SCHOOLGIDS 2020-2021

Hendrik Pollemastrjitte 2
8771 RT Nijland

e-mail: earstetrimen@palludara.nl

0515 – 569 678

www.earstetrimen.nl

Voorwoord
Hartelijk welkom bij CBS De Earste Trimen.

Voor u ligt de schoolgids van CBS De Earste Trimen. Met deze schoolgids willen we u een indruk geven van het reilen en zeilen op
onze school.
We geven elk jaar een nieuwe schoolgids uit, want op school is alles in beweging. We zijn voortdurend bezig met ons onderwijs om
te kijken of er ergens iets anders moet of beter kan.
Onze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op school hebben. Voor ouders van nieuwe leerlingen is deze schoolgids
meestal een kennismaking met de school en ontdekt u al lezend wat er zoal bij ons op school gebeurt. We publiceren deze
schoolgids bewust op onze schoolsite, zodat de informatie altijd en overal voor iedereen beschikbaar is.
De school is gedurende een aantal jaren een belangrijk deel van het leven van uw kind en daarmee ook van uzelf. We hopen dan
ook dat deze gids u een helder beeld van onze school zal geven. We leggen in deze gids verantwoording af over de inhoud en
werkwijze van de school Naast onze schoolgids kunt u tijdens het schooljaar activiteiten van onze school volgen via de website
www.earstetrimen.nl, het ouderportaal van SocialSchools. Ook verwijzen wij u graag naar de website van
www.scholenopdekaart.nl waar u meer informatie krijgt over leerlingenaantallen, resultaten en de kwaliteit van de school.
Hoewel we proberen een zo compleet mogelijk beeld van onze school te schetsen kunnen we natuurlijk nooit volledig zijn. We
zullen u in de loop van dit schooljaar regelmatig informeren over actuele zaken doormiddel van Social Schools berichten.
We vertellen u graag meer over onze school en nodigen u dan ook van harte uit om zelf eens een kijkje te komen nemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van “De Earste Trimen”

D. van der Ende – Duiker
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Hoofdstuk 1 De school
De Earste Trimen
Het logo van “De Earste Trimen geeft de betekenis van de eerste treden van de
onderwijsloopbaan. De eerste treden in de ontwikkeling van een schoolkind. De basisschool is
een onderdeel van het leven, jarenlang is er diezelfde weg van school naar huis en terug.
Basisschool De Earste Trimen is een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs en maakt
onderdeel uit van de Stichting Palludara. De school heeft ongeveer 90 leerlingen, verdeeld over
5 groepen. Het schoolgebouw is gelegen in de kern van het dorp Nijland en maakt deel uit van
het multifunctionele centrum ‘De Mande’. Hier is ook de sporthal, die vanuit de school kan
worden bereikt. Per 1 augustus 2018 is de school gefuseerd met De Gearrin uit Folsgare en
heeft de school een interne verbouwing ondergaan.
De school heeft voor de onderbouw en bovenbouw een eigen ingang, een eigen buitenplein en een eigen lesplein. Door het ruim
opgezette gebouw is er voldoende ruimte om zowel zelfstandig als samen te werken. Vieringen kunnen worden gevierd in de
gemeenschapsruimte.

Stichting ‘Palludara’
C.B.S. “De Earste Trimen” maakt deel uit van Stichting Palludara.
Palludara is een organisatie voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. De
stichting is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen PCBO Wymbritseradiel en Spectrium.
Stichting Palludara beheert 15 basisscholen in Sneek, Bolsward, Oppenhuizen-Uitwellingerga, IJlst,
Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland-Folsgare, Oudega-Gaastmeer, Scharnegoutum en Woudsend. De naam Palludara is
opgebouwd uit twee Bijbelse termen: "Onderscheiden" (Pallu) en "Parel van wijsheid" (Dara). Deze laatste verwijst naar het
voorrecht om jonge mensen naar een bepaald niveau te brengen, zowel wat betreft kennis als op andere ontwikkelingsgebieden.
De parel staat tevens symbool voor kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van grote waarde.
De missie van stichting Palludara beschrijft de kernopdracht van de organisatie. De missie geeft weer wat wij willen bijdragen aan
de leerlingen en aan de samenleving als geheel. Hieruit blijkt bovendien welke waarden en normen wij belangrijk vinden. De missie
van stichting Palludara luidt:
Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind
centraal staan. Palludara wil kinderen door middel van ons onderwijs de gelegenheid bieden om zich optimaal te ontplooien, zodat
ze zelfstandig en samen met anderen kunnen participeren in een snel veranderende, pluriforme samenleving.
Op de scholen van de stichting wordt alles in het werk gesteld om deze missie in de praktijk waar te maken. Het bevoegd gezag van
de Stichting wordt gevormd door de directeur/ bestuurder dhr. J. Fortuin. Ondersteuning van bestuur en de scholen vindt plaats
vanuit het bestuursbureau, dat gevestigd is in IJlst, aan de Roodhemsterweg 7. Onder kantoortijden is het bureau bereikbaar op
telefoonnummer: 0515-531826.
Stichting Palludara
Postadres:
Postbus 36, 8650 AA IJLST
Bezoekadres:
Roodhemsterweg 7, 8651 CV IJLST
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Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat
We leven in een snel veranderende maatschappij. Wij kiezen dan ook voor een school, die openstaat voor wat er in de maatschappij
gebeurt, die zich daardoor laat beïnvloeden zonder haar zorg voor de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind
uit het oog te verliezen. Een open blik op de wereld is dan een voorwaarde. Het kind zal moeten leren wat zijn plaats is in de wereld
en wat zijn plaats zal worden (opvoeden tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid).

Identiteit
CBS De Earste Trimen is een christelijke basisschool. Wij maken deze identiteit op verschillende manieren zichtbaar in de school.
Iedere dag maken wij bewust tijd voor Bijbelverhalen, liedjes, gebed en gesprekken over dingen die de kinderen bezighouden. De
christelijke feestdagen vieren we in de klas, in de school en soms in de kerk.

Missie en kernwaarden
Voorop staat dat we uitgaan van de kracht van ieder kind. Iedereen mag er zijn op zijn of haar eigen manier. De kinderen leren
rekening te houden met elkaar en onderlinge verschillen te respecteren. Binnen het talentonderwijs wordt duidelijk dat ieder kind
een eigen talent heeft. Ze leren samenwerken en voor elkaar te zorgen, maar ook kritisch na te denken en zelfstandig taken aan te
pakken. Wat wij ieder kind willen meegeven is dit: een stevige basis om zelfstandig, verantwoordelijk en liefdevol in de wereld te
staan.
Belangrijk is de rust in onze school. Duidelijke regels en structuur bieden kinderen houvast en de ruimte om te leren en eigen
talenten te ontwikkelen.
De missie van CBS De Earste Trimen is:

“Vertrouwen in de kracht van het kind”

Kinderen komen op school om te leren en zich te ontwikkelen. De leerkracht schept de voorwaarden en begeleidt de kinderen met
als doel een optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en mentaliteit van de kinderen.
Wij willen recht doen aan drie basisbehoeften van het kind zoals die onder woorden zijn gebracht door pedagoog Luc Stevens. Ten
eerste hebben kinderen behoefte aan een goede relatie met de leerkracht en met de andere kinderen in de groep. Een kind heeft
de zekerheid nodig te weten dat ze elkaar kunnen vertrouwen in de groep en dat de leerkracht er voor hem/ haar is.
Autonomie houdt in dat kinderen zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun ontwikkeling. Ze kunnen vaak heel goed hun eigen
ontwikkeling benoemen en evalueren. Het is ook belangrijk om competentie te ervaren. Als kinderen leren om trots te zijn op
zichzelf, dan groeit hun zelfvertrouwen en staan ze met steeds meer plezier in het leven.

