
Toelichting bij de maandkalender april 2018 

 
Nieuwe vertrouwenspersoon 

Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. 

De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken 

strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of 

ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. 

Meer informatie is te vinden op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). U kunt daar de 

folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden. 

 

In de schoolgids staat dat de heer Stoker onze vertrouwenspersoon is, maar hij is gestopt met zijn 

werkzaamheden voor Nije Gaast. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door mevrouw Reintsje 

Miedema. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail 

r.miedema@ggdfryslan.nl. 

 

Ouderavond  

De ouderavond van 21 maart is goed bezocht door ouders en leerkrachten van It Swannenêst en de 

Skutslús. Samen met mevrouw Alma Buitenhuis van CPS Onderwijsontwikkeling & Advies hebben 

we een zinvolle avond gehad waarop we met elkaar hebben gekeken naar de uitkomsten van de 

interviews ten aanzien van ouderbetrokkenheid. De resultaten zijn over het algemeen heel positief. 

Natuurlijk zijn er aandachtspunten en daar gaan we als school, in samenwerking met de te vormen 

regiegroep, mee aan de slag.  

Op de ouderavond is gevraagd wie er vanuit de ouders in de regiegroep zitting wil nemen. Tot nu toe 

hebben er zich nog geen ouders aangemeld. We willen dit nogmaals bij u onder de aandacht brengen 

en belangstellenden vragen zich aan te melden bij Pieter. 

 

IEP Eindtoets voor groep 8                                            

In april 2018 maken alle basisschoolleerlingen van 

groep 8 verplicht een eindtoets. Deze verplichting 

staat beschreven in het Toetsbesluit PO. In datzelfde 

toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de 

mogelijkheid hebben om zelf een eindtoets te kiezen 

die past bij hun onderwijsvisie. Stichting Nije Gaast 

heeft gekozen voor de IEP eindtoets. 

Niet alleen de verplichting van een eindtoets 

basisonderwijs en de keuzevrijheid is nieuw. Ook het 

moment waarop de eindtoets wordt afgenomen is 

veranderd. De eindtoets vindt plaats in april: ná het 

geven van het schooladvies door de basisschool en het aanmelden voor het voortgezet onderwijs. 

Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool wordt gegeven meer centraal. De eindtoets die 

de leerlingen in april maken, vormt daarmee een tweede, onafhankelijk gegeven naast het 

schooladvies. 

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is 

bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van de leerling te meten langs 

een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart 

worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 



De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 17 april en woensdagmorgen 18 april en 

duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Als een leerling ziek is of door omstandigheden niet 

aanwezig kan zijn op de afnamedatum van de eindtoets, dan kan de IEP toets op een later moment 

gemaakt worden. De wettelijke periode om een eindtoets af te nemen valt ieder jaar tussen 15 april en 

15 mei, dus dit moet wel vóór 15 mei gebeuren. Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.  

 

Juf Baudina begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets, meester Pieter en juf Annie geven dan les aan 

groep 7 boven in het IB kamertje. 

 

 

Koningsdagontbijt 

We hebben geen Koningsspelen maar wel een Koningsdagontbijt op vrijdagmorgen 20 april. Samen 

ontbijten om zo de dag goed te beginnen en voldoende energie te hebben om lekker te leren en te 

bewegen. Hoe leuk is dat?  

Aan alle deelnemende scholen wordt het ontbijt gratis aangeboden door 

Jumbo Supermarkten in samenwerking met een aantal andere leveranciers.  

 

Het Koningsontbijt zal ook dit jaar weer bestaan uit gezonde en feestelijke 

producten in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het 

Voedingscentrum.  

 

Dus… vrijdagmorgen 20 april niet of niet zo veel eten ‘s morgens, omdat we 

gezellig met elkaar gaan ontbijten! 

 
 
 

 
Jeugdwet 

 

Een van de onderdelen van de Nederlandse Jeugdwet is de Verwijsindex. Dat is een 

beveiligd en afgeschermd digitaal contactsysteem waarin alleen professionals een signaal 

kunnen afgeven. Dat doen ze om hun betrokkenheid bij een kind of gezin aan te geven 

bij andere professionals zodat professionals en ouders en/of jeugdige weten wie er 

allemaal bij hen betrokken zijn. Omdat de praktijk laat zien dat er in heel veel situaties 

langs elkaar heen gewerkt wordt en dus de hulpverlening aan kinderen/ouders niet 

optimaal is heeft de wetgever een systeem bedacht waarin professionals elkaar snel en 

via korte lijnen kunnen vinden. 

 

Wat is het? 

 

De Verwijsindex brengt professionals die betrokken zijn bij een kind of gezin automatisch 

met elkaar in contact. Het doel ervan is om samen met u de best passende 

ondersteuning of begeleiding te bieden. Als er naar aanleiding van een match in de 

Verwijsindex wordt afgestemd dan gebeurt dat in overleg met u. 

