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Ons onderwijsconcept  
Het belangrijkste op basisschool De Fluessen is het kind. Alles staat in het teken om de 

ontwikkeling van het kind te volgen en op maat te stimuleren. In het onderwijs op De 

Fluessen spelen wij in op flexibiliteit, autonomie, creativiteit en het vermogen om samen 

te werken. 

 

Grutsk zijn op jezelf en op de ander is de basis van de cultuur van De Fluessen. Deze 

cultuur dragen wij als team uit aan elkaar, aan de ouders en de beide dorpen.  

 

Het onderwijs hebben wij ingericht op basis van zeven pijlers.  

 
Pijler 1. Zelfstandigheid, autonomie en groepsdoorbrekend 
Leren omdat het kan en omdat je het wilt. Zelfstandig werken betekent dat een kind 

gedurende enige tijd zonder tussenkomst van de leerkracht werkt. Het kind leert 

plannen, oplossingen zoeken, samen te werken en doelen te stellen. Zelfstandig kunnen 

kiezen wat je eerst doet en wat je het laatst doet zorgt ervoor dat kinderen 

gemotiveerder zijn om lessen en opdrachten te maken.  

Dagelijks wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen kunnen veel van elkaar leren. 

Uitleggen aan een ander is de ultieme vorm van begrijpen. Alle kinderen zitten in een 

stamgroep passende bij hun leeftijd. Van 09.00 tot 11.30 werken we groepsdoorbrekend.  

 
Pijler 2. Sociale vaardigheid op basis van de geweldloze communicatie 

en Covey  
Wij kiezen ervoor een breed pallet aan middelen in te zetten om de pedagogisch sfeer op 

school goed te krijgen en te houden. Daarnaast zetten we in om de sociale vaardigheden 

van de leerlingen optimaal te ontwikkelen. We gebruiken hierbij de methode 

Kanjertraining, de geweldloze communicatie en de zeven gewoontes van Covey. Deze 

sluiten goed bij elkaar aan en overlappen elkaar deels. 

 

Covey 

• Gewoonte 1: wees proactief - je maakt je eigen keuzes 
• Gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen – maak een plan 
• Gewoonte 3: belangrijke zaken eerst – eerst werken, dan spelen 
• Gewoonte 4: denk win-win – zoek naar voordeel voor iedereen 
• Gewoonte 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden – luister voordat je praat 
• Gewoonte 6: creëer synergie – samen bereik je meer 
• Gewoonte 7: houd de zaag scherp – evenwicht voelt het best (zorg goed voor jezelf, 

dan kun je veel) 
 
Pijler 3. Kunst en cultuur 
Onze school profileert zich als kunst- en cultuurschool. Leren over kunst is leren over 

jezelf, over deze tijd, over je omgeving, de maatschappij. Kinderen leren zich te uiten via 

taal, beeld, spel of muziek. Door kennis te maken met verschillende cultuuruitingen, 

kunstenaars en hun werk en cultureel erfgoed, leren kinderen bovendien buiten kaders te 

denken en te kijken. 

 
Pijler 4. Engels/ Frysk en Nederlands 
Vroeg Engels leren is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is 

bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij 

het vroeg aanbieden van een tweede of derde taal. 

 

Wij zijn trots op het feit dat wij in Fryslân de Fryske taal spreken. Net als Engels heeft 

het Frysk een duidelijke plek op onze school.  
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Pijler 5. Betrokkenheid ouders en de dorpen om ons heen 
Ouders, school en kind zijn een drie-eenheid. Samen willen we het beste voor elkaar. Dit 

uitgangspunt heeft als doel om er voor te zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt.  

 

Beide dorpen zijn onderdeel van de leefomgeving van onze kinderen. Wij willen als 

school aansluiten bij deze belevingswereld.  

 
Pijler 6. Maatschappelijk betrokken zijn 
Midden in de wereld staan en weten wat er te koop is. Naast goed burgerschap is dit een 

doel van de school. Kennis hebben van andere culturen en weet hebben van de normen 

en waarden zoals die in Nederland en Europa gelden is van groot belang voor een goede 

maatschappelijke toekomst.  

 
Pijler 7. Evaluatie en reflectie; oplossingsgerichte kindgesprekken en 

portfolio 
Leerresultaten evalueren en reflecteren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Wij 

kiezen voor gesprekken met kinderen en voor een portfolio. Als kinderen eigenaar zijn 

van het leerproces en zelf doelen stellen zal dat zorgen voor meer effectiviteit en plezier. 

Daarnaast zal het zelfvertrouwen groeien wanneer inzichtelijk wordt gemaakt wat de 

vooruitgang is die elke leerling laat zien.  
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Voorwoord door de schoolleider 
Op de basisschool wordt het fundament gelegd voor de verdere schoolloopbaan van uw 

kind. Is het fundament goed, dan kun je er stevig opbouwen. Dan heb je de basis gelegd 

voor het voorgezet onderwijs en verdere studie. Naast kennis willen we kinderen ook 

levenswijsheid meegeven. Samen met de ouders werken we aan de scholing, opvoeding 

en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.  

Scholen verschillen. Er zijn verschillende soorten basisscholen met verschillende 

manieren van lesgeven, opvoeden, omgang met elkaar en resultaten. In deze schoolgids 

vertellen wij onze manier van hoe wij lesgeven en wat onze visie is.  

Wij hebben een uniek en eigen onderwijsconcept waar we trots op zijn. Het 

enthousiasme van de ouders en de leerkrachten om de kinderen op een moderne manier 

les te geven is groot. Dit enthousiasme is een drijvende kracht. Samen maken we de 

school.  

Het zijn prachtige woorden die het beste tot zijn recht komen wanneer u onze school met 

eigen ogen bekijkt. U kunt dan vragen stellen en wij kunnen gedetailleerd vertellen wat 

we allemaal doen. Sfeer proeven en zelf ervaren zegt vaak meer dan de mooiste 

schoolgids.  

Wij nodigen u dan ook van harte uit om langs te komen.  

Namens het team,  

Meindert Tjerkstra 

Schoolleider  
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Dit is Nije Gaast 

 
Stichting voor Christelijk en Algemeen/Neutraal  Bijzonder Basisonderwijs 

in de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd 

“Nije Gaast” 

Dubbelstraat 8a  -  8561  BC Balk 

 

Tel. 0514-602843 

www.nijegaast.nl  -  onderwijsbureau@nijegaast.nl 
 

 
Basisschool de Fluessen en Stichting Nije Gaast.     

 
De Fluessen maakt deel uit van Stichting Nije Gaast. 12 scholen in het mooie Súdwest 

Fryslân vallen onder Nije Gaast. We kennen 10 scholen voor christelijk onderwijs, 1 

school voor algemeen bijzonder onderwijs en 1 school voor neutraal bijzonder onderwijs. 

Stichting Nije Gaast zoekt de samenwerking met andere besturen op om zoveel 

mogelijke de spreiding van het onderwijs in de regio te kunnen waarborgen. Dit betekent 

dat er, naast de genoemde levensbeschouwelijke identiteiten, ook wordt gewerkt met 

samenwerkingsscholen. 

 

Bij Nije Gaast werken ongeveer 130 personeelsleden. 

Nije Gaast kent een Raad van Toezicht, waarin 5 leden zitting hebben. De Raad heeft een 

onafhankelijke toezichthoudende rol gericht op de doelstellingen van de organisatie. De 

Raad vervult tevens een klankbord- en adviesrol naar het college van bestuur..  

 

Het College van Bestuur is belast met het besturen en de dagelijkse leiding van de Nije 

Gaast scholen en de Stichting. Het College van Bestuur bewaakt de kwaliteit van de 

scholen en het bestuursbureau en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.  

Op het bestuursbureau werken mensen met specifieke expertise op het gebied van 

personeel (P&O), financiën, huisvesting, zorg en begeleiding en ICT. Zij werken onder 

leiding van het college van bestuur. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)bestaat uit een ouder- en een 

personeelsgeleding. In de GMR worden zaken besproken vanuit het organisatie denken. 

Het college van bestuur is een gedeelte van de vergadering aanwezig om informatie te 

geven en met de GMR te spreken over organisatie onderwerpen die in ontwikkeling zijn 

of in de regio of vanuit landelijke ontwikkelingen de aandacht vragen. 

 

Nije Gaast kiest ervoor dat iedere school een directeur heeft. Sommige directeuren 

werken op twee scholen. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de school. Hij 

bewaakt en ontwikkelt de kwaliteit van onderwijs en personeel. 

 

Directeur en leerkrachten vormen samen het team. Leerkrachten zorgen dagelijks voor 

kwalitatief goed onderwijs aan uw kind. Samen met de schooldirecteur ontwikkelen zij 

het onderwijs op de school. 

 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. (MR)  Deze bestaat ook uit een 

personeels- en oudergeleding. In de MR worden beleidszaken besproken die bij de school 

horen.  