School in samenwerking met ouders en omgeving
Samenwerking tussen ouders en de leerkrachten is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Door de betrokkenheid van ouders
bij de school zijn er dingen mogelijk die anders voor de school veel moeilijker te realiseren zouden zijn. Daarnaast is het prettig voor
het kind, dat de ouders betrokken zijn bij de school.
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Hoofstuk 3 De organisatie van het onderwijs
De organisatie van de school
Op “De Earste Trimen” werken we met 5 groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep, maar dat hoeft
niet te betekenen dat ze ook altijd op dezelfde manier aan het werk zijn. Er werken 10 leerkrachten op school (2 fulltime en 8
parttime) en daarnaast werken we met twee onderwijsassistenten. Een onderwijsassistent is aanwezig voor groepsondersteuning
en de andere onderwijsassistent is aanwezig voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Team en directie
Het team van leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleider en schooldirecteur vormt, samen met de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad de spil van de school. Binnen het grotere geheel van de Stichting wordt hier het dagelijkse
onderwijsaanbod aan de kinderen op eigen wijze vormgegeven en uitgevoerd.
De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school en de realisatie van het onderwijsaanbod
binnen door het bestuur vastgesteld beleid en doelstellingen. De schooldirecteur geeft leiding aan het schoolteam en het
ondersteunend personeel . De schooldirecteur informeert de medezeggenschapsraad over haar school. Binnen de door het bestuur
vastgestelde begroting en formatieruimte voert de schoolleider het schoolbeleid uit en legt daarover verantwoording aan de
directie af. Dit staat beschreven in de wet op het Primair Onderwijs en in het bestuurs- en managementstatuut.
Directeur van De Earste Trimen is Doutzen van der Ende – Duiker. Zij is aanwezig op maandag, donderdag en woensdag (wisseldag).
Op de andere dagen is zij directeur van de Meester van der Brugschool in Woudsend.
De groepsleerkrachten zijn de hele dag in de weer met hun groep. Zij zijn verantwoordelijk voor de groep.
Groep 1
Femke Faber en Grietje Woudstra
Groep 2/3
Anske Nolles en Ytsje Poortinga / Jeanet Wagenaar
Groep 4
Grytsje Koopmans en Tea Walstra
Groep 5/6
Hille Grondsma en Tea Walstra
Groep 7/8
Dina Feenstra (plaatsvervangend directeur en ICT-coördinator)
Interne begeleider
Anneke Tamsma
Onderwijsassistent
Iris Bethlehem en Wietske Huisken

Interne begeleiding
De interne Begeleider, ook wel zorgcoördinator genoemd, heeft binnen onze school een belangrijke rol:
• De interne begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg.
• De IB’er ondersteunt de leerkrachten bij het uitvoeren van zorgverbredings-activiteiten en zorgt voor een afstemming van deze
activiteiten op schoolniveau. Iedere leerkracht blijft zelf volledig verantwoordelijk, maar de interne begeleider zorgt voor een
samenhangende zorg binnen de school.
Enkele concrete IB-taken zijn:
• Een planning maken voor toetsen van het Leerlingvolgsysteem.
• Het interpreteren van de uitslagen en deze bespreken met de leerkrachten.
• Een planning maken voor leerlingbesprekingen.
• Leerkrachten adviseren bij het opstellen van een handelingsplan.
• Het adviseren van leerkrachten betreffende het didactisch en pedagogisch handelen.
• Het op orde houden van de leerlingdossiers.
• De interne begeleider voert overleg met de schoolleider.
• Het opzetten en bijhouden van de orthotheek.
• Onderhouden van externe contacten.
De IB’er (= interne begeleider) heeft tevens 7 keer per jaar contact met de andere IB’ers in de stichting. De hoofddoelstelling is om
leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden zo goed mogelijk te begeleiden en op maat te laten werken.
In het kader van Passend Onderwijs is onze stichting en dus ook onze school aangesloten bij het samenwerkingsverband Friesland.
Dit verband werkt samen met “De Súdwester”, een school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd te Sneek. Op bestuurlijk niveau
werkt men samen om het proces “Onderwijs op maat” verder uit te breiden.

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Als uw zoon/ dochter vier jaar wordt of u komt hier wonen en hebt schoolgaande kinderen, staat u voor de keuze naar welke
basisschool u uw kind laat gaan. Natuurlijk is het ook mogelijk om voordat u uw keuze maakt op school even rond te kijken en
informatie te vragen. Als u van te voren belt om een afspraak te maken, willen we u graag rondleiden en alles over de school
vertellen.
In maart organiseren we een Open Dag, waarin we onze school en onze manier van werken presenteren. Dit doen we samen met
alle andere scholen van onze Stichting Palludara.
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Beleid vervroegde toelating Stichting Palludara
De kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. In incidentele gevallen is het echter wenselijk om het kind na een
zorgvuldige besluitvorming in staat te stellen eerder naar school te laten gaan. Het gaat om kinderen die een
ontwikkelingsvoorsprong hebben. Deze kinderen hebben een grote behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Zij zijn de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf “ontgroeid”. Door deze kinderen eerder naar school te laten gaan, prikkelen we kinderen,
kunnen zij zich door- ontwikkelen en kan demotivatie voor het schoolse leren in een later stadium voorkomen worden. Het belang
van het kind staat voorop in deze besluitvorming.
Criteria voor vervroegde toelating:
• Het kind is tenminste 3 jaar en 6 maanden.
• Het kind is zelfredzaam: het is zindelijk en kan zich aan- en uitkleden.
• Het kind kan omgaan met ‘uitgestelde aandacht’.
• Het kind is voldoende weerbaar.
Protocol:
De ontwikkelingsvoorsprong wordt gesignaleerd en gediagnosticeerd volgens een vast protocol.
Verantwoordelijkheid:
• Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de opvang en aanwezigheid. Gedurende de schooltijden neemt de school
deze verantwoordelijkheid over.
• Vervoegd geplaatste kinderen vallen onder de schoolverzekering.
• De basisschool heeft een inspanningsplicht t.a.v. het kind dat eerder instroomt.

Het onderwijs op “De Earste Trimen”
Onderbouw
Jonge kinderen leren in andere situaties en op andere manieren dan oudere kinderen. We willen tegemoetkomen aan de
ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Spelen is hun meest natuurlijke bezigheid. Dat vraagt om een leeromgeving waarin het
spel centraal staat. Een kind ontwikkelt zich als geheel. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, leren (samen)leven is
minstens zo belangrijk als leren rekenen, lezen of schrijven. We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met
elkaar, iets netjes te vragen, op de beurt wachten enz. Kinderen hebben van zichzelf een grote ontwikkelingskracht, maar hebben
de leerkracht nodig om deze te ondersteunen of te versterken. Daarom zijn leerkrachten steeds bezig met het creëren van een rijke
leeromgeving.
In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met het digi-keuzebord. De kinderen maken op het digibord een keuze waar ze willen gaan
spelen. De kinderen mogen vaak zelf bepalen waar ze gaan spelen. Af en toe krijgen ze een verplichte opdracht, zodat ieder kind
bepaalde technieken aangeboden krijgt. Deze opdrachten worden waar nodig op verschillend niveau aangeboden.
Gedurende de gehele kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. We gebruiken hiervoor een
registratiesysteem. Indien nodig wordt de ontwikkeling gestimuleerd door gericht te spelen en te ‘werken’ met de kleuter.
De meeste vakken komen in samenhang aan de orde. We werken aan de hand van een bepaald thema. De doelen die we nastreven
in de groepen 1 en 2 hebben we vastgelegd in zgn. leer- en ontwikkelingslijnen. Deze lijnen bieden ons houvast bij de invulling van
de activiteiten rondom de thema’s die we de leerlingen aanbieden. Net als in de midden- en bovenbouw worden er leer- en
vormingsgebieden onderscheiden zoals o.m.;
• Godsdienstige vorming
• Sociaal emotionele ontwikkeling
• Muzikale vorming
• Taalontwikkeling
• Wiskundige oriëntatie
• Motorische ontwikkeling.

Kleuters naar school brengen
De kinderen in de kleutergroep mogen door hun ouders en/ of verzorgers ’s morgens naar binnen worden gebracht. Hiertoe gaan
de deuren open om 8.20 uur. Natuurlijk willen we graag op tijd beginnen. Het is daarom verstandig om het afscheid niet te lang te
laten duren. Breng uw kind naar binnen, naar het stoeltje of de leerkracht. U kunt even met uw kind in de klas rondkijken, maar
blijft u alstublieft niet te lang. Zo kan de schooldag voor de kinderen rustig en op tijd beginnen.
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Pauzes en buitenspelen
Vanaf groep 3 staat er voor de kinderen ’s ochtends een kwartier pauze op het rooster. In de groepen 1 en 2 is deze pauze in de
activiteiten geïntegreerd. De leerlingen mogen voor de pauze iets te eten en of te drinken meebrengen. Bij goed weer spelen de
kleuters veelal buiten. Ook de pauzes voor de midden- en bovenbouw worden buiten gehouden.

Combinatie groep 2 en 3
In schooljaar 2020-2021 werken we met gecombineerde groepen 2 en 3. Vanuit onze visie op het jonge kind vinden wij ook
leerlingen in groep 3 nog jonge kinderen. We kiezen er voor om de groepen 1, 2 en 3 meer samen op te laten trekken, zodat we nog
beter in kunnen spelen op de ontwikkeling van het jonge kind.

De groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 en 4 ligt het accent op het leren lezen, schrijven en rekenen. In de hogere groepen komen er meer vakken bij. Het
verwerken en het oefenen van de leerstof gebeurt waar mogelijk op verschillende niveaus.
Vanaf groep 4 vindt de verwerking voor diverse vakgebieden plaats met behulp van Snappet. Deze tablet dient als interactieve
(slimme) vervanging voor de huidige (werk)boeken en sluit aan op de lesmethode die we in de school gebruiken.
We maken gebruik van de volgende methodes:
Rekenen
De Wereld in Getallen
Taal
Schatkist Taal voor gr. 1/2, Taalactief (gr.3-8)
Leren lezen
Ontdekkend Leren Lezen + Veilig Leren Lezen
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip- Nieuwsbegrip XL
Schrijven
Handschrift
Aardrijkskunde
Meander
Geschiedenis
Brandaan
Natuuronderwijs
Naut
Verkeer
Rondje Verkeer (groep 1/2),
Stap vooruit (groep 3/4)
Op Voeten en Fietsen (groep 5/6),
Jeugdverkeerskrant (groep 7/8)
Bewegingsonderwijs
Basislessen in de praktijk,
Spelen in het Speellokaal
Fries
Spoar 8
Godsdienstige vorming
Trefwoord
Engels
Take it Easy groep 1 t/m 8
Sociaal emotionele ontwikkeling
De Kanjertraining

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

Godsdienstige vorming
De overdracht van Bijbelse verhalen is niet in elk gezin meer een vanzelfsprekendheid en de belevingswereld van de
kinderen van tegenwoordig is mee veranderd. In onze methode voor Bijbels onderwijs ‘Trefwoord’ werken we veel
met voor de kinderen herkenbare thema’s zoals: vrijheid; vriendschap; liefde; verdriet; enz.. Van daaruit gaan we op
zoek naar wat de Bijbel ons hierover zegt. Centraal in de methode staat een dagkalender. Hierop zien de kinderen
welk onderwerp aan de orde is. We hebben gemerkt dat de kinderen erg enthousiast reageren op deze manier van
werken.
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Rekenen
De algemene doelstelling voor het rekenen/wiskunde onderwijs is:
Het rekenen/wiskunde-onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
❑ verbindingen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse
leefwereld;
❑ basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskunde-taal begrijpen en toepassen in
praktische situaties;
❑ reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid
controleren;
❑ eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;
❑ onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.
Voor het vak rekenen gebruiken wij de methode: De Wereld in Getallen. De verwerking van de sommen doen we op Snappet.

Nederlandse Taal
Goed schriftelijk taalgebruik vinden we erg belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan taal-ondersteunende oefeningen
zoals woordenschatuitbreiding, de spelling van veranderlijke en niet-veranderlijke woorden, de zinsbouw en taalbeschouwing.
Naast de schriftelijke taal oefenen we ook het mondeling taalgebruik. Dat gebeurt vooral in de zogenaamde ‘kring’. Tijdens de
‘kring’ brengen kinderen, die ruim van tevoren door de leerkracht worden aangewezen, een thuis voorbereid onderwerp aan de
orde.
De algemene doelstelling voor het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen
❑ vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
❑ kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis en vorm van taal;
❑ plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van taal.
Voor het vak Nederlandse taal gebruiken we de methode Taalactief. De opdrachten van spelling maken we op Snappet.

Lezen
Overal in de samenleving zijn teksten, op papier, op televisie of op internet. Goed en vlot in formatie kunnen verwerken is
ontzettend belangrijk. Daarom besteden wij tot en met groep 8 veel aandacht aan zowel technisch lezen (wat staat er) als
begrijpend lezen (begrijp ik wat er staat?).
Voor het aanvankelijk leesonderwijs wordt gewerkt vanuit Ontdekkend Leren Lezen. Dat wil zeggen dat we het leesonderwijs
starten op moment dat kinderen ‘leesrijp’ zijn. Daarnaast wordt het materiaal van Veilig Leren Lezen ingezet.

De Fryske taal / De Friese taal
Frysk is in ferplicht fak yn Fryslân. De learlingen yn‘e skoalle groeie op yn in omjouwing wêr Frysk sprutsen wurdt,
sawol yn ’e skoalle, as dêr bûten. Yn ‘e skoalle lizze wy it aksint op it ferstean en it lêzen. Dêrnjonken besteegje wy
oandacht oan it praten en it skriuwen. Fansels hâlde wy hjirby de thússituaasje fan ’e bern yn ’e gaten. Wy wolle de
bern yn it foarste plak in positieve hâlding bybringe foar minderheidstalen yn it algemien en foar it Frysk yn it
bysûnder. Hjirby brûke wy radio- en televyzjelessen en ferskate lesútjêften.
Fries is een verplicht vak in Friesland. De leerlingen in onze school groeien op in een omgeving waarin regelmatig Fries gesproken
wordt; zowel in als buiten school. Op school leggen wij de nadruk op het verstaan en het lezen. Daarnaast besteden we aandacht
aan het spreken en schrijven. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de thuissituatie van uw kind. We willen de kinderen in
de eerste plaats een positieve houding bijbrengen ten opzichte van minderheidstalen in het algemeen en het Fries in het bijzonder.
Hierbij gebruiken we radio- en televisielessen en diverse lesuitgaven.
De meerderheid van onze leerlingen heeft Fries als thuistaal. Het spreekt voor zich dat wij hier in ons onderwijs rekening mee
houden. Hoewel de lestaal overwegend Nederlands is, maken we op gezette momenten gebruik van de ‘memmetaal’. Vanaf het
schooljaar 2017-2018 wordt er met de methode Spoar 8 gewerkt.

Engels
Het onderwijs in de Engelse taal aan onze school is er in algemene zin op gericht de leerlingen in staat te stellen
het Engels te gebruiken als communicatiemiddel in het mondeling contact met mensen die zich van deze taal
bedienen. Dus onderwijs in het Engels is erop gericht de leerlingen:
•
bewust te maken van de rol die het Engels in de (Nederlandse) samenleving speelt
•
een zekere mate van luistervaardigheid in de Engelse taal bij te brengen
•
een zekere mate van spreekvaardigheid bij te brengen
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Voor het vak Engels maken we door de gehele school gebruik van de methode “Take it Easy”. Take it easy is een lesmethode Engels
voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief
en actueel. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping.

Schrijven
In de kleutergroepen wordt door middel van allerlei activiteiten de fijne motoriek geoefend (bv. kleien, knippen, vouwen,
ontwikkelingsmateriaal enz.) Als kinderen er aan toe zijn, wordt ongeveer vanaf groep 2 gewerkt aan schrijfpatronen. Deze
oefeningen zijn bedoeld als voorbereiding op het schrijven van letters en woorden. In groep 1 t/m 8 gebruiken we sinds het
schooljaar 2017-2018 de methode Handschrift.

Aardrijkskunde
Het onderwijs in aardrijkskunde is erop gericht, dat de leerlingen
❑ zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio's;
❑ inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijke handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden;
❑ zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken.
We gebruiken de methode: Meander. Dit is voor de groepen 5 t/m 8. Meander leert kinderen de wereld waarnemen, herkennen,
verklaren en waarderen. In de topografielessen gebruik je grote, duidelijke kaarten met mooie foto’s en teksten. De topografie sluit
aan bij het onderwerp van het thema.

Geschiedenis
Het onderwijs in geschiedenis is erop gericht, dat de leerlingen
❑ zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen;
❑ besef krijgen van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de geschiedenis van de samenleving;
❑ zich enige historische basisvaardigheden eigen maken.
Wij werken met de methode "Brandaan". Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het 'nu'. Kinderen leren dat de
wereld waarin we nu leven, is beïnvloed door het verleden. Elke les start met een foto uit het heden. Vanuit die foto duiken we met
de kinderen in het verleden.

Natuuronderwijs
Voor het vak natuuronderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Naut. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets
speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Naut motiveert kinderen op een compleet
eigentijdse manier en heeft een stappenstructuur met volop houvast voor leerkracht en kind.

