.

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon: 030-2809590 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
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• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

De schoolreizen worden tijdens de ouderbijdrage in rekening gebracht. Op het incassoformulier is er 
één bedrag geformeerd waarin de vrijwillige ouderbijdrage en de onkosten voor de schoolreizen of 
schoolkampen samen zijn gevoegd. Deze bedragen mogen altijd ter verheldering bij de 
penningmeester van ouderraad opgevraagd worden. Het is niet verplicht om de vrijwillige 
ouderbijdrage te betalen. In dat geval kan er aan de penningmeester een aparte factuur gevraagd 
worden.

Problemen?

Het kan voorkomen dat het financieel lastig is om de ouderbijdrage te betalen. In dat geval kunt u 
contact opnemen met de directeur of de penningmeester van de Ouderraad. Samen wordt er dan 
gekeken naar een oplossing. In veel gevallen kunt u dan ook contact opnemen met de Stichting 
Leergeld (https://www.samenvoorallekinderen.nl). Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u 
kijken op: https://www.achtkarspelen.nl/leergeld-jeugdfonds-sport-en-jeugdfonds-cultuur/

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Het streven van onze school is ook dat ieder kind mee gaat 
op een schoolreis.
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelden

Wij onderscheiden twee soorten verzuim; geoorloofd- en ongeoorloofd verzuim. Als uw kind verzuimt 
van school doen wij onderzoek naar de oorzaak. Indien nodig zoeken wij in samenwerking met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente naar een oplossing.

Geoorloofd verzuim
Ziek worden we helaas allemaal. Als uw kind ziek is hoeft het niet naar school. U dient dit wel zo snel 
mogelijk aan ons te melden. Bij het niet aanwezig zijn zonder reden worden leerlingen automatisch als 
ongeoorloofd verzuim genoteerd. Wanneer u uw kind vaak ziek meldt dan kunnen wij aan de schoolarts 
of leerplichtambtenaar vragen een onderzoek in te stellen.
Het ziekmelding kan op twee manieren:
1. Telefonische contact met de school
2. Ziekte doorgeven via de beveiligde schoolapp van Social Schools.

Wanneer ziekte doorgegeven wordt door broertjes of zusjes is dat in de praktijk ook geen probleem, 
maar de kinderen willen dit nog wel eens vergeten waardoor er verwarring over de aanwezigheid 
ontstaat.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof en Afwezigheid

Extra Verlof

Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De naleving van de regels betreffende het 
extra verlof krijgen dan ook steeds meer belangstelling van leerplicht en de media. De afspraken die 
hier over gaan staan in de Leerplichtwet en ook wij moeten deze regels volgen. Wanneer een kind 
zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit 
ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te 
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel 
een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal 
krijgen.

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd.Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. De enige 
uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet één keer per jaar met het gezin 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

22

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor de toezegging 
voor dit verlof is een werkgeversverklaring noodzakelijk.Het kan gebeuren dat uw kind of een ander 
gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor de leerling pas later op school terugkomt. Voor 
bepaalde religieuze feesten of verplichtingen krijgt een kind één dag vrij.

Gewichtige omstandigheden

Voor situaties die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen (gewichtige omstandigheden) is er 
verlof mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:
-ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
-huwelijk van bloed- of aanverwanten
- 12½- , 25-, 40- , 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
- Verhuizing van het gezin
- Diploma-uitreiking
- Talentontwikkeling

Voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:
-Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)
- Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan de het land van herkomst
- Vakantie in een goedkope periode, een speciale aanbieding of gebrek aan andere 
boekingsmogelijkheden
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
- Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
- Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Voor het aanvragen van verlof kunt u op de website een formulier downloaden. Lever dit ingevulde 
formulier vroegtijdig in bij de schoolleiding. De schoolleiding beslist over uw aanvraag. Als de 
schoolleider of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee 
eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de schoolleiding. De schoolleiding zal dan opnieuw naar 
uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen.

De Nederlandse wet stelt dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat past bij de omstandigheden 
van het kind. Sinds 2014 is het stelsel voor passend onderwijs veranderd, waardoor er meer 
verantwoordelijkheid bij scholen terechtgekomen is.
Eigenlijk komt alles neer op de vraag: 'Hoe kunnen we alle leerlingen in Noordoost Fryslân een 
passende onderwijsplek bieden?'.