 

De ouderraad per school bestaat uit betrokken ouders, die ondersteunen bij 

schoolaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan inrichting van de centrale ruimtes in 

school, vieringen, avondvierdaagse enz. 

  

http://www.nijegaast.nl/
mailto:onderwijsbureau@nijegaast.nl
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Schoolgegevens van basisschool de Fluessen 
 

Dit is onze school (missie, visie en identiteit) 

 

Onze levensbeschouwelijke identiteit 
Onze school is een Algemeen Bijzondere Basis School, ABBS. Als Algemeen Bijzondere 

Basisschool gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en 

maatschappelijke stromingen. 

 

Ons onderwijs is er op gericht dat kinderen een levensbeschouwing kunnen opbouwen, 

we willen hen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven. Leerlingen mogen 

trots zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing.  

We bieden onderwijs in gelijke kansen ongeacht waar de leerling vandaan komt, welke 

begaafdheid hij/zij bezit of welk geslacht. Iedereen kan zijn eigen bijdrage leveren 

tijdens momenten van gezamenlijk beleven, bidden, verwonderen, werken en vieren. 

 

We willen kinderen leren respect, waardering en begrip op te brengen voor de 

eigenaardigheden, de cultuur en levensbeschouwing van elkaar. 

Wij vinden het respectvol met elkaar omgaan, voorleven van waarden, normen en regels 

erg belangrijk. Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders.  
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Hoe ziet onze werkwijze eruit 

 
De kinderen gaan van 08.30 tot 14.00 naar school. We maken gebruik van het 

continurooster. Van 08.30 tot 12.00 werken we met vier groepen (1/2, 3/4. 5/6 en 7/8. 

Van 12.00 tot 14.00 werken we met drie groepen (1/2, 3/4/5 en 6/7/8).  

 

Er wordt in de groepen 4 tot en met 8 gebruik gemaakt van een tablet met daarop de 

methoden die we gebruiken voor rekenen, taal, spelling en woordenschat. Voor het vak 

rekenen gebruiken we Wereld in Getallen. Voor het vak taal en spelling gebruiken we 

Taal op Maat.  

 

We werken ’s ochtends groepsdoorbrekend. De kinderen van groep 3 tot en met 8 

werken gezamenlijk of naast elkaar op leerpleinen. Op een rooster staat beschreven waar 

en wanneer de kinderen instructie krijgen. Per vak is een leerkracht aangewezen die 

specialist is. Er is een rekenleerkracht, taalleerkracht en een extra leerkracht. De 

rekenleerkracht heeft weet van de doorgaande lijn. De extraleerkracht is 

verantwoordelijk voor extra leerstof en voor de vakken begrijpend lezen, aardrijkskunde 

en geschiedenis.  

 

We differentiëren, dat betekent dat kinderen op verschillende niveaus les krijgen. Het 

programma Snappet dat op de tablets zit zorgt ervoor dat de leerlingen de stof op eigen 

niveau verwerken. De analyses die deze programma’s maken helpen de leerkracht 

precies op maat les te geven. We houden exact bij welke kinderen instructie krijgen en 

welke dit niet nodig hebben. De laatste groep wordt gecoached. Dit staat beschreven op 

de taakbrief van de kinderen. Kinderen die extra zorg nodig hebben krijgen een 

handelingsplan. Alle leerkrachten hebben een logboek. Daarin houden ze bij hoe de 

extra handelingen die beschreven staan in het handelingsplan, uitgevoerd zijn. Kinderen 

die een psychologisch onderzoek hebben gehad krijgen een ontwikkelingsperspectief. 

Dat betekent dat de uitstroom mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs helder zijn. 

Er worden dan ook passende doelen gesteld. Voor kinderen die geen 

ontwikkelingsperspectief hebben worden de uitstroom mogelijkheden bekeken op basis 

van de portfolio, observaties en ons leerlingvolgsysteem. Dit systeem is gebaseerd op 

onafhankelijke toetsen. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit 

profiel staat beschreven hoe onze school is ingericht voor specifieke 

ondersteuningsbehoefte te denken valt aan kinderen die blind of doof zijn. Onze visie is 

dat elk kind recht heeft op een plek in het regulier onderwijs. Altijd staat het belang en 

welzijn van het kind centraal.  

 

Kinderen die bovengemiddeld presteren krijgen extra leerstof. Deze stof is geen 

herhaling maar daadwerkelijk moeilijker leerstof en verdiepingsstof. Zo leren kinderen 

dat niet alles makkelijk is en dat je soms flink je best moet doen om iets te leren. Dit 

materiaal heet Levelwerk. Voor kinderen die hoogbegaafd zijn heeft Nije Gaast een 

hoogebegaafdheidsklas. Eén keer per week gaan die kinderen naar Stavoren.  

 

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de sfeer op school gebruiken wij 

Kanjertraining, oplossingsgerichte kindgesprekken en het gedachtengoed van Covey. De 

kanjertraining is een methode om kinderen weerbaar te maken. Het heeft als doel om 

de sfeer op school open te houden en pestgedrag de kop in te drukken. De 

oplossingsgerichte kindgesprekken worden gevoerd om kinderen gemotiveerd te 

leren leren. Er worden doelen gesteld om bijvoorbeeld beter te leren rekenen maar ook 

om bijvoorbeeld te leren fietsen. Zo zijn kinderen betrokken bij het onderwijs. Het 

gedachtengoed van Covey wordt gebruikt om kinderen het gereedschap te geven om 

verantwoording te nemen voor hun eigen leven en leerproces. Het helpt hen succesvol te 

zijn in het leven. Ze leren vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. 
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Onze school richt zich op alle kinderen uit de regio. De meeste kinderen komen uit 

Elahuizen, Oudega, Harich en Kolderwolde. Op dit moment hebben we geen wachtlijst 

en kunnen kinderen instromen. Onze school heeft goede contacten met lokale 

ondernemingen en instellingen. Elke groep gaat minimaal twee keer per jaar op 

bezoek bij een onderneming of instelling. Zo komen kinderen al vanaf jonge leeftijd in 

aanraking met verschillende beroepsgroepen en komen ze er achter wat ze leuk vinden. 

Onze school staat midden in de gemeenschap en kijkt ook verder. Friesland, Nederland 

en de wereld komen aan bod tijdens lessen. Zo hebben we structureel aandacht voor 

andere culturen en voor duurzaamheid. Dit komt terug in projecten en het atelier. Op 

school is er veel aandacht voor taal. Zo geven we les in het Frysk, Nederlands en 

Engels. We spreken op donderdagochtend vanaf 11.30 tot 14.00 Engels met de kinderen 

en ook de leerkrachten spreken dan onderling Engels. 

 

Op onze school denken ouders actief mee en geven ook les. Vooral het atelier is een 

biedt mooie kansen voor ouders omdat ze dan actief mee kunnen doen in het leerproces. 

Als kunst en cultuurschool hebben we 1 keer per week ateliers. Dat betekent dat 

ouders en leerkrachten vier weken achter elkaar een atelier begeleiden. Dit kan van 

schilderen, creatief met koken tot knutselen zijn. Daarnaast worden ouders gevraagd om 

spreekbeurten te geven over werk of hobby. Ons doel is om ouders zoveel mogelijk in 

de school te hebben en de drempel laag te houden, zodat we elkaar kunnen versterken. 

Ouders krijgen minimaal drie keer per jaar een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens 

zo’n gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken. Minimaal één keer per jaar 

is er een ouder-kind-leerkracht gesprek. Dan mogen de kinderen bij het gesprek zitten 

en mag iedereen aan elkaar vragen stellen.  

 

Ons onderwijsteam is enthousiast en betrokken. Continu zijn we bezig om ons 

onderwijs te verbeteren. Wij zijn kritisch naar onszelf en vragen feedback aan elkaar, 

ouders en kinderen. We hebben een degelijk systeem van vragenlijsten en 

persoonlijke ontwikkelingsplannen. Deze ontwikkelingsplannen worden besproken 

met de schoolleider en de rest van het team. Continu zijn we in beweging om het beste 

onderwijs te geven dat past bij de kinderen uit deze regio. 

 

Onze school in de praktijk 

 
Hier volgt een beschrijving van de praktijk op onze school.  

 

Maandagochtend, de kinderen druppelen vanaf 08.20 binnen. Samen met ouders lopen 

ze langs de leerkrachten die op het centrale leerplein koffie drinken. Het team van 

leerkrachten start daar de dag samen op. Ouders en kinderen zeggen goedemorgen en 

kunnen als ze willen iets vertellen of vragen stellen aan de leerkrachten. De kinderen 

gaan naar hun stamgroepslokaal, doen een puzzel, kletsen rustig even bij of lezen in een 

boek. De schuifwanden van deze lokalen staan open zodat er verbinding is tussen het 

leerplein en het klaslokaal. Om half negen lopen de leerkrachten naar de klas, schuiven 

de wanden even dicht en starten ze de dag op. Elk kind wordt begroet en gezien en kan 

even zijn verhaal kwijt. Tot negen uur zitten de kinderen in de kring in hun stamgroep. 