 

De Verwijsindex maakt gebruik van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), 

iedereen in Nederland is hierin opgenomen. Professionals die gebruik maken van de 

Verwijsindex Fryslân kunnen bij Partoer een account aanvragen. Alleen professionals 

(dus geen burgers – buren-  of sportverenigingen o.i.d.) kunnen met de Verwijsindex 

werken. Wanneer u of uw kind zorg ontvangt van een gebiedsteam, jeugdhulp instelling 

of ggz instelling zullen de meeste organisaties tijdens het eerste gesprek met u of uw 

kind een signaal afgeven in de Verwijsindex. Hiermee laten ze hun contactgegevens 

achter, gekoppeld aan uw kind. Wanneer een andere professional dit ook doet hebben 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
http://verwijsindexfryslan.nl/


deze twee professionals een match en ontvangen ze elkaars contactgegevens. Zij kunnen 

niet aangeven waarom zij betrokken zijn of wat ze van de ander willen. 

 

Het systeem is geen spieksysteem. Pas wanneer een professional zelf een signaal afgeeft 

zijn eventueel andere signalen zichtbaar. 

 

Het systeem is geen meldsysteem. Er wordt géén melding gedaan bij het regiecentrum of 

enige andere instantie. Dus wanneer 1 professional een signaal afgeeft en niemand 

anders doet dat (er ontstaat dus géén match) dan gebeurt er verder ook niks. 

 

Samen met u als ouder of uw kind 

 

Voordat het signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex, hoort u dat van de professional 

die bij u betrokken is en dit gaat doen. U kunt dan al samen met de professional 

bespreken hoe en waar u het onderwerp wilt bespreken wanneer er een match komt: 

schriftelijk, op een gezinsbijeenkomst, een rondetafelgesprek of wellicht op een andere 

passende manier. Het kan ook zo zijn dat er na een match even niks gebeurt; soms is 

het voldoende dat professionals van elkaar weten dat ze betrokken zijn. 

 

U heeft hierin een belangrijke rol. Signaleren wordt in de meeste gevallen samen met u 

gedaan of nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wanneer een professional geen 

contact meer met u kan krijgen (om wat voor reden dan ook) kan het voorkomen dat hij 

of zij zonder uw toestemming een signaal afgeeft. Dit gebeurt echter zeer zelden! 

 

 

Folie op de ramen 

Binnenkort wordt in de hal van de entree folie op de ramen (binnen en buitenkant) aangebracht. Deze 

folie wordt aangebracht i.v.m. de veiligheid. Bovendien worden ook de drempels vernieuwd waar het 

glas op rust.  

 

 

Tips voor het oefenen van spelling met uw kind                                   

Soms krijgt uw kind woordjes mee naar huis om te oefenen. 

Hieronder vindt u wat tips voor het oefenen van spelling met uw 

kind.  

Oefendictees werken beter dan woorden overschrijven. Tijdens het 

overschrijven hoeven kinderen immers niet na te denken en tijdens 

een dictee wel. Daarom zou het fijn zijn als een ouder, broer, zus of 

oppas kan helpen met het huiswerk voor spelling dat in sommige 

groepen wordt meegegeven. 

 

Het is beter om op zes verschillende dagen 10 minuten te oefenen 

dan op één dag een uur. 

 

Tijdens het oefenen (dictee woorden) 

1. Lees het woord rustig voor; 

2. Kind spreekt het woord uit; 

3. Kind hakt het woord (in lettergrepen uitspreken); 

4. Kind denkt na: welke spellingsregels zijn belangrijk? 

5. Kind schrijft het antwoord op; 

6. Kind controleert: zou het goed geschreven zijn? 

7. Nakijken. Dit kan per woord, maar ook aan het eind van een dictee met meerdere woorden. 

Fout geschreven woorden drie keer aandachtig opschrijven. 

 

Andere manieren om te oefenen (woorden): 



- Wijs een woord aan op een blaadje. Laat uw kind drie seconden goed naar het woord kijken. 

Draai het blaadje om. Laat uw kind het woord opschrijven. Daarna controleren. 

- U schrijft vijf woorden uit het woordpakket op. Hierbij maakt u met opzet drie of vier foutjes. 

Uw kind schrijft de woorden over, waarbij de fouten worden verbeterd. 

 

Zorg dat uw kind succes heeft. Benoem niet alleen de fouten, maar ook de woorden die goed 

geschreven zijn. Met andere woorden: positief zijn en zorgen dat het leuk blijft! 

 

Avond4daagse 

Op 28, 29, 30 en 31 mei wordt de jaarlijkse Avondvierdaagse gehouden. De startplaats is M.F.C. De 

Gearte, Sint Odulphusstraat 69 te Bakhuizen. De starttijd voor de 5 km is 18.00 uur, voor de 10 en de 

15 km is dat 17.30 uur. Leerlingen kunnen zich inschrijven d.m.v. het op school inleveren van het 

uitgedeelde briefje plus de bijdrage vóór 22 april. De bijdrage voor 4 avonden is € 5,00 p.p en voor 1 

avond € 3,50 p.p. 

 

 

Alvast noteren 

Maandag 30 april tot en met vrijdag 4 mei – meivakantie 

Zaterdag 5 mei - Bevrijdingsdag  

Woensdag 9 mei - Luizencontrole 

Donderdag 10 mei – Hemelvaartsdag – alle lln. vrijdag 

Vrijdag 11 mei – Extra vrije dag  

Zondag 13 mei - Moederdag 

                               Zondag 20 mei-Maandag 21 mei - Pinksterweekend 

                                Donderdag 24 mei –studiemiddag team – alle leerlingen vrij vanaf 12.00 u 

         Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei- Avond4daagse  

                               

 