Verkeer
Per groep wordt ongeveer een half uur per week verkeersles gegeven. Bij het verlaten van de
basisschool moet het kind veilig en adequaat deel kunnen nemen aan het verkeer. We werken met
een methode van Veilig Verkeer Nederland. In de groepen 1 en 2 (Rondje Verkeer) is het
verkeersonderwijs gericht op de individuele redzaamheid. Er wordt o.a. geoefend in het
oversteken. In groep 3 en 4 (Stap Vooruit) wordt meer aandacht besteed aan het kind als fietser.
De veilige fiets wordt eveneens besproken. Tevens worden enkele voorrangsregels doorgenomen.
In groep 5 en 6 wordt de veiligheid onder invloed van weersomstandigheden besproken. Ook het
openbaar vervoer komt hier aan de orde. In groep 7 en 8 komen verkeersborden,-tekens en voorrangsregels aan de orde.
In de groepen 5 t/m 8 wordt de Jeugdverkeerskrant gebruikt. Voor de groepen 5 en 6 heet deze uitgave "Op Voeten en Fietsen".
Groep acht doet ieder jaar mee aan de schriftelijke verkeersproef van Veilig Verkeer Nederland. De proef gaat vooral in op het
voetgangers - en fietsgedrag van kinderen in verschillende omgevingen en geeft een goed beeld van de mate van inzicht van de
leerlingen.

Bewegingsonderwijs
Tweemaal per week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs in de gymzaal. Hiervoor nemen de kinderen gymkleren en
gymschoenen mee. Na afloop van de les gaan de spullen weer mee naar huis.
De groepen 1 t/m 3 gaan voor het bewegingsonderwijs een keer per week naar de gymzaal. Daarnaast is er dagelijks buiten
aandacht voor bewegen.
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ICT-onderwijs
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van computers en laptops. Het computeronderwijs is bij ons op school
onderwijsondersteunend. De computer wordt gebruikt bij diverse vakgebieden. Vanaf groep 6 kunt u uw kind opgeven voor een
typecursus op de computer bij Instituut Noord. Deze lessen worden na schooltijd gegeven.

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

Techniek
Het vakgebied bestrijkt de groepen van 1 t/m 8, waarvan een geleidelijke
leerlijn wordt opgesteld. Voor het vak techniek hebben we de methode
Techniektorens. Drie kasten voor onder-, midden- en bovenbouw. Iedere kast
bevat de materialen die nodig zijn voor de technieklessen.
Iedere groep krijgt per jaar 10 technieklessen. Voor de groepen 1 en 2 is
techniek een onderdeel van het keuzebord.

Kanjertraining
Onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling is de kanjertraining. Het doel van de training is dat de kinderen positief over
zichzelf en over een ander leren denken. Ze krijgen handvatten aangereikt voor gedrag in allerlei sociale situaties. Ook krijgen ze
informatie over hun eigen gedrag, zowel door klasgenoten als door de leerkracht.
De typetjes
Het principe van de training bestaat uit bewustwording. Met behulp van vier typetjes worden de kinderen bewust gemaakt van vier
manieren van reageren. Deze typetjes zijn:
Het konijn (gele pet) Is bangig, faalangstig, stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger(witte pet) –
Is gewoon zichzelf, doet normaal, is te vertrouwen, is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. De tijger
denkt goed over zichzelf, en ook goed over een ander.

Aap (rode pet) –
Dit is de grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf,
maar ook niet over een ander.
De pestvogel (zwarte pet) –
Een uitdager, is bazig, horkerig, pester. De pestvogel denkt (meestal)goed over zichzelf, maar niet
goed over een ander.

De basis
De volgende afspraken vormen de basis voor de kanjertraining. Ze worden als poster in elke klas opgehangen:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
Wat leren de kinderen?
Zichzelf voorstellen
Luisteren en samenwerken
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Iets aardigs zeggen
Vriendschap
Gevoelens herkennen en benoemen
Je mening geven, wanneer wel en wanneer niet
Vertellen en vragen stellen
Nee zeggen, nu wel of niet?

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoeft ook niet
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer
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Muziek, Beeldende vorming & Handenarbeid
“De Earste Trimen” maakt deel uit van een cultuurnetwerk dat zich ten doel stelt de culturele vorming van kinderen te stimuleren.
Een belangrijke ondersteuning voor de culturele en kunstzinnige vorming van onze leerlingen kunnen we realiseren door het
aanbod van diverse kunstenaars en culturele instellingen in onze omgeving. Hierbij wordt elk jaar gebruik gemaakt van de door de
overheid beschikbaar gestelde subsidie. Daarenboven houden we in de schoolbegroting expliciet rekening met kosten voor
culturele activiteiten. De school onderhoudt nauwe banden met het ‘Centrum voor de Kunsten’ en ‘Keunstwurk’.

Expressie
De ontplooiing van creativiteit vinden wij belangrijk. De expressievakken bieden mogelijkheden tot het verbeelden van de fantasie.
Onder deze vakken vallen tekenen en handvaardigheid, maar ook drama, dans en muziek. Afwisselend staan deze vakken op het
lesrooster. De leerkracht vult op eigen wijze creativiteit, expressie, kunst en cultuur in.

Huiswerk
De leerlingen kunnen vanaf groep 5 huiswerk meekrijgen. Frequentie en hoeveelheid nemen toe naarmate kinderen ouder worden.
Het doel van huiswerk is:
Leerlingen te leren zich zelfstandig een stuk leerstof eigen te maken
De leerlingen te leren planmatig te werk te gaan
Een belangrijk element van huiswerk leren of maken is dat het een goede voorbereiding is op de wijze waarop
leerlingen later in het voortgezet onderwijs zullen gaan werken.

De Plusbus
Binnen onze stichting Palludara is meer- en hoogbegaafdheid een speerpunt. Naast de aandacht
voor kinderen die achterblijven in de lesstof of gedragsproblemen hebben, verdient ook deze
groep kinderen meer aandacht. We willen ook binnen onze school hoogbegaafdheid herkennen
en erkennen. In de groepen 4 t/m 7 worden testen afgenomen bij potentiële hoogbegaafde
kinderen. Ook zijn er gesprekken met de betreffende ouders. Als de kinderen bij de doelgroep
horen worden ze aangemeld voor de Plusbus. De plus staat voor leerlingen die meer
mogelijkheden qua intelligentie hebben dan andere kinderen. De bus staat voor het feit dat deze
leerlingen naar een andere school moeten om les op hun niveau te krijgen. Worden ze toegelaten
tot de centrale plusklas die de stichting Palludara in het leven heeft geroepen, dan gaan ze één
keer in de 2 weken een dag naar De Vuurvlinder. Voor deze kinderen is het een uitdaging zich te meten met anderen. Op De
Vuurvlinder krijgen deze leerlingen verrijking; het maken van power points en filosoferen staan centraal. Maar ze krijgen ook
huiswerk mee dat ze weer moeten maken bij ons op “De Earste Trimen”.
Locatie De Vuurvlinder
Keizersmantel 1
8607 GM Sneek
0515 – 411424
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Hoofdstuk 4 Passend onderwijs
Palludara en Passend Onderwijs
Binnen Palludara geloven we dat kinderen zoveel mogelijk op moeten kunnen groeien in hun
eigen buurt of dorp. We kijken naar de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen (naar wat
ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in het regulier onderwijs. In onze
ondersteuningsvisie is dan bijvoorbeeld ook te lezen: ´Doel van ons (passend) onderwijs is dat
alle leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht
mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon waar het kan, bijzonder waar
het moet.´
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat we de
verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De school kijkt hiervoor naar haar eigen
mogelijkheden, deze staan beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de mogelijkheden van uw kind. Kan de
school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een:
Een andere basisschool van Palludara;
Een andere basisschool in de regio;
Onderwijsarrangementen bijvoorbeeld in samenwerking met MOD (jeugdhulp Friesland), Kentalis, thuisonderwijs (met
uiteindelijke doel -al dan niet volledige- terugkeer naar school);
Een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Alle scholen van Palludara voldoen aan de zogenoemde ‘basisondersteuning’. Hierdoor kunnen we veel kinderen op onze scholen
plaatsen. Deze basisondersteuning hebben we gecreëerd door een zorgvuldig ondersteuningsbeleid op te stellen, dat we planmatig
onder de loep nemen met deskundige en gekwalificeerde interne begeleiders. Daarnaast zetten we psychologische en
orthopedagogische hulpverlening in van het Didactisch Orthopedagogisch kenniscentrum (DOK) in Sneek. Ook hebben we een
ambulante begeleider gedrag aangesteld die op alle scholen ondersteuning biedt wanneer het bij leerlingen qua welbevinden en
gedrag even niet zo lekker loopt. Afsluitend helpt de goede samenwerking met externe partijen (denk aan organisaties als
Jeugdhulp Friesland, Kindteam Sneek, Kinnik, Accare, fysiotherapie, logopedie) om de ondersteuningsstructuur soepel te laten
verlopen. Veel scholen van Palludara hebben specifieke deskundigheid, denk bijvoorbeeld aan expertise rond ADHD, autisme,
dyslexie, spraak- en taalproblemen of medische deskundigheid. Hierdoor is er ook maatwerk mogelijk voor uw kind, door
bijvoorbeeld onderwijs op een andere school van Palludara te volgen. Op deze manier kunnen we vaak ook tegemoet komen aan
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uiteraard gebeurt dit altijd erg zorgvuldig, in goed overleg en worden alle vooren nadelen grondig met u afgewogen.
Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen heeft Palludara ook extra mogelijkheden gecreëerd om uw kind binnen de school te
ondersteunen door het intern zorgteam binnen Palludara op te richten. Dit zorgteam, heeft de naam ‘Intern aanmeldingsteam
leerlingenzorg’ (IAL). Het IAL is een multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld kan worden bij kinderen die zich in een
crisissituatie bevinden. Het IAL adviseert rond mogelijkheden voor leerlingen uitzonderlijke ondersteuningsbehoefte (zoals extra
ondersteuning en interne/externe verwijzingen).
Deze ondersteuning gebeurt bijvoorbeeld door extra inzet van personeel, maar er kan ook gedacht worden aan het inzetten van
specifieke materialen.
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. Voor aanmelding zal aan u als ouders altijd expliciet toestemming gevraagd
worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe gaat. De directeur, intern begeleider en
leerkrachten staan u graag te woord. Voor vragen die de school overstijgen kunt u het IAL bereiken op: ial@palludara.nl

Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg
Omdat met de invoering van Passend Onderwijs het zorgteam van WSNS is weggevallen en er de mogelijkheid is om een leerling
binnen Palludara te verwijzen, is er binnen Palludara een intern zorgteam opgericht. Dit zorgteam, heeft de naam ‘Intern
Aanmeldingsteam Leerlingenzorg’ (IAL).
Het IAL kan ingeschakeld worden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en adviseert voor wat betreft benodigde zorg
en mogelijke doorverwijzingen binnen Stichting Palludara.
Wat betekent passend onderwijs op CBS De Earste Trimen?
Rekening houden met de achtergrond en thuissituatie van een kind
Het welbevinden van het kind als voorwaarde zien om te kunnen leren
Veiligheid en structuur bieden en voorspelbaar zijn in ons gedrag
In gesprek zijn met ouders en kind
Analyseren wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind
Deze onderwijsbehoeften omzetten in doelen
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Deze doelen formuleren we in groepsplannen voor lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Groepsplannen met instructieniveaus en materialen op maat
Drie instructieniveaus + individuele instructie (uitval en uitdaging)
Onderlinge kennisdeling van de leerkrachten
Bij handelingsverlegenheid externe hulp inroepen
Coöperatief leren (onderlinge samenwerking van kinderen)
Oog hebben voor onderwijsvernieuwingen
Kindgerichte contacten met de voorschoolse educatie en vervolgonderwijs
Helderheid over het uitstroomperspectief van een kind
Passende opbrengsten op sociaal emotioneel en cognitief niveau
Begeleiden waar het moet en loslaten waar het kan, dus…………..

“uitgaan van de kracht van het kind”
Er was eens een man die een prachtige vlinder zag worstelen om zich uit zijn cocon te bevrijden. De man besloot de vlinder te
helpen en hem uit de cocon los te snijden met een mes.
De vlinder zal na deze reddingsactie echter nooit kunnen vliegen, omdat de worsteling een noodzakelijk onderdeel van de geboorte
van de vlinder is.
Passend onderwijs; begeleiden waar het moet en loslaten waar het kan.

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

Samenvatting Palludara
Binnen stichting Palludara is de basisondersteuning voor alle leerlingen op orde. Hiervoor is een hoge beoordeling gegeven. Dit
betekent dat de domeinen ‘onderwijs’, ‘ondersteuning’, ‘beleid’ en ‘organisatie’ allemaal goed op orde zijn. Er is bijvoorbeeld
kwalitatief expertise op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden, ADHD en autisme. Voor hoogbegaafde leerlingen biedt
Palludara zelfs een speciale klas aan: ‘de Plusbus’. Leerlingen krijgen hier les passend bij hun ontwikkelingsniveau en mogelijkheden.
Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen begeleiden. Soms winnen we hiervoor advies in bij externe
deskundigen. De intern begeleider is de spil wanneer er ondersteuningsvragen rond uw kind zijn en kan –altijd in overleg met uexterne hulp voorstellen om met onze scholen mee te denken. De samenwerking met externe deskundigen is binnen Palludara
gestructureerd uitgezet. Zo werken we nauw samen met orthopedagogen en psychologen van het Didactisch Orthopedagogisch
Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, andere basisscholen, scholen voor
voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. Samenvattend is over de samenwerking met ketenpartners te zeggen
dat deze intensief en regelmatig plaats vindt waar het moet en incidenteel waar het kan.
Stichting Palludara is zich na het analyseren van het SOP 2013-2016 verder gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van
onderwijs aan het jonge kind (de kleuters). Opgedane kennis wordt gedeeld binnen onze interne ‘academie’. Dit is een leerplaats
verzorgd door en voor deskundige collega’s. Als professionals binnen het onderwijs willen we ook ´een leven lang leren´ om alle
leerlingen met hun persoonlijke talenten en ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.
In 2015-2016 is in het kader van passend onderwijs een protocol medisch handelen opgesteld zodat voor alle partijen duidelijk is
welke mogelijkheden er op medisch vlak zijn. Ouders van kinderen die zich voor onze school aanmelden worden hier expliciet op
gewezen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Met de ouders van reeds aangemelde leerlingen met een medische
ondersteuningsbehoefte is dit nieuwe protocol inmiddels besproken. Het protocol is altijd in te zien bij de directeur en-of intern
begeleider van uw school.
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Het komende schooljaar willen we ons meer ontwikkelen rond dyscalculie en rekenproblemen. Drie jaar geleden heeft Palludara,
samen met rekenspecialisten en intern begeleiders binnen onze organisatie, een dyscalculieprotocol opgesteld waarin onze
afspraken helder zijn geborgd. Nu is het tijd voor de uitrol hiervan.
Tot slot hebben we hiaten ervaren in het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen. Hier gaan we in het cursusjaar 2016- 2017 een
eigen aanbod voor realiseren in de vorm van algemene sociale vaardigheidstrainingen, op maat gemaakte trainingen en Rots en
Water – trainingen. Als u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt zijn of hier eens over van gedachten wilt wisselen: u bent
(altijd) van harte welkom op school!
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Hoofdstuk 5 Zorg voor de kinderen
De inschrijving en toelating van nieuwe leerlingen
Als uw zoon/ dochter vier jaar wordt, staat u voor de keus naar welke school u uw kind laat gaan. U kunt altijd contact met ons
opnemen voor een afspraak, zodat u kennis kunt maken met “De Earste Trimen” en wie daar werken. We vertellen u graag over het
wat en waarom van onze school. Met andere woorden; waar “De Earste Trimen” voor staat.
Kiest u voor onze school dan kunt u uw kind aanmelden. Enkele weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, krijgt u via de
leerkracht van de instroomgroep bericht dat uw kind welkom is op school voor een paar wendagen. Nadat uw kind vier jaar is
geworden, mag het elke dag naar school. Een groepsleerkracht heeft vooraf een intakegesprek met de ouders van leerlingen die bij
ons in de onderbouw instromen, zodat belangrijke zaken kunnen worden doorgenomen.
Het komt natuurlijk ook regelmatig voor dat kinderen -bijvoorbeeld na een verhuizing- tussentijds instromen. Ook dan bestaat de
mogelijkheid om vooraf even langs te komen en te wennen aan de nieuwe groep. Het is gebruikelijk (èn verplicht) dat scholen
vertrekkende leerlingen een onderwijskundig rapport meegeven zodat de nieuwe school beter in kan spelen op de ontwikkeling van
de nieuwe leerling.

Toelating van leerlingen met een handicap
Onze basisschool staat in principe open voor kinderen met een handicap. Een weloverwogen beslissing is van het grootste belang
voor het kind, voor u als ouders en ook voor ons als school.
Als we moeten beslissen over toelating, houden we er dus rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het
kind een goede opvang te bieden, want we willen op een verantwoorde manier bijdragen tot de optimale ontwikkeling van het
kind. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als we besluiten tot toelating zal er op basis
van een plan van aanpak dat met de ouders en de begeleider van de REC is opgesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de
voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar.

Terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs
Voor het eventueel terugplaatsen van een leerling na een (tijdelijk) verblijf op een school voor speciaal onderwijs naar onze school
geldt de volgende procedure:
• een gesprek met de directie van de school voor speciaal onderwijs
• een gesprek met de ouders van het te plaatsen kind
• een gesprek met het hele schoolteam
• het opstellen van een begeleidingsplan
In het begeleidingsplan zullen in ieder geval de volgende punten de aandacht krijgen:
• de doelstelling voor de leerling
• het leerplan zowel cognitief als sociaal-emotioneel
• de tussentijdse evaluatie- en overlegdatums

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Door middel van observatie van leerlingen en het beoordelen van schoolwerk houdt de groepsleerkracht in de gaten hoe het met
de ontwikkeling van leerlingen gaat. Deze ontwikkeling betreft zowel de cognitieve, lichamelijke als de sociaal-emotionele
ontwikkeling. In groep 1 en 2 wordt een observatielijst bijgehouden van iedere leerling.
Vanaf groep 3 worden methode-gebonden toetsen voor de cognitieve vakken (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en
rekenen) afgenomen en gebruiken we toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee maal per jaar (in januari/februari en juni) een
rapport mee naar huis. In dat rapport worden het welbevinden en de leervorderingen
van de leerling beschreven. De ontwikkeling van de leerlingen wordt vanaf groep 1 drie
maal per jaar met de ouders besproken tijdens de contactavonden.
Bij tussentijds vertrek naar een andere school wordt door de groepsleerkracht een
onderwijskundig rapport opgemaakt en naar de toekomstige school gestuurd.
Toetsen en rapporten
CBS De Earste Trimen wil een plek zijn waar een kind tot volle groei komt. Het kind mag
zich ontwikkelen op eigen niveau en in eigen tempo. De dagelijkse ervaring, observaties
en toetsen die aansluiten bij de methodes helpen ons om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Daarnaast gebruiken wij landelijk
genormeerde toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem om ons onderwijs te evalueren en de ontwikkeling van de kinderen te
volgen. Door gesprekken en twee keer per jaar een rapport blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Het leerlingvolgsysteem (LOVS)
Naast methodetoetsen en observaties van de leerkracht gebruikt de school ook toetsen die een landelijke normering hebben, de
CITO-toetsen. De resultaten van deze toetsen worden in een leerlingvolgsysteem ingevuld en daarmee wordt de ontwikkelingslijn
van leerlingen in kaart gebracht. Aan het eind van groep 8 zijn de resultaten vanaf groep 6 van dit leerlingvolgsysteem leidend voor
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de vervolgkeuze naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de IEP-eindtoets gebruikt voor de afronding van het
basisonderwijs.
Groep
1
2
3 en 4

Toets/observatiesysteem
Eigen registratiesysteem
Eigen registratiesysteem
Technisch Lezen
AVI tekstlezen
Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen

van

CITO
CITO
CITO
CITO
CITO

wanneer
gedurende het gehele schooljaar
gedurende het gehele schooljaar
januari en juni
januari en juni
januari (alleen groep 4) en juni
januari en juni
januari en juni

5 t/m 7

Begrijpend lezen
Spelling
Rekenen
Begrijpend Lezen
Spelling
Rekenen
Eindtoets

CITO
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO
CITO

januari en juni
januari en juni
januari en juni
januari
januari
januari
april/mei

8

Groeps- en leerlingbespreking
Na de CITO-toetsen worden groepsbesprekingen georganiseerd. De leerkracht bespreekt hierin samen met collega’s en de intern
begeleider de resultaten van de groep. Er wordt nagedacht over eventuele maatregelen die nodig kunnen zijn voor de groep. Soms
wordt naar aanleiding van de groepsbespreking een individuele leerlingbespreking vastgelegd.

Planning en ondersteuning
Soms vormen gedrag, de prestaties in de klas of de resultaten van de toetsen aanleiding om bepaalde extra maatregelen te nemen.
Dit kan gaan om leerlingen die iets extra’s nodig hebben om dat het nog niet helemaal lukt, maar ook om leerlingen die iets extra’s
nodig hebben omdat ze het al heel goed kunnen. Wij kiezen ervoor dit extra aanbod zo veel mogelijk binnen de groep te realiseren.
Soms wordt er gekozen voor extra ondersteuning door de inzet van de onderwijsassistentes. Voor de kernvakken hanteren de
leerkrachten een groepsplan. In dit plan staat op minimaal 3 niveaus beschreven wat leerlingen nodig hebben om de doelen van die
periode te bereiken en welke middelen de leerkracht hiervoor gebruikt. Voor leerlingen met hardnekkige leermoeilijkheden maakt
de leerkracht in overleg met de interne begeleider een apart handelingsplan. Mochten de extra aandacht en hulp niet toereikend
zijn, dan wordt de hulp ingeroepen van specialisten die zowel binnen als buiten de stichting werkzaam zijn om zo voor elke leerling
passend onderwijs te kunnen bieden.

Verlenging of verkorting van de basisschoolperiode
Hierbij valt te denken aan de verlenging van de kleuterperiode, doubleren of het overslaan van groepen. Het spreekt voor zich dat
dit geen zaken zijn die zo maar even besloten kunnen worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de overgang van de kleuters.
4-jarige kleuters die in de maanden oktober t/m december zijn geboren. Er wordt dan altijd in overleg met de ouders een
zorgvuldige afweging gemaakt in welke groep het kind na de zomer zal worden geplaatst. Als de overgang naar groep 3 in beeld
komt, wordt al in een vroeg stadium naar de ontwikkeling van de kinderen gekeken. We zullen dan aan de hand van objectieve
criteria vaststellen in hoeverre de leerling ‘rijp’ is om deze overstap te maken. In het geval dat we van mening zijn dat deze keuze
nog niet verstandig is, zullen wij dat altijd met de ouders bespreken. De leerling krijgt wat meer tijd om zich de elementaire zaken
van de onderbouw beter eigen te maken.

Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen
Ouders hebben de mogelijkheid voor hun kinderen tussen verschillende scholen te kiezen en zij maken die keuze vaak welbewust.
Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarbij de school de keuze van de ouders niet honoreert en een aangemelde leerling niet
toelaat of, in het geval van het speciaal onderwijs, niet kan toelaten. Dat kan aanleiding zijn tot heftige conflicten die soms zelfs
voor de rechter worden uitgevochten. Soms ook ziet het bestuur zich genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te
verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer het bestuur of de schooldirecteur bij ernstig wangedrag van een leerling direct moet
optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of
het herhaald negeren van schoolregels. Verwijdering is een maatregel die genomen wordt als het bestuur concludeert dat het
wangedrag dusdanig ernstig is dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is.
Een beslissing tot niet toelaten, schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. Voor de aanname
van leerlingen is een procedure vastgesteld, die op de school aanwezig is. Datzelfde geldt ook voor de procedures voor schorsing en
verwijdering. Al deze procedures zijn vastgesteld op basis van de wettelijke vereisten hiervoor.
Stichting Palludara heeft deze procedures vastgelegd in een beleid voor “gewenst gedrag”. Dit beleid kunt u op de website van de
stichting vinden.
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De Verwijsindex
Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms
weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin.Dat is jammer, want hulp
werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om
de afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een
hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen.
De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van uw kind. Zo laat hij aan
andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een beroepskracht van een andere
instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld
in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. De
betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex, is
alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze
zich zorgen maken.

Samenwerking in de zorg
Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
Wanneer ouders zelf een (psychologisch of didactisch) onderzoek willen of een second opinion wensen, wordt verwacht dat zij de
school daarover informeren.
In dit geval betalen de ouders het onderzoek.
Criteria voor de school bij de keuze van een extern deskundige:
een gekwalificeerde onderzoeker
• aantoonbare ervaring met basisschoolleerlingen
• onafhankelijk advies
• inbreng van de school is een vereiste
• uitslag toelichten aan ouders en school
Wanneer ouders voor een extern deskundige kiezen die niet aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet verplicht om de
uitkomsten van een dergelijk onderzoek over te nemen. De school blijft onder schooltijd verantwoordelijk voor de leerling, ook voor
datgene wat een externe hulpverlener aanbiedt. Ook de reis ernaar toe en weer terug naar school valt onder de
verantwoordelijkheid van de school. In principe gaan wij ervan uit dat de school kan zorgen voor optimale ontplooiing voor de
ontwikkeling voor ieder individueel kind. Als er sprake is van een medische indicatie of wanneer de externe hulp een onmisbare
schakel is in de ontwikkeling van het kind, kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij de directeur.

Schoolarts
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is partner
binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tot een kind 4 jaar wordt, valt het onder de zorg van een
consultatiebureau. Zodra een kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg overgenomen door de schoolarts,
de schoolverpleegkundige en de logopedist. Een keer per jaar komt de schoolarts en de
schoolverpleegkundige. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. Het onderzoek van de schoolarts
bestaat bij de vijfjarige kinderen uit een uitgebreid lichamelijk en een gesprek over opvoeding, gedrag en
gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. Bij de kinderen in groep 7 is er een onderzoek naar de
lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale ontwikkeling.
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of –verpleegkundige
van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.

Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind
Wat doe je als je kind regelmatig in woede uitbarst? Als je zoon niet helemaal lekker in z’n vel zit. Of je dochter gepest wordt? Elke
ouder heeft wel eens een vraag over de opvoeding en het gedrag van een kind. Veel zaken
bespreek je met familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg.
U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern begeleider,
de sociaal verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en de medewerker gebiedsteam
op school nauw samen. U kunt hen rechtstreeks benaderen (zie contactgegevens).
Zij hebben een paar keer per jaar overleg om eventuele vragen of zorgen over een kind te
bespreken. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit zogenoemde intern
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zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag;
kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of in de vrije tijd mee te maken kan krijgen. Als u wilt kunt u bij dit overleg
aanwezig zijn. Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kind(eren) zich goed kunnen ontwikkelen.

KIES Training: kinderen in echtscheiding situaties
De KIES-training (kinderen in echtscheiding situaties) is bedoeld voor kinderen van 4- 12 jaar die te maken hebben met ouders die
gaan scheiden of gescheiden zijn. Het is een preventief en curatief programma voor alle kinderen in elke fase van de scheiding, dus
ook waar het vijf jaar geleden is. Een KIES-training is gericht op het verwerken van de scheiding, de scheiding leren begrijpen, de
scheiding een plek geven en leren omgaan met de situatie. De KIES trainers creëren een vellige groepssituatie, waar ruimte en
aandacht is voor gevoelens. Zo leren de kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen tussen hun ouders na een scheiding en dat
niemand dat van hen verwacht. Kinderen kunnen na de training beter aangeven wat ze vinden en willen. Dit helpt de kinderen.
Voor ouders zijn er twee ouderavonden. In een gesprek krijgen de ouders voorlichting over hoe kinderen een echtscheiding
verwerken en wat voor hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Praktische
informatie:  De GGD werkt volgens landelijke KIES- methode  De training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten  De groep bestaat
uit 8 tot 10 leerlingen  Training wordt gegeven door gecertificeerde trainers  Kennismaking vooraf met ouders en kind  Werving
van ouders vindt plaats samen met de school  De training is op een school in de omgeving of eigen school en onder schooltijd.
Wanneer u belangstelling hebt voor deze training voor uw kind(eren) kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Voor vragen kunt u
terecht bij de intern begeleider van de school.

Meldcode:
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De
meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden
dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara werken we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het
belangrijk vinden dat we met elkaar alert zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind.

Gebiedsteams
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en kinderen (en
alle andere inwoners) goed te regelen werkt de gemeente met lokale gebiedsteams bij u in de buurt. De medewerker gebiedsteam
op school (schoolmaatschappelijk werker) maakt onderdeel uit van het gebiedsteam.
Contactgegevens
U kunt het gebiedsteam ook bereiken via het algemene telefoonnummer 140515
Onze Intern Begeleider: Anneke Tamsma
Onze medewerker gebiedsteam: Reini Poelstra
Onze sociaal verpleegkundige: Laura Boonstra
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telnr. 0513 569678
telnr. 06 25077621
telnr.088 2299829

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs
Vanaf de start van groep 8 wordt er met de leerlingen gesproken over het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen worden voorbereid
op de verschillende vormen in het V.O. en worden zo bewust gemaakt van keuzes die ze hierin kunnen maken. Samen met ouders
kunnen zij informatieavonden bezoeken van V.O. scholen en zijn leerlingen vrij om deel te nemen aan proeflessen. In de loop van
het jaar worden door de scholen van het V.O. vaak ‘Open Dagen’ georganiseerd. Het is aan te bevelen om die met uw kinderen te
bezoeken.

Plaatsingswijzer en schoolkeuze VO
Alle adviezen worden gegeven op basis van de ‘Plaatsingswijzer’. Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool
naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het
leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er
wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:
• Begrijpend lezen
• Rekenen en wiskunde
• Technisch Lezen
• Spelling
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
www.plaatsingswijzer.nl. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer als instrument om tot een bindend schooladvies te komen. De
leerkracht nodigt de ouders en de betreffende leerling van groep 8 uit voor een bezoek op school om over de schoolkeuze te
praten. Ouders, leerlingen en leerkrachten proberen samen tot de juiste schoolkeuze te komen.
Op de inschrijfformulieren worden de wensen/ adviezen van school, ouders en kinderen aangegeven en vervolgens vóór 15 maart
opgestuurd door de leerkracht.
Het Voortgezet Onderwijs plaatst de leerling in een bepaalde groep. Er is jaarlijks contact tussen het Voortgezet Onderwijs en onze
school. Bovendien worden regelmatig de rapportcijfers doorgestuurd naar onze school. Op deze wijze volgen en bewaken wij, of de
plaatsing goed is geweest en of onze school een goede aansluiting heeft bij het vervolgonderwijs. Hier kunnen wij als school
eventueel de nodige maatregelen voor treffen.

Eindtoets
Vanaf schooljaar 2014/2015 heeft het basisonderwijs te maken met de verplichte Centrale
Eindtoets Basisonderwijs. Deze wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) uitgebracht. Dit betekent
dat het vanaf dat moment voor alle leerlingen van het regulier basisonderwijs in groep 8 verplicht
is om een eindtoets te maken. Wij hebben vanaf 2015-2016 de Eindtoets van “IEP”
(http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets) als centrale eindtoets gebruikt. Deze toets
past goed bij onze visie. De centrale eindtoets wordt in schooljaar 2020/2021 afgenomen in april
2021.
Het doel van de Centrale Eindtoets is dat er een ‘objectief tweede gegeven’ komt. Het advies van
de basisschool is leidend geworden bij de plaatsing naar het voortgezet onderwijs. Als de uitslag
hoger is dan het schooladvies dan moeten wij een heroverweging maken. Omdat wij de leerlingen gedurende hun hele
schoolloopbaan volgen is een dergelijke toets vaak een bevestiging van wat wij als personeel al weten.

Medicatie bij kinderen
Als kinderen tijdens schooltijd medicijnen nodig hebben worden hierover met de ouders afspraken gemaakt. Per kind wordt
besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.

Voorkomen hoofdluis
Regelmatig worden alle kinderen op school onderzocht op hoofdluis. Bij eventuele signalering krijgt u bericht en wordt u dringend
verzocht direct dit hardnekkige diertje te behandelen. (nb. Een gewone huis-tuin-en-keuken-shampoo is beslist niet toereikend!)
Wilt u zelf uw kind(eren) ook regelmatig controleren en bij signalering van hoofdluis dit direct aan de leerkracht doorgeven. Dit
voorkomt verspreiding door contacten op school. Schroom niet, want hoofdluis zit het liefst in schoon haar en op schone
hoofdhuid!
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De leerkrachten
Vervanging
Wanneer de juf of de meester ziek is komt er een invalkracht. Op onze school hebben we samen met de andere scholen van
stichting ‘Palludara’ een kleine lijst met invallers. Het is soms heel erg moeilijk een geschikte invaller te vinden. Mocht dit zich
voordoen, dan wordt intern naar een oplossing gezocht. Het naar huis sturen van leerlingen willen we vermijden en gebeurt in geen
geval zonder dat u hierover vooraf bericht hebt ontvangen.

ARBO en bedrijfshulpverlening
Het beleid op arbeidsomstandigheden op een school richt zich niet alleen op de omstandigheden waarin de leraren hun werk
moeten doen, maar ook op de veiligheid in en rondom de school.

Onderwijsassistentie
Op De Earste Trimen hebben we verschillende onderwijsassistenten tot onze beschikking. Enerzijds hebben we voor 20 uren
groepsondersteuning in de groepen anderzijds hebben we voor zo´n 16 uren onderwijsassistentie tot onze beschikking die
individuele leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ondersteunt. Zij verrichten onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkrachten en/ of de IB’er ondersteunende activiteiten in en buiten de klassen.

PABO-studenten / stagiaires
Elk jaar ontvangt de school studenten van de PABO (opleiding voor leraren in het basisonderwijs) en het MBO (opleiding voor
klassen- of onderwijsassistenten). Ook zijn er snuffelstages van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht is
verantwoordelijk voor de begeleiding van deze stagiaires uit HBO en MBO De studenten moeten meestal opdrachten uitvoeren die
zijn van de PABO of het MBO meekrijgen. Eerstejaars studenten geven vaak ‘losse’ lessen, maar ouderejaars staan vaak dagdelen of
hele dagen voor de groep. De leerkracht is dan altijd in de groep aanwezig en blijft verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de klas.
De school kan ook een vierdejaars student aannemen, een ‘leerkracht in opleiding’ (LIO). Dit is een student die bijna klaar is met de
opleiding.