Ze vertellen wat hen bezighoudt en de leerkracht verzorgt daarna een opening uit 

Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwing en staat vol met liedjes, 

spiegelverhalen en Bijbelverhalen. 

 

Om negen uur komt iedereen in beweging. Alle kinderen lopen gericht naar een groep 

met een tablet en een schrift dat ze gebruiken als aanteken- en kladpapier. Op school 

zijn drie klaslokalen met elk een eigen identiteit. Zo is er een rekenklas, een taalklas en 

een keuzeklas. Bij elke klas hoort een gespecialiseerde leerkracht die dankzij ervaring en 

studie kennis heeft van de leerlijn. Alle kinderen weten dankzij een rooster wanneer ze 

instructie krijgen van een vak als rekenen en begrijpend lezen. De verwerking van de 

opdrachten doen ze op een tablet. De leerkracht kan via de computer direct zien of de 

kinderen de opdrachten begrijpen of niet en hoe lang ze er over doen. Na de instructie 
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neemt de leerkracht een coachende rol aan. Er is dan ruimte voor extra instructie. Alle 

leerkrachten zijn heel bewust van het concept flipping the classroom en reiken dit op 

maat aan. Via instructiefilmpjes kunnen de kinderen extra les krijgen. Om kwart over 

tien is het pauze. Alle kinderen gaan naar buiten en spelen op het plein of op het grote 

veld. Het begrip duurzaam komt naar voren doordat er een moestuin is op het plein. 

Kinderen kunnen in de pauze harken, schoffelen en onkruid wieden. De oogst wordt 

verdeeld onder de kinderen, verkocht of direct opgegeten. Tijdens de pauze zijn alle 

leerkrachten buiten. Ze zijn een vraagbaak voor de kinderen, begeleiden het spel of 

spelen mee en drinken koffie.  

 

Na de pauze komen de kinderen binnen en gaan verder met de lessen van die ochtend. 

Wanneer er geen instructie is gaan de kinderen zelfstandig werken op hun tablet of in 

hun schrift. Rekenen, taal, woordenschat en studievaardigheden worden grotendeels 

gedaan op de tablet. Bij rekenen gebruiken ze zo nodig een kladblaadje voor de 

berekeningen. Het schrijven wordt bewust gestimuleerd. We schrijven in het 

verhalenschrift en projectschrift. Het aanleren van het schrijven gebeurt met een 

methode. Zelfstandig werken kan in een klas maar mag ook op de gang of het leerplein. 

Er zijn stilteplekken op school waar niet gepraat wordt. Zelfstandig werken lukt alleen als 

er duidelijke regels zijn en als je betrokken bent bij het leren. Daarom worden er 

leerdoelen opgesteld en er worden regelmatig oplossingsgerichte kindgesprekken 

gevoerd. Sommige kinderen hebben kennis gerichte leerdoelen en andere kinderen willen 

bijvoorbeeld graag leren hoe ze omgaan met het verliezen tijdens sporten. Alle 

leerkrachten hebben scholing gehad waardoor ze deze gesprekken goed kunnen voeren. 

Om kwart over elf gaan de kinderen terug naar hun stamgroep. De leerkracht bespreekt 

met de kinderen hoe het zelfstandig werken is gegaan. Dan is er ruimte om te werken 

aan bijvoorbeeld de kanjertraining. Dit is de methode die we gebruiken om de sociale 

ontwikkeling te stimuleren. Hoe gaan we met elkaar om? We zijn een hechte school met 

een open cultuur. Dit willen we graag zo houden en daarom besteden we hier veel 

aandacht aan.  

 

De school heeft een continurooster. Van twaalf uur tot kwart over twaalf wordt er in de 

klas gegeten en gedronken, samen met de leerkracht. Dit gebeurt in een gezellige 

ongedwongen sfeer. Na het eten gaan alle de kinderen naar buiten om te spelen. Als het 

minder mooi weer is mogen de kinderen naar de gymzaal. Als kinderen hun eten niet op 

krijgen in de beschikbare tijd wordt er zorg voor gedragen dat zij dit na de middagpauze 

alsnog kunnen opeten. 

 

Om half één starten de lessen weer. Alle kinderen gaan naar hun stamgroep. Op school 

hebben we veel aandacht voor kunst en cultuur. Dat is zichtbaar in de inrichting van 

school en één keer per week gaan de kinderen naar het atelier. Er worden dan 

workshops gegeven door leerkrachten en ouders. Er wordt geschilderd, geacteerd, 

gemusiceerd, gehandwerkt en geknutseld. Daarnaast is er aandacht voor 

kunststromingen waarbij de bedoeling van de makers en het gevoel dat het bij ons 

oproept centraal staat.  

 

We zijn een drietalige school. We hebben afgesproken wanneer we Nederlands, Engels en 

Frysk spreken. Tijdens het Engelse dagdeel spreken de leerkrachten onderling ook 

Engels.  

 

De school staat midden in de maatschappij en is dan ook een ontmoetingscentrum voor 

de regio. Jaarlijks worden bedrijven bezocht en kunnen kinderen kennismaken met 

verschillende beroepsgroepen. De kennis die zij opdoen wordt gebruikt op onze school. 

Ouders mogen spreekbeurten geven en helpen bij schoolse activiteiten zoals het atelier. 

Kinderen komen uit de hele regio om onze school bezoeken. We ontvangen ook collega’s 

van andere scholen die nieuwsgierig zijn naar ons onderwijsconcept of van ons willen 

leren. 
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Het is onze taak om samen met de ouders de kinderen voor te bereiden op de toekomst. 

Vaardigheden zoals samenwerken, win-win en synergie denken zijn belangrijk. We 

gebruiken het gedachtengoed van Covey om deze vaardigheden te stimuleren. Naast het 

aanleren van de vaardigheden in het begin van het schooljaar staat om de twee 

maanden één van de zeven vaardigheden opnieuw centraal. We doen dit aan de hand 

van het speciaal voor kinderen geschreven boek “De 7 eigenschappen van happy kids” 
van Sean Covey. 

 

Onderwijstijd 
Op jaarbasis ligt dit voor de groepen: 1 t/m 4 op 3650 uur en 5 t/m 8 op 4000 uur. 

 

Er wordt per jaar ongeveer 55% tijd besteed aan rekenen en taal, 25% aan 

wereldverkennende vakken, 12% aan bewegingsonderwijs en 8% aan diverse andere 

vakken. We proberen op een dag een evenwichtige verdeling van de vakgebieden aan te 

brengen. 

 

Schooltijden 
Wij werken op school met een continurooster. De kinderen komen binnen vanaf 08.20. 

Vanaf 08.30 beginnen de lessen tot 10.10. Dan is er een kwartier pauze. Vervolgens 

gaan de lessen door tot 12.00. Dan hebben de kinderen een half uur pauze. Deze pauze 

starten ze in de klas waar ze samen met de leerkracht eten en drinken. Vervolgens gaan 

ze naar buiten onder toezicht van een pleinwacht. De kinderen krijgen vervolgens weer 

les tot 14.00. 

 

Groep 1 en 2 gaan op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 naar school. De anderen 

dagen gaat groep 1 en 2 tot 14.00 naar school.  

Groep 3 tot en met 8 gaan elke dag naar school van 08.30 tot 14.00. 

 

 

 
 

 

  



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
De Fluessen schoolgids 2016-2017 

12 

 

De zorg voor kinderen 
 

Inschrijven nieuwe leerlingen. 
Wanneer u uw kind naar onze school wilt laten gaan  zoekt u contact met de 

schooldirecteur.  De inschrijving van nieuwe leerlingen is door de Wet op het Passend 

Onderwijs iets veranderd. Voordat u uw kind wilt laten inschrijven op school, houden we 

een kennismakingsgesprek met u. U krijgt informatie over de school en we kunnen op uw 

vragen ingaan. Wanneer u uw kind op onze school wilt inschrijven nodigen we u uit voor 

een kennismakings- en aanmeldingsgesprek. We vragen daarbij aan u of we gegevens 

van andere onderwijsvoorzieningen en eventuele onderzoeksgegevens kunnen opvragen 

bij deze betreffende instanties. Het kan soms enkele weken tijd vragen om deze 

gegevens op te vragen én te vertalen naar een goed onderwijsaanbod. Het zorgteam van 

Nije Gaast wordt hier altijd bij betrokken.  

 

Vanuit deze ontvangen  gegevens maken wij een reële inschatting van de 

onderwijsmogelijkheden van uw kind op onze school. We bespreken dit met u. Hierna 

volgt de inschrijving. Meestal kunnen we na de aanmelding uw kind inschrijven.  