Vanaf 2017/2018 houdt de werkgroep 'Passend Onderwijs' zich bezig met:
- Duidelijkheid over ondersteuningsmaatregelen
- Inzet expertise door ambulant begeleiders en orthopedagoog
- Inzet van lerende netwerken, waaronder Jonge kind, IB, Taal en Rekenen
- Inzet van onderwijsassistenten
- Handelingsgericht werken
- Samenwerking met onze ketenpartners waaronder gebiedsteams en speciaal basisonderwijs

4.4 Toelatingsbeleid
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Welke ondersteuning biedt de school?
Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijven 
wij welke ondersteuning onze school kan bieden en hoe dit is georganiseerd. Ons ondersteuningsprofiel 
is te vinden op de website; https://www.debalkwar.nl/ons-onderwijs/sop/. 

Het ondersteuningsprofiel van onze school speelt (ook) een rol in het toelatingsbeleid. Het is mogelijk 
dat wij niet bekend zijn met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en het daarom niet opgenomen 
is in het school ondersteuningsprofiel. Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, wij gaan 
 altijd serieus onderzoeken of wij bepaalde ondersteuning toch niet kunnen bieden, ook als het niet in 
ons profiel staat.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als 
school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook 
controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van 
groot belang, omdat je naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van 
de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. Ook geven 
methode-geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is 
afgestemd op de ontwikkeling van de leerling.
Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief 
beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en 
worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het 
schooljaar. 

De inspectie neemt enkel de resultaten van de eindtoets mee in het kwaliteitsoordeel van de school. 
Resultaten van methodetoetsen en tussenresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem zijn geen 
onderdeel van het toezichtskader. Wel kan het tijdens een onderzoek ter sprake komen als er gesproken 
wordt over het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses in het team en wordt er per groep verder ingezoomd 
op de groepsanalyses en leerling-analyses. Aan de hand van deze groepsanalyse en leerlinganalyse 
maakt de leerkracht een plan van aanpak voor de verschillende vakken voor de komende periode.  Aan 
het eind van deze periode wordt de werkwijze geëvalueerd en worden de evaluaties weer 
meegenomen, samen met de verschillende analyses voor het volgende plan van aanpak. Twee keer per 
jaar voeren de leerkrachten groepsbesprekingen met de intern begeleidster.

5.2 Resultaten eindtoets

Na drie jaren achtereen op of boven het landelijk gemiddelde te hebben gescoord, was de toetsuitslag 
van de CITO eindtoets van 2013 beneden het landelijk gemiddelde.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Gebleken is dat met name de toetsuitslagen voor Begrijpend lezen en Studievaardigheden ondermaats 
waren.

Inmiddels is er een nieuwe Begrijpend lezen methode geïmplementeerd, welke naast de 
"oude"methode voor Begrijpend lezen wordt gehanteerd. Tijdens school 2012-2013 is het vak 
Begrijpend lezen, in samenwerking met de schoolbegeleider "aangepakt".

Tot schooljaar 2013-2014 werd er nog niet structureel met een methode voor Studievaardigheden 
gewerkt. Vanaf het begin van het schooljaar 2013-2014 worden Studievaardigheden als regulier vak 
aangeboden.

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het 
coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. In het schooljaar 2020-2021 is er voor het eerst 
gebruik genomen van een andere eindtoets. In dit schooljaar is er gebruik gemaakt van de Route8 
toets.

Algemeen

Naast de Cito gegevens geven wij in groep 8 een schooladvies. Het schooladvies is zowel gebaseerd op 
de cognitieve ontwikkeling als de werkhouding en inzet van het kind, waarbij de vorderingen die het 
kind maakt tijdens de basisschooltijd belangrijk zijn. Voor het cognitieve element maken wij gebruik 
van de FriesePlaatsingswijzer in combinatie met de Drempeltest.
Kwaliteitsaspecten als pedagogisch klimaat , sociaal emotionele vaardigheden en zelfredzaamheid 
nemen wij ook mee in een advies. Door de terugkoppeling die plaatsvindt vanuit het voortgezet 
onderwijs, weten wij dat onze leerlingen het goed doen en 'op hun plaats' blijken te zitten.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 50,0%

vmbo-(g)t / havo 12,5%

havo 37,5%

Het aantal leerlingen van groep 8 is de laatste jaren zo klein, waardoor de score niet representatief is 
t.o.v. andere scholen. Dit is pas representatief bij groepen vanaf 15 leerlingen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Vertrouwen

PersoonlijkheidInlevingsvermogen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals 
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan 
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling 
van burgerschap.