Wanneer we merken dat ander onderwijs beter is voor uw kind, zullen we dat ook met u 

bespreken.  Dat kan zijn op een andere school van Nije Gaast, dat kan ook een ander 

soort onderwijs zijn. Met u lopen we dan de route van onderzoek voor een andere school 

of een ander type onderwijs.  (zie hiervoor ook ‘Passend Onderwijs”. 

 

Visie op onderwijs aan kinderen met een handicap  
Wij vinden dat elk kind geplaatst zou moeten kunnen worden binnen het reguliere 

basisonderwijs. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden van elk kind. De 

mogelijkheden van het kind willen we vervolgens toetsen aan de schoolsituatie.  

 

Onze mogelijkheden  

• Het gebouw is nog niet helemaal optimaal aangepast aan de opvang van 

gehandicapte leerlingen. Er is een MIVA toilet, maar er zijn nog drempels in school. 

Onze wens is om deze drempels de komende jaren letterlijk weg te nemen.  

• Er is ruimte voor klassenverkleining. Er kan gebruik gemaakt worden van het 

gymlokaal of de gang.  

• Kinderen met een handicap moeten door andere leerlingen worden geaccepteerd. We 

doen dit door o.a. de handicap bespreekbaar te maken. We kijken naar wat een kind 

wel kan en niet naar wat het kind niet kan.  

• De leerling hoeft in cognitieve, motorische en sociaal-emotionele zin niet te voldoen 

aan het ontwikkeling- en leerniveau van de groep, waarin hij/zij geplaatst wordt. Het 

leeraanbod kan gedifferentieerd worden en de ontwikkelingsdoelen zullen moeten 

worden aangepast aan de leerling.  

• Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met leerstof uit methoden verwerkt in dag- en 

weektaken. Kinderen die extra hulp nodig hebben kunnen extra instructie (leerkracht 

en/of RT) of aangepaste leerstof krijgen.  

• De hulpverlening zal in verhouding moeten staan met de daarvoor beschikbare tijd. 

Binnen een groep moet een leerkracht de aandacht verdelen over meerdere 

kinderen. De beschikbare tijd voor een kind met een handicap is beperkt. 
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Wat kan de school aan begeleiding bieden.  
Vanuit de Wet op Passend Onderwijs wordt van alle scholen gevraagd om over een 

ondersteuningsprofiel te beschikken. Ook wij hebben een ondersteuningsprofiel. In dit 

document noemen wij welke hulp we als school kunnen geven en waar onze grens ligt. 

Wij benoemen  hoe we als school ons verder willen ontwikkelen wanneer het gaat om 

specifieke begeleidingsvragen. Het ondersteuningsprofiel wordt iedere twee jaar opnieuw 

gemaakt, zodat we onze expertise en die van Nije Gaast er goed in kunnen verwerken. 

Dit ondersteuningsprofiel kunt u lezen via onze website.  

 

Meer- en Hoogbegaafdheid/ Plusklas 
Nije Gaast wil tegemoet komen aan de onderwijsbehoeftes van alle kinderen binnen de 

Stichting. Dit houdt in dat ook voor de meer dan gemiddeld begaafde kinderen een 

passend aanbod qua leerstof is op elke school. Alle leerkrachten van Nije Gaast hebben 

in 2012-2013 scholing, gericht op meer- en hoogbegaafdheid, gevolgd. Daarnaast heeft 

elke school een coördinator hoogbegaafdheid (HB).  

Op deze manier zal er voor de meeste meer- en hoogbegaafde kinderen van Nije Gaast 

op hun eigen school goed ingespeeld kunnen worden op datgene wat voor deze kinderen 

belangrijk is (individuele leerbehoefte). In een enkel geval zullen echter de lessen op de 

basisschool hier niet toereikend toe zijn. Deze kinderen hebben een bepaalde hulpvraag 

die op de eigen school niet opgelost kan worden, bijv. doordat er geen “gelijkgestemden” 

zijn. Voor deze groep kinderen heeft Nije Gaast een plusklas opgericht.  

 

Hier gaan kinderen van groep 5 t/m 8 van elke basisschool van Nije Gaast en de RK-

school in Balk, één keer per week naar toe. Aanmelding gebeurt door de IB-er/ 

coördinator HB van de basisschool, na overleg met de ouders. Voor de aanmelding zijn 

diverse observatie- en toetsgegevens nodig alsmede aanmeldingsformulieren ingevuld 

door de basisschool en ouders/leerling. Aanmelding betekent niet automatisch dat de 

leerling geplaatst wordt. Een toelatingscommissie bestaande uit personen van diverse 

geledingen binnen Nije Gaast beslist hierover. Wanneer besloten is dat een leerling 

toegelaten wordt, dan wordt er door de Plusklas leerkracht in samenspraak met de 

basisgroep leerkracht, leerling en ouders een plan opgesteld waarin het doel van de 

plaatsing en de werkwijze worden opgenomen. De locatie van de Plusklas is “ cbs de 

Skutslús” in Stavoren. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van 

de leerling.  

 

Rots en Water  
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids-programma 

en uiterst effectief anti-pest-programma. Het is een programma dat zich onderscheidt 

van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische 

perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling 

van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water, worden 

in balans gepresenteerd en getraind. Op De Fluessen zijn twee leerkrachten die 

gecertificeerd zijn als Rots en Water trainer. We streven ernaar uw kind in de 

basisschoolperiode twee maal een training te geven. Dit gebeurt klassikaal, in groep 1,2 

en in groep 5,6. Soms komt het voor dat we een leergang voor een kind aanraden. Dit is 

altijd in overleg met de ouders.  
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De resultaten van het onderwijs 

     
Als ouder heeft u recht op een goede school voor uw kind. Een school waar uw kind zich 

veilig voelt en zich kan ontplooien op diverse terreinen, een school die oog heeft voor 

problemen en deze ook goed kan oplossen, een school die extra zorg besteedt aan 

leerlingen en die de juiste leerstof aanbiedt op het goede moment. Wij zijn een school die 

de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal stelt en waar de aangeboden leerstof deel 

uitmaakt van het geheel. 

 

Natuurlijk wilt u dat de school resultaten behaalt met uw kind. Die resultaten zijn 

haalbaar als uw kind een evenwichtig sociaal-emotionele ontwikkeling doormaakt zodat 

uw kind kan bereiken wat op zijn/haar eigen niveau mogelijk is. Met dit gegeven moet u 

deze resultaten van De Fluessen lezen. Dit overzicht is een combinatie van gegevens van 

de Skeakel en van Us Nije Gea.  
 

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs 
Hieronder ziet u een overzicht van de uitstroom van leerlingen van 2010 t/m 2016:  

 
Schooljaar 
plaatsing klas 1 

 
LWOO/ 
basis 

 
kader/ 
beroeps 

 
gemengd/ 
theoretisch 

 
Theoretisch/ 
Havo 

 
havo/ 
vwo 

 
gymn. 

2011 – 2012 1 2 5 2   

2012 – 2013 1 1 3 1 3  

2013 – 2014  1 1  6 1 

2014 - 2015 1 2   2 1 

2015 - 2016  2 3  2  

Totaal   41 

leerlingen 

3 8 12 3 13 2 

Percentage 7.3% 19.5% 29.2% 7.3% 31.7% 4.8% 
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Bijlagen voor de ouders met praktische informatie  
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Het team 

 

 

  
Meindert Tjerkstra 

Schoolleider 
fluessen@nijegaast.nl 

 

 
Annelies Brouwer - Hospes 

Intern Begeleider 
Ab.zorg@nijegaast.nl 

 
Henriette Meijer- de Witt 
Leerkracht groep 1 en 2 

Aanwezig op maandag en dinsdag 
h.de.witt@nijegaast.nl 

 
Tineke Landman-de Vries 

Leerkracht groep 1 en 2 
Aanwezig op woensdag, donderdag en 

vrijdag 
t.de.vries@nijegaast.nl 
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Vacature 

Leerkracht groep 3 en 4 
Aanwezig op maandag en dinsdag 

ochtend.  

 
Tietie Wildschut-Kamminga 

Leerkracht groep 3 en 4 
Aanwezig op woensdag, donderdagochtend 

en vrijdag 
t.kamminga@nijegaast.nl 

 
Annelies Brouwer - Hospes 
Leerkracht groep 5 en 6 

Aanwezig op maandag en dinsdag 
Ab.zorg@nijegaast.nl 

 
Greetje Wind- Molenaar 

Leerkracht groep 5 en 6 
Aanwezig op woensdag, donderdag en 

vrijdagochtend 
g.wind@nijegaast.nl 
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Teatske de Jong-Knobbe 
Leerkracht groep 7 en 8 

Aanwezig op Maandag, dinsdag en 

woensdag om de week 
t.knobbe@nijegaast.nl 

 
Klaske Visser - Meester 

Leerkracht groep 7 en 8 
Aanwezig op woensdag om de week, 

donderdagochtend en vrijdag ochtend. 
K.meester@nijegaast.nl 
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Het rooster 

  

MAANDAG 

8.30-12.15 

 

DINSDAG 

8.30 -

12.15 

 

WOENSDAG 

8.30-12.15 

 

DONDERDAG 

8.30- 12.15 

 

VRIJDAG 

8.30 -

12.15 

 

GROEP 

1/2 

 

Henriette 
 

Henriette 
 

Tineke 
 

Tineke 
 

Tineke 

 

GROEP 

3/4 

 

Vacature 
 

Vacature 
 

Tietie 
 

Tietie 
 

Tietie 

 

GROEP 

5/6 

 

Annelies 
 

Annelies 
 

Greetje 
 

Greetje 
 

Greetje 

 

GROEP 

7/8 

 

Teatske 
 

Teatske 
 

Teatske/Klaske 
 

Klaske 
 

Klaske 

 

 

 
 

MAANDAG 

12.15-

14.00 

 

DINSDAG 

12.15-

14.00 

 

WOENSDAG 

12.15-14.00 

 

DONDERDAG 

12.15-14.00 

 

VRIJDAG 

12.15-

14.00 

 

GROEP 

1/2 

 

Henriette 
 

Henriette 
 

Vrij 
 

Tineke 
 

Vrij 

 

GROEP 

3/4/5 

 

Annelies 
 

Annelies 
 

Tietie  

(groep 3/4) 

 

Greetje 
 

Tietie  

 

GROEP 

6/7/8 

 

Teatske 
 

Teatske 
Greetje  

(groep 5/6) 

 

Teatske/Klaske 

(groep 7/8) 

 

Klaske 
 

Klaske  
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Klachten en vertrouwenspersonen 
Heeft u  vanuit de school een melding van seksuele intimidatie, agressie of ander fysiek 

dan wel mentaal geweld, dan neemt u direct contact op met de schoolleiding. Wij zullen 

u uiterst serieus nemen en uw klacht in behandeling nemen. 

 

Klachten als hierboven genoemd worden door de directeur van de school altijd direct 

gemeld bij  het college van bestuur. Deze heeft de plicht om gegronde klachten van 

seksuele aard te melden bij de landelijke vertrouwensinspecteur.  

Vindt u, nadat we het proces hebben doorlopen, dat u niet voldoende bent gehoord of 

betreft het een klacht als bovengenoemd over de persoon tot wie u zich dient te wenden, 

dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Nije Gaast, dhr. 

D. Stoker. De vertrouwenspersoon zal met u bespreken hoe de klacht kan worden 

opgelost en zal van uw melding de directeur van de school op de hoogte brengen.  

 

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Uw probleem kan vaak ook 

door mediation worden opgelost. 

 

Meldingen van zorg van algemene aard doet u bij de groepsleerkracht en bespreekt dit 

ook hier. De groepsleerkracht zal te allen tijde de schooldirecteur hiervan in kennis 

stellen. Komt u er samen met de groepsleerkracht niet uit, dan kan de leerkracht de 

schooldirecteur vragen aan de gesprekken deel te nemen om te komen tot een voor 

beide partijen aanvaardbare oplossing.   

 

Voor de kinderen kennen we ook een vertrouwenspersoon. Op onze school is dit juf 

Tineke Landman. Wanneer uw kind iets willen zeggen wat ze niet bij de groepsleerkracht 

kan doen, is de vertrouwenspersoon er voor uw kind. 

 

Als een gesprek met de leerkracht , de IB-er en de directeur  uw klacht niet heeft 

weggenomen, dan kunt u kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Landelijke  

Klachtencommissie, ook wel de Geschillencommissie genoemd. Klachten kunnen gaan 

over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. U kunt hierbij denken aan 

begeleiding en andere onderwijskundige zaken, communicatie, schorsing en verwijdering, 

pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, groepsindeling en overgang ect. 

Uw zorg of een klacht oplossen betekent niet altijd dat er gebeurd wat u graag zou 

willen. Het betekent wel dat wij als school u serieus nemen en uw zorg of klacht gaan 

uitzoeken en met een onderbouwd antwoord komen.  

 

U kunt contact opnemen met de vertrouwensinspecteur in geval van (ernstige) 

problemen in of rond de school of bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik, 

psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. 

De klachtenprocedure kunt u op school opvragen. 

De adresgegevens van de instanties leest u verderop in deze gids bij: ‘namen en 

adressen’ 

 

Landelijke Klachtencommissie 

Postbus 694 

2270 AR Voorburg 

 

Vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie: 

Telefoon: 0900-1113111 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur) 
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Onderwijskundige zaken  

Overplaatsing naar een andere school 
Als kinderen tijdens een schooljaar naar een andere school gaan, wordt dit een maand of 

eerder gemeld bij de schoolleider. Wij zorgen er dan voor dat er een onderwijskundig 

rapport en een verklaring van uitschrijving mee gaat. Van het onderwijskundige rapport 

krijgt u een kopie. Tevens wordt er een bestand meegestuurd met de leerling en 

toetsgegevens naar de nieuwe school.  

                                                                                                                                                                                   
Zittenblijven 
In de wet op het primair onderwijs (art. 8) is opgenomen dat het onderwijs op een 

basisschool zodanig moet worden ingericht dat leerlingen binnen een tijdvak van acht 

aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen en dat de basisschool moet 

zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Verder is in artikel 39 lid 4 

WPO te vinden dat leerlingen in elk geval de basisschool verlaten aan het einde van het 

schooljaar waarin ze de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.  

 

Bij de beslissing om een leerling te bevorderen wordt gekeken naar de leerresultaten en 

de ontwikkeling van het kind in vergelijking met andere klasgenootjes. Daarnaast wordt 

gekeken of een andere oplossing dan zittenblijven mogelijk is. Ouders mogen hun 

wensen betreffende het mogelijke zittenblijven aangeven. Is de school echter een andere 

mening toegedaan dan is zij niet verplicht om de wens van de ouders te honoreren. 

Ouders die het niet eens zijn met de beslissing van de school kunnen een klacht indienen 

bij de Klachtencommissie. 

 

Schorsing 
Alles op onze school is erop gericht uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het kan 

in een specifiek geval voorkomen, dat de mogelijkheden van de leerkrachten uitgeput 

raken of dat de fysieke en mentale veiligheid van leerkracht/volwassenen  en kinderen in 

gevaar komt. In zo’n situatie moeten we dan overgaan tot schorsing. Dit kan voor de 

duur van een week. In deze week zorgen we voor huiswerk en vinden er gesprekken met 

u als ouders plaats. Blijkt dat na herhaalde pogingen om het gedrag of de communicatie 

te verbeteren dit niet zichtbaar is, dan gaan we als school over tot verwijderen van de 

leerling. Bij schorsen of verwijderen wordt het college van bestuur van Nije Gaast 

betrokken. Het bestuur neemt een beslissing. Binnen Nije Gaast hebben we een 

procedure hiervoor beschreven, die de wet- en regelgeving volgt.  Het bestuur zal ook 

altijd naar uw verhaal luisteren. Schorsen en verwijderen wordt  bij de 

Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar gemeld.  

 

Passend Onderwijs 
Sinds augustus 2014 kent Nederland de wet op het Passend Onderwijs. Ieder kind willen 

we een passende onderwijsplek aanbieden. We kennen daarvoor regulier onderwijs, het 

speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

 

Passend onderwijs betekent niet dat ieder kind naar onze school kan gaan of naar de 

school van uw eerste keuze. Een passende plek is niet altijd de school van uw eerste 

keuze. U kunt uw kind daar wel aanmelden. Vervolgens onderzoekt de school of zij het 

onderwijsaanbod aan uw kind kan geven op basis van wat uw kind nodig heeft. Natuurlijk 

zullen we zo veel als mogelijk ons inzetten om uw kind onderwijs op onze school aan te 

bieden. In een heel specifiek geval zal dit niet mogelijk zijn. 

 

Dan is een andere school of speciaal onderwijs beter. Met de Wet op het Passend 

Onderwijs hebben scholen de plicht een passende school voor uw kind te zoeken. Daar 

betrekken we interne en externe expertise bij. We maken in de keuze zeer zorgvuldige 

afwegingen en betrekken ook u daarbij. 
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Alle onderwijsorganisaties voor Primair Onderwijs werken samen in een 

Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ook Nije Gaast participeert hierin. In 

Friesland kennen we 1 samenwerkingsverband voor het Primair onderwijs: 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân.  