Op basis van onze visie op sociaal emotionele ontwikkeling worden veel activiteiten georganiseerd en is 
er een doorgaande lijn in het volgen van de leerlingen op dit gebied. We gebruiken "Zien" om alle 
leerlingen van elk leerjaar te volgen. Vensters PO wordt in de groepen 6-7-8 afgenomen. Om 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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de doorgaande lijn te borgen gebruiken we naast allerlei activiteiten als kringgesprekken, 
voorlichtingen van Halt of vanuit de gemeentelijk Jeugdzorg, ook de methode "de Vreedzame School". 
Deze methode geeft een rode draad in lessen omtrent gedrag, die schoolbreed worden aangeboden. 
Onze vise op leren sluit hierop aan, waarbij elk kind medeverantwoordelijk is voor zijn of haar leef-en 
leeromgeving.

28



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kinderopvang Gemeente Achtkarspelen
Als ouder zoek je naar kinderopvang waar je kind zich veilig en vertrouwd voelt. De kinderdagverblijven 
van TIKO Kinderopvang hebben een huiselijke sfeer en door onze persoonlijke benadering geven we jou 
en je kind snel een gevoel van thuis!
Omdat de kindercentra klein zijn, is er veel persoonlijk en informeel contact mogelijk. Zij werken met 
vaste roosters op de groepen, waardoor de  groepsleidsters al snel vaste gezichten zijn voor de 
kinderen. Dit maakt de opvang tot een vertrouwde plek voor uw kind waar hij of zij onbekommerd 
zichzelf kan zijn.
Op de kindercentra staan spel en plezier centraal. Kinderen spelen er samen en leren van elkaar. Dat 
geeft een gevoel van verbondenheid en is een bron van plezier! Ze maken dagelijks gebruik van het VVE 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:15  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00  - 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Directeur: Jelle Dijksma dinsdag en donderdag 08:00 - 16:00

Koffie ochtend Jelle Dijksma donderdag 08:30-9:30

Waarnemend: Arnold v/d Velde maandag t/m vrijdag 08:00 - 16:00

Groep 1 en 2
Maandag en dinsdag.       - Ilona Everts (i.everts@roobol.frl)
Woensdag t/m vrijdag.     - Hebelien Hiemstra (h.hiemstra@roobol.frl)
Onderwijsondersteunend  - Jannie Zijlstra (j.zijlstra@roobol.frl)

Groep 3 en 4
Maandag t/m woensdag.  - Piety Zeinstra (p.zeinstra-venema@roobol.frl)
Woensdag t/m vrijdag.     - Hitty Kingma (h.kingma@roobol.frl)
Onderwijsondersteunend. - Aafke de Jong (aa.dejong@roobol.frl

Groep 5 en 6
Maandag t/m vrijdag.       - Janet Leegstra (j.leegstra@roobol.frl)
Onderwijsondersteunend. - Margreet van der Werf (m.vanderwerf@roobol.frl)

Groep 7 en 8
Maandag t/m vrijdag.       - Arnold van der Velde (a.vandervelde@roobol.frl)
Maandag                         - Renate van der Woude (r.vanderwoude@roobol.frl)
Onderwijsondersteunend  - Lisanne de Wit (l.dewit@roobol.frl)

-programma Piramide, dat speciaal ontworpen is om de verschillende ontwikkelingsgebieden van je 
kind spelenderwijs te stimuleren, door middel van afwisselende en uitdagende activiteiten.
Op deze manier krijgen de kinderen in de peuterleeftijd op de kinderopvang dezelfde voorbereiding op 
de basisschool als op de peuteropvang, in een voor hun vertrouwde omgeving.
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