Website: www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 

Onderwijs aan zieke kinderen 
Als een kind in het ziekenhuis is opgenomen of langer dan twee weken ziek thuis is, ligt 

de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de school (zie wet ‘Ondersteuning 

onderwijs aan zieke leerlingen (1999). Onze school kan in deze situatie een beroep doen 

op de ‘consulenten onderwijs aan zieke kinderen’ werkzaam bij de onderwijsbegeleiding 

en bij de Educatieve Voorzieningen van de academische ziekenhuizen. Consulenten 

hebben kennis en inzicht in de organisatie van het onderwijs zodat zij kunnen adviseren 

en het kind, de school en de ouders kunnen ondersteunen. 

 

We vinden het belangrijk een zieke leerling zoveel mogelijk bij de dagelijkse gang van 

zaken te betrekken. Onderwijs speelt hierin een grote rol. Het volgen van de reguliere 

schoolvakken is hierbij net zo belangrijk als het contact tussen de leerling, de klas en de 

leerkracht. 

 

Leerlingvolgsysteem 
Vanaf het moment dat uw kind een maand op school is, volgen we hem/haar aan de 

hand van de leerlijnen van Schatkist en de toetsen van CITO. Zo wordt in beeld gebracht 

hoe de ontwikkeling van het kind op dat moment is en er wordt tevens een voorspellende 

waarde zichtbaar naar de toekomstige ontwikkeling. Dit volgen en eventueel specifiek 

begeleiden zet zich voort tijdens de gehele kleuterperiode. 

 

In iedere groep worden de kinderen twee keer per jaar getoetst door middel van 

methode onafhankelijke toetsen van CITO. Op het gebied van rekenen, spelling, 

technisch lezen, begrijpend lezen en leeswoordenschat wordt vastgesteld welke 

ontwikkeling een kind tijdens zo’n vijf maandelijkse periode heeft doorgemaakt. Dit 

wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. Daarnaast gebruiken we door het 

schooljaar heen voor reken/wiskunde, spelling, lezen, taal en wereldoriëntatie ook 

methode gebonden toetsen waarin het aangeleerde wordt getoetst om zicht te houden op 

de vorderingen in de methode.  
  

In groep 8 gebruiken we als eindtoets het Drempelonderzoek 678. Deze test geeft de 

schoolvorderingen weer en het persoonlijkheidsbeeld van elke leerling om zodoende een 

verantwoorde keuze te kunnen maken voor het voortgezet onderwijs. Voor kinderen die 

leerwegondersteuning nodig hebben is er een Drempelonderzoek in september/ oktober 

met evt. een NIO-onderzoek daarna. 

  

De toetsresultaten worden besproken tijdens leerlingenbespreking in het team, en 

natuurlijk ook met u als ouder(s). Hierdoor krijgen we een goed beeld van elk kind en 

kunnen we op tijd bijstellen als dat nodig is. Alle gegevens van uw kind worden digitaal 

bewaard en zijn inzichtelijk voor elke leerkracht die met uw kind te maken heeft. 

Gegevens worden ook regelmatig mondeling overgedragen en uitgewisseld door de 

leerkrachten. De gegevens van uw kind worden vertrouwelijk behandeld en 5 jaar na de 

basisschoolperiode vernietigd. 

                    

Vorderingen van de leerlingen: 
Tijdens de leerlingenbespreking, 2x per jaar met hele team en 3x per jaar met de IB-er, 

worden de vorderingen van elke leerling doorgesproken. Niet alleen de toetsresultaten 

worden hierbij gebruikt, maar ook het schriftelijke werk in de klas, een verslag van de 

omgang met anderen, de omgang met de leerkracht kortom de vorderingen in de totale 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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ontwikkeling van het kind. Na deze leerlingenbespreking in het team volgt een verslag 

aan de ouders. Dit gebeurt bij het uitreiken van de rapporten op spreekavonden in febr. 

en juni. Ook is een tussentijdse bespreking mogelijk. U kunt altijd contact zoeken met 

een leerkracht om samen de ontwikkeling van uw kind te bespreken. De drempel is laag 

en daar maken de ouders graag gebruik van.  

 

Huiswerk  
In onze visie staat vermeld dat het zoeken naar kennis en de ervaring dat leren fijn kan 

zijn belangrijk is. Een kind dat onze school doorloopt, wordt niet alleen lichamelijk groter, 

maar leert op zichzelf te vertrouwen en mag zodoende “grutsk” zijn op zichzelf. Dit doen 

wij door aan te sluiten bij de verschillen in geaardheid, begaafdheid, ontwikkeling, 

motivatie en tempo. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het succes van een resultaat 

toegeschreven kan worden aan eigen inzet met optimaal gebruik van de eigen 

mogelijkheden. Het is heel belangrijk dat een kind leert zelfstandig te werken, dat het 

leert zelf zijn tijd in te delen, zijn spullen voor elkaar te hebben en te zorgen dat taken 

op tijd klaar zijn. Op school proberen wij hier vorm aan te geven door op deze manier les 

te geven. De opdrachten en lesstof die wij als school meegeven aan de kinderen om 

thuis te maken sluiten hierbij aan. 

 

Aan de groepen 1 t/m 5 wordt zo weinig mogelijk huiswerk mee gegeven. In groep 4 en 

5 krijgen de kinderen tafels mee naar huis, bloon als dat nodig. In groep 5 krijgen de 

kinderen topografie mee naar huis. 

Groep 6 mag kiezen of ze een spreekbeurt of een boekbespreking houden. 

Aan de groepen 7 en 8 wordt huiswerk meegegeven en wel het volgende: 

• 1 werkstuk per jaar 

• 1 spreekbeurt per jaar 

• 1 boekbespreking per jaar 

• Spelling 1 keer in de drie weken 
 

Huiswerk wordt altijd meegegeven in overleg met de ouders. In de groepen 7 en 8 wordt 

gewerkt met een agenda en het gebruik daarvan wordt aangeleerd. Elke groep heeft 

voor verschillende vakken huiswerkopdrachten klaar liggen die wekelijks uitgedeeld 

kunnen worden. Dit huiswerk wordt na het maken meegenomen naar school voor 

controle. Er is ook huiswerk dat wordt meegegeven als een verrijking van stof. Er zullen 

geen opdrachten meegegeven worden die nieuw zijn. Het werk is dus zelfstandig te 

maken. Tijdens oudergesprekken kunnen ouders en of de leerkracht initiatief nemen om 

huiswerk aan te kaarten, dit kan ook te allen tijde tussendoor.  

 

Verwachting van de ouders 

• Een positieve instelling ten opzichte van het huiswerk dat gemaakt moeten worden is 

belangrijk voor de motivatie van uw kind.  

• Soms hebben kinderen moeite met plannen. Het zou fijn zijn als u uw kind daar mee 

helpt. Probeer te plannen zodat uw kind niet voor verassingen komt te staan. Een 

vaste plaats en tijd voor het huiswerk kan helpen. 

• Huiswerk kan zelfstandig gemaakt worden en als u tijd hebt dan is het goed om 

samen met uw kind het huiswerk te maken. Sleutelwoorden zijn: begrip, geduld en 

belangstelling.  
 

Elke leerling krijgt de ondersteuning die nodig is  
Alle leerlingen worden vanaf dag 1 geobserveerd door de leerkracht. Daarnaast worden 

er gesprekken gevoerd met ouders en de leerling zelf. Zo proberen wij in kaart te 

brengen hoe een leerling het beste leert. Voor elk vakgebied schrijven wij een 

groepsplan. In dit plan staat beschreven hoeveel en wat voor instructie elke kind nodig 

heeft. Per jaargroep zijn er per vakgebied 1 tot 3 instructieniveaus. Als blijkt dat 
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ontwikkeling minder voorspoedig verloopt, zal de leerkracht samen met de Intern 

Begeleider een handelingsplan opstellen. Zo’n plan kan geschreven worden als de 

ontwikkeling stagneert op een vakgebied maar kan ook geschreven worden om gedrag te 

veranderen. Het plan wordt zowel met de ouders als de leerling besproken. In dit plan 

staat beschreven wat de leerling extra aan begeleiding krijgt aangeboden.  

 

Als blijkt dat een handelingsplan geen effect heeft zullen er andere interventies gedaan 

worden. Als na de extra aandacht nog steeds geen effecten zijn te bespeuren zullen de 

leerkracht en de Intern begeleider in samenspraak met de ouders hulp inschakelen. Het 

eerste traject dat plaats zal vinden is consultatieve leerlingbegeleiding (CLB). Een 

orthopedagoog die in dienst is van Nije Gaast zal samen met de leerkracht en de Intern 

begeleider een plan opstellen. Als ook deze interventies geen effect hebben of er is meer 

onderzoek nodig kan het zijn dat er psychologisch onderzoek wordt aangevraagd. Bij elke 

stap in het proces wordt u als ouder betrokken.  

 

Verwijzing naar een andere school of ander onderwijs. 
Wanneer lopende de schoolperiode blijkt dat ander onderwijs uw kind beter tot zijn/haar 

recht laat komen, hebben we op school al een heel traject doorlopen waarbij u in de 

communicatie wordt betrokken. Alle Nije Gaast scholen werken we vanuit een 

stappenplan hiervoor. In dit stappenplan ‘goed onderwijs voor iedereen’  staat 

beschreven welke hulp intern wordt gegeven en wanneer we externe hulp in gaan 

schakelen. Uiteindelijk willen we uitkomen bij onderwijs wat uw kind nodig heeft. 

De visie van  Nije Gaast  is dat we hierin kind volgend werken. Wat een kind nodig heeft 

blijft ons uitgangspunt. Altijd gekoppeld aan het onderwijsprogramma wat een 

basisschool heeft te geven. Als school ontwikkelen we ons steeds verder om specifieke 

hulp te kunnen bieden. Wanneer we als school niet meer het onderwijs aan uw kind 

kunnen geven wat hij/zij nodig heeft, bespreken we dat met u en schakelen we het 

zorgteam van Nije Gaast in.  

 

Onderzoeken 
Wanneer we denken meer en specifieke informatie nodig te hebben om een goed 

afgestemd onderwijsaanbod voor uw kind te kunnen maken, stellen we soms een extern 

onderzoek aan u voor. Binnen Nije Gaast werkt  een psychologisch assistente die in 

overleg met school en een orthopedagoog onderzoeken afneemt. Natuurlijk is dit altijd 

een onafhankelijk onderzoek. Het doen van een onderzoek wordt altijd vooraf met u 

besproken. Ook de uitkomsten worden met u gedeeld. Wij zullen waar mogelijk de 

adviezen vertalen in onze begeleiding. Kunnen wij de hulp die uw kind nodig heeft niet 

meer bieden dan bespreken we met u een andere school. 

 

Wanneer u zelf een extern onderzoeksbureau in wilt schakelen, gebeurt dit onderzoek op 

alle Nije Gaast scholen buiten de schooltijden van de school. Ook externe hulp door 

andere instanties aangeboden, vindt niet plaats onder schooltijd. De uitkomst van een 

onderzoek door uzelf geregeld, bespreken we uiteraard ook graag met u, zodat we uw 

kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De school is en blijft de professional en zal 

vanuit dat gegeven en vanuit de mogelijkheden, beschreven in het ondersteuningsprofiel, 

met u meedenken wat het beste is voor uw kind.  

 

Overgang van groep 2 naar 3 
Wij zijn van mening dat elk kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan en 

mag ontwikkelen. Een vaste regel is dan ook bijna niet mogelijk. Het ene kind heeft nu 

eenmaal meer ontwikkelingstijd nodig dan de andere. We bekijken de individuele 

ontwikkeling van het kind en de daarbij horende stappen. 

 

In principe gaan de leerlingen van oktober, november en december mee naar de 

volgende groep. Bij twijfel vullen we het “beslissingsblad van Pravoo” in. Dit sluit aan op 

het observatie systeem wat wij gebruiken. Bovenstaande gaat altijd in goed overleg met 
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de ouders. Geven de ouders bijvoorbeeld aan dat ze graag willen dat hun kind wat meer 

(of minder) ontwikkelingstijd krijgt in groep 1, dan nemen we dat zeker in ons besluit 

mee. Het welbevinden van het kind staat altijd vooraan in de besluitvorming.  

 

Wij geven er de voorkeur aan om de beslissing van wel/niet kleuterverlenging te nemen 

als het kind in groep 2 zit. Wanneer op grond van het leerlingvolgsysteem in februari 

wordt vermoed dat de leerling problemen zal ondervinden in de volgende groep, stellen 

we de ouders hiervan tijdig (jan./febr.) op de hoogte. Vervolgens volgen we nauwlettend 

de ontwikkeling van de leerling. Met de verkregen informatie gaan we opnieuw in 

gesprek met de ouders. Na dat gesprek nemen we uiterlijk in juni intern een besluit over 

het schoolvervolg. We streven naar een besluit dat door iedere betrokkene gedragen 

wordt. Soms zal een verlenging in groep 2 alsnog nodig blijken. Wij noemen dit geen 

doublure, want de leerling krijgt meer ontwikkelingstijd en een eigen leerlijn. Hij/zij krijgt 

een gericht handelingsplan om de voorwaarden (en evt. voorsprong) voor groep 3 onder 

de knie te krijgen. De praktijk leert dat we op grond van onze ervaring een goede 

inschatting kunnen maken. Onjuist genomen beslissingen kunnen ernstige gevolgen 

hebben voor de schoolloopbaan van het kind, maar ook het onderwijs aan de gehele 

groep. Een groep met veel “zorgleerlingen” remt de gang van het onderwijs en belast de 

betreffende leerkracht. Vanwege genoemde nadelige consequenties is dit schooladvies 

bindend. Dit laatste geldt ook voor de beslissingen over leerlingen in de andere groepen. 

 

De plaatsing van een leerling in een groep is de verantwoordelijkheid van de school. 

Natuurlijk gebeurt een plaatsing altijd in overleg met u, maar uiteindelijk neemt de 

school de beslissing. 

 

Meldingen van zorg 
Verwijsindex 

Er zijn in Friesland veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Om 

hierin afgestemd samen te werken is landelijk ‘De Verwijsindex’ ingevoerd. Alle 

organisaties in onze gemeente hebben ingestemd de verwijsindex te gebruiken. Wanneer 

wij ons zorgen maken over een kind melden we dat in deze landelijke verwijsindex. We 

hebben een plicht tot melding. We doen geen inhoudelijke melding. We geven alleen 

naam en adresgegevens van een leerling door. Wanneer andere instanties ook een 

melding hebben gedaan, ontstaat er een zgn. match. Er zal dan  gecoördineerde hulp 

worden opgestart, zodat er door de verschillende organisaties niet bij elkaar langs wordt 

gewerkt. We informeren u altijd wanneer we een melding doen. 

 

Veilig Thuis 

Wanneer een kind te maken krijgt met huiselijk geweld hebben we ook een plicht dit te 

melden. Ook wanneer we een sterk vermoeden hebben van huiselijk geweld. Dit kan 

zowel fysiek als mentaal zijn. We doen deze melding bij ‘Veilig Thuis’. Website: 

www.vooreenveiligthuis.nl. 

 

Vóór 1 januari 2015 heette deze stichting: ‘Advies en Meldpunt Kinderbescherming’.  

Ook deze melding zullen we u kenbaar maken. 

 

Groep 8, schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs 
Voor de advisering naar en de plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt in Friesland de 

Friese Plaatsingswijzer gebruikt. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het 

uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.  

 

De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan 

de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in 

het leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijken de scholen naar de 

gegevens vanaf groep 6. 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar 

past dan één toets moment, staat het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal bij het 

opstellen van het advies. U kunt er op vertrouwen dat wij u altijd goed op de hoogte 

houden en dat u zich zult herkennen in ons schooladvies. 

 

Eindtoets. 
Alle scholen van Nije Gaast werken vanaf 2016  met de IEP-toets. U leest hierover meer 

op de website: www.toets.nl/basisonderwijs/iepeindtoets/voorouders 

Het afnemen van een eindtoets is in Nederland verplicht. De uitslag van deze eindtoets is 

niet bepalend voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Alle scholen gebruiken 

de toets wel als second opinion voor de verwijzing die is voorgesteld. 

 

 

 

 
  

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iepeindtoets/voorouders
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Bescherming Persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens van uw kind, denk hierbij aan het inschrijfformulier, toets gegevens 

en onderzoeksgegevens, worden niet aan externen verstrekt zonder uw toestemming.  

Uitzondering hierop is dat we bij overgang naar een andere school een onderwijskundig 

rapport invullen over uw kind ( dit is een wettelijke verplichting)  en  dat we gegevens 

dienen te vertrekken aan het vervolgonderwijs.  

 

Ook kan de onderwijsinspectie en de schoolarts ons om gegevens vragen. Voor plaatsing 

van foto’s en/of video’s op onze website waarop uw kind staat vragen we uw 

toestemming. 

 

Schoolverzekering 
Stichting Nije Gaast heeft voor de scholen de volgende verzekeringen afgesloten: 

 Ongevallenverzekering. Voor alle activiteiten waar kinderen in schoolverband aan 

meedoen. Materiele schade valt hier niet onder ( kapotte bril enz.)  

 Aansprakelijkheidsverzekering. Nije Gaast heeft een 

aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten en voor ouders die in de school 

werkzaamheden verrichten. 

De school is niet aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van leerlingen en ouders. 

Schade hierdoor valt onder de aansprakelijkheidsverzekering  van de ouders.  

Bij de directeur kunt u terecht voor vragen hierover. 
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Schooltijden voor alle groepen 

 

Schooltijden voor alle groepen. 
groep 1 t/m 8           
ochtend                              08.30  - 12.00 uur 
ochtend pauze                  10.00 -  10.15 uur 
middag pauze                    12.00  - 12.30 uur 
middag                                12.30  - 14.00 uur  
Groep 1 en 2 is op woensdag middag om 12.00 uit en op vrijdagmiddag om 12.00. 
 

Om twaalf uur vieren we de middagpauze. Het eerste kwartier van deze pauze eten de 

kinderen samen met de leerkracht. Vooraf wassen de kinderen de handen en vervolgens 

eten ze hun lunchtrommeltje leeg. Om kwart over twaalf gaan alle kinderen naar buiten. 

Er is dan voldoende speelmateriaal beschikbaar. Tijdens dit speelkwartier is er altijd 1 

leerkracht buiten. Mocht het weer tegenzitten dan kan iedereen naar de gymzaal om 

even lekker te bewegen. We dragen er zorg voor dat wie zijn eten nog niet op heeft, daar 

na de pauze nog even gelegenheid voor krijgt.  

Na de eerste zes weken evalueren wij hoe het eten op school gaat en hoe het 

continurooster bevalt.  

 

Vervanging 
Bij ziekte van een leerkracht proberen we altijd vervanging te zoeken. Als Nije Gaast 

scholen werken we met vaste invallers, die kortdurend invallen. Is er niemand 

beschikbaar, dan kunnen we uitwijken naar andere onderwijsorganisaties. Negen  

onderwijsorganisaties in Friesland, waaronder Nije Gaast, hebben een convenant 

afgesloten, waarin kortdurende vervanging zo goed mogelijk wordt geregeld. Is er geen 

invaller beschikbaar, dan zullen we intern oplossingen zoeken. In het uiterste geval gaan 

kinderen naar huis. U wordt daarover altijd persoonlijk  op de hoogte gebracht. Wanneer 

er niemand voor de groep kan staan melden we dit ook aan het college van bestuur.  
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Schoolgeld 
 

Reglement ouderbijdrage 
Artikel 1: De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst 

ouderbijdrage, betaald voor elke leerling die in het cursusjaar staat ingeschreven aan de 

school te weten:  

A. Voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of indien de 

ouderlijke macht door de moeder alleen wordt uitgevoerd, door de moeder; 

B. Voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, 

door degene, die de voogdij uitoefent; 

C. Voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van  zijn vader of moeder, 

door degene, die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft op 

kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone 

lasten inzake de uitgaven tot  voorziening in het levensonderhoud van de leerling 

D. In alle overige gevallen door de leerling zelf. 

 

Artikel 2: De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door het bestuur vastgesteld op basis 

van het reglement ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft instemming inzake 

de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De overeenkomst ouderbijdrage 

wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens tijdige 

opzegging door een der partijen, telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 

Artikel 3: De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 

augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar. Voor de leerling die gedurende de loop 

van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing 

naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van, 

respectievelijk tot het einde van het desbetreffende kwartaal. Bij overlijden van een 

leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden verschuldigd. Voor 

zover de ouderbijdrage reeds voor de periode na het overlijden is voldaan, wordt  deze 

gerestitueerd. 

Artikel 4: De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het reglement ouderbijdrage. 

De overeenkomst ouderbijdrage dient uiterlijk binnen veertien dagen na aanbieding 

ondertekend te zijn en ingeleverd bij de administratie van de school. 

Artikel 5: De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de 

vervaldag, vermeld in de toegezonden nota, te worden voldaan. 

Artikel 6 

1. De ouderraad kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde- en van de 

uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk 

aan de betreffende ouders kenbaar gemaakt. 

2. Bezwaren tegen (de hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden gezonden aan de 

medezeggenschapsraad van de school. 

3.  De medezeggenschapsraad beslist binnen 6 weken na ontvangst en stelt de ouders 

hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis. 

Artikel 7 

1. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

2. De toelating van de leerling wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de 

ouderbijdrage. Het reglement is slechts van toepassing in geval de in artikel 1 genoemde 

persoon de bijgevoegde overeenkomst ouderbijdragen heeft ondertekend. Deze 

verplichting tot betaling is van toepassing voor zover de ouders via de overeenkomst 

hebben te kennen gegeven aanspraak te willen maken op de in de overeenkomst nader 

opgenomen voorzieningen. 

3. De ouderraad en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, indien en voor 

zover d.m.v. ondertekening van de overeenkomst ouderbijdragen een verplichting tot 

betaling is ontstaan, in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te 

sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage betaald worden. 
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Ouderbijdrage 
In de loop van een schooljaar zijn er altijd wel een aantal activiteiten, waarbij we van de 

ouders een financiële bijdrage moeten vragen. Dit zijn bijvoorbeeld: schoolreizen, diverse 

feesten, uur cultuur, etc. Om nu niet verdeeld over het schooljaar steeds weer een 

beroep op u te hoeven doen krijgt u in januari alle nota’s in 1 keer. Deze bedragen kunt 

u, na ontvangst van de nota, ineens voldoen, maar u mag ook in termijnen betalen. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, als u zegt voor een bepaalde activiteit wil ik niet betalen, dan 

horen wij dat graag.  

 

Deze bijdragen zijn vastgesteld voor het schooljaar 2015-2016, 2016-2017 en kunnen 

jaarlijks worden gewijzigd na toestemming van de MR. Heeft u nog vragen/opmerkingen 

over de vrijwillige ouderbijdrage of problemen met de betaling daarvan, dan kunt u altijd 

contact opnemen met de schoolleider. 

 

   Ouder bijdrage  Lidmaatschap NME 
(groen doen) 

schoolreis Kamp School Schaatsen 

groep 1 € 20,00 € 3,00 € 15,00   

groep 2  € 20,00 € 3,00 € 15,00   

groep 3 € 20,00 € 3,00 € 20,00   

groep 4 € 20,00 € 3,00 € 20,00   

groep 5 € 20,00 € 3,00 € 20,00  €  9,00 

groep 6 € 20,00 € 3,00  € 65,00 €  9,00 

groep 7 € 20,00 € 3,00  € 65,00 €  9,00 

groep 8 € 30,00 € 3,00  € 65,00 €  9,00 
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Namen en adressen 
 

Stichting Nije Gaast 

Bestuurskantoor Nije Gaast: Dubbelstraat 8a, 8561 BC Balk. Tel. 0514 602843 

Mail: secretariaat@nijegaast.nl 

Website: www.nijegaast.nl 

College van Bestuur:  

 mevr. R. Tulner, voorzitter college van bestuur. 

 

Raad van Toezicht: 

 Dhr. J Wesselius ( voorzitter) 

 Dhr. D Hylkema ( vice voorzitter) 

 Dhr. D.J. van Tuinen, lid 

 Dhr. R. Taks, lid 

 Mevr. J Winkel, lid 

 

Passend Onderwijs. 

Samenwerkingsverband voor het Primair Onderwijs 

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

Tel: 058-2948937 

Mail: s.bomas@swvfriesland.nl 

Website: www.passendonderwijsinfryslan.nl 

 

Onderwijs inspectie. 

Mail: info@owinsp.nl 

Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Tel.:  0886696060 

 

Vertrouwenspersoon van Stichting Nije Gaast: 

Dhr. D. Stoker 

Verrlengde Hoofdstraat 15, 8523 AS Koudum 

Tel: 0512-523435 

Mail: info@stokeradvies.nl 

 

Vertrouwenspersoon voor onze leerlingen: 

Tineke Landman 

 

Onderwijsgeschillen: 

Adres: Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508  AD Utrecht 

Telefoon: 030 - 280 9590 

Mail:  info@onderwijsgeschillen.nl 

 

Vertrouwensinspecteur: 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 

bereikbaar op het nummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). 

 

mailto:secretariaat@nijegaast.nl
http://www.nijegaast.nl/
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@stokeradvies.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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Leden van de ouderraad 
 

  

Reitze Woudstra Lange Hoek 6   Elahuizen 

Tel: 0514-602259 

Anna Poell Buorren 4 Elahuizen 

Tel: 0633340320 

Henny Binnendijk Ige Galamawei 29, Oudega 

Tel: 0514-604371 

Tryntsje van Dijk J. Schweitzerstrjitte 2 Elahuizen 

Tel: 0514-605887 

David de Jager Klaas Gelkesstrjitte 12 Oudega 

Tel: 0514 852268 

 

De medezeggenschapsraad 

Ouders 

 
Meike Westera J. Schweitzerstraat 18   Elahuizen 

Tel: 0514-850644 

 Daniel van der Galiën  

                   
Ige Galemawei 3 Oudega 

Tel: 0514-851426 

Personeel Tineke Landman   

 

         
Annelies Brouwer Bosruiter 44                  Lemmer 

Tel: 0514-572989 

GMR Henriette Meijer De Kamp 7                    Sneek 

 