Scholing van leraren
Naast de gemeenschappelijke teamscholing is er sprake van individuele deskundigheidsbevordering. Elk teamlid krijgt hiertoe,
binnen de uren van zijn of haar dienstverband, de gelegenheid. In dit kader zal scholing gevolgd worden op het gebied van:
Omgaan met (probleem-)gedrag
Rekendidactiek
Het signaleren van problemen met de taal- spraakontwikkeling
Motoriek

Hendrik Pollemastrjitte 2
8771 RT Nijland

e-mail: earstetrimen@palludara.nl

0515 – 569 678

www.earstetrimen.nl

De ouders
Samenwerking tussen ouders en de leerkrachten is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Door de betrokkenheid van ouders
bij de school zijn er dingen mogelijk die anders voor de school veel moeilijker te realiseren zouden zijn. Daarnaast is het prettig voor
het kind, dat de ouders betrokken zijn bij de school.

Betrokkenheid van ouders
Betrokkenheid begint met het luisteren naar de verhalen die thuis verteld worden. Met een goed luisterend oor en een
enthousiaste reactie stimuleert u uw kind in zijn of haar ontwikkeling. Door samen te werken aan huiswerk of te helpen bij
opdrachten als spreekbeurten en werkstukken bereidt u uw kind voor op het aanpakken van een taak in het voortgezet onderwijs.
Een praktische manier om betrokken te zijn bij de school is meewerken aan diverse activiteiten. We kunnen uw hulp goed
gebruiken bij incidentele projecten, schoolreisjes, sinterklaasactiviteiten, luizencontrole, feesten of excursies. We hebben een
actieve activiteitencommissie en ouderraad.

Contactmomenten en mogelijkheden
Voor leerlingen, ouders en leerkrachten is een goed contact van groot belang. Ouders en leerkrachten hebben immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Geplande contactmomenten
Gedurende het schooljaar wordt er de gelegenheid gegeven met de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen te bespreken
tijdens de tienminutenavonden.
We starten in augustus/september met door - start gesprekken. Vervolgens zijn er 10-minuten gesprekken in november, februari en
juni. Deze gesprekken kunnen een verplichtend karakter hebben of op verzoek van ouder of leerkracht. Als u eerder met een
leerkracht wil spreken, kom dan gerust langs of maak een afspraak via mail of telefoon.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021, door de ouderraad vastgesteld op € 20,00. Deze bijdrage is per kind en
dient voor het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering, het afscheidsfeest, enz. De kosten van schoolreisjes en schoolkamp
zijn hier niet in meegenomen.

Medezeggenschapsraad, Ouderraad en activiteitencommissie
De Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn nauw verbonden met het
functioneren van de school. Beide organen vormen een belangrijk onderdeel
om de ouderparticipatie en medezeggenschap inhoud te geven. Er is echter
wel verschil tussen de verschillende onderdelen..

De medezeggenschapsraad (MR)
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en
leerkrachten, verbonden die formeel adviesrecht of instemmingsrecht heeft
bij bepaalde beslissingen van de schoolleider. Hier gaat het met name om de
meer formele aspecten van de schoolorganisatie en minder om de inhoud of
individuele zaken. Dit staat gedetailleerd beschreven in het door het bestuur
vastgestelde reglement van de Medezeggenschapsraad.
De MR is samengesteld uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden van de school. De raad spreekt voor ouders,
leerlingen en personeel. De raad heeft als taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in
stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft de schoolraad advies of instemming nodig van de MR. De raad heeft recht op alle
informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De leden van de MR willen van u als ouders dan ook graag uw suggesties
en ideeën, op - en aanmerkingen horen betreffende het reilen en zeilen van de school. De “ouder”-leden van de MR worden
voorgedragen aan de ouders. Voor informatie betreffende de MR kunt u contact opnemen met de afzonderlijke MR-leden. De
namen, adressen en telefoonnummers treft u elders in deze gids aan. Samen moeten we er immers voor zorgen dat een ieder zich
tevreden voelt in en om onze school. De MR stelt de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.
De oudergeleding van de MR bestaat uit de volgende leden:
• Jelle Legters
voorzitter
• Brecht Wittermans
lid
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Ouderraad
De ouderraad is het overlegorgaan, specifiek gericht op het schoolniveau. Zij levert op eigen wijze bijdrage aan de organisatie en de
scholen met als uiteindelijk doel gedragen besluiten, ondersteuning van het primaire onderwijsproces en een goede organisatie op
schoolniveau. De ouderraad fungeert hierbij als klankbord en adviesorgaan. Ook is de betrokkenheid van de ouders naar de school
in de ouderraad georganiseerd. Daarnaast houdt de ouderraad zich bezig met de organisatie van allerlei schoolactiviteiten en het
beheer van het schoolplein in overleg met directie en team. De ouderraad van De Earste Trimen is een stichting en bestaat uit de
volgende ouders:
• Dhr. C. Ybema
voorzitter
• Mw. S. Boonstra - Bruin
Penningmeester
• Dhr. J. de la Ferté
Lid
• Dhr. H. Wiersma
Lid
• Mw. M. Grafhorst
Lid

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

•
•
•
•

De GMR wil strategisch meedenken over het beleid van de stichting Palludara. Dat doen we door ons proactief op te stellen en gevraagd en ongevraagd advies te geven.
De GMR wil open en duidelijk communiceren met de betrokken partners, Directeur-Bestuurder, Raad Van
Toezicht en de Medezeggenschapsraden.
De GMR overlegt, neemt standpunten in en maakt deze kenbaar.
De GMR is deskundig en wil zich verdiepen en/of specialiseren.
“Wij zijn een GMR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van
heldere afspraken, duidelijke structuur en een open communicatie…”

De activiteitencommissie
Naast de ouders die in de Ouderraad of MR actief zijn, is er ook nog een grote groep ouders betrokken bij de activiteitencommissie.
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse terugkerende en incidentele activiteiten. Enkele voorbeelden zijn
o.a. de viering van het sinterklaas- en kerstfeest, het paasontbijt, de schoolreizen, de afscheidsavond van groep 8 en de feestelijke
afsluiting van het schooljaar. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen worden beheerd door
de Ouderraad.
Hiermee bepalen zij mede het gezicht van onze school, want aan veel van deze zaken kan het team van onderwijsgevenden niet toe
komen. Maar als school vinden we ze wel belangrijk en vaak bepalend voor de sfeer!
Wat betreft de activiteiten is er onder meer aandacht voor
De activiteitencommissie heeft de zorg voor en organisatie van:
❑ Sinterklaasfeest
❑ Kerstmaaltijd
❑ Actie schoenendoos (in najaar even jaren)
❑ Schoolreisje en schoolkamp
❑ Hulp bij sportdag
❑ De schoolfotograaf
❑ De luizencontrole
❑ Musical en afscheid groep 8.
De uitvoering van alle schoolactiviteiten is onmogelijk zonder de hulp van ouders. Daarom doet de school geregeld een beroep op
hen om mee te werken aan de diverse activiteiten. Naast het plezier daarvan, kunnen ouders op deze manier integreren binnen de
school en inzicht krijgen in het reilen en zeilen op “De Earste Trimen”
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De resultaten van het onderwijs
Kwaliteit
Kwaliteit betekent voor ons de mate waarin wij erin slagen de doelstellingen van onze school te bereiken. Doelstellingen waaraan
wij grote waarde hechten zijn:
❖ Het ontwikkelen van zelfstandigheid
❖ Het tot ontwikkeling brengen van basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven;
❖ Samen leren, spelen en werken in een goede sfeer
❖ Het bieden van een veilige leeromgeving
❖ Het bieden van een duidelijke structuur
❖ Het ontwikkelen van een besef van de christelijke normen en waarden
Kwaliteit is niet een objectief begrip dat eenvoudig meetbaar is. Het is niet gemakkelijk om objectieve informatie te geven over
leerresultaten van de leerlingen. Het is afhankelijk van de populatie, talenten, mogelijkheden en bagage van de leerlingen en
leerkrachten. Het is onze kwaliteit om leerlingen zich binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
De kwaliteit van het onderwijs op “De Earste Trimen” kan natuurlijk niet alleen aan de
leerprestaties van de kinderen worden afgemeten. Om de kwaliteit te waarborgen
wordt ons onderwijs regelmatig breed geëvalueerd. We gebruiken hiervoor WMK
(Werken Met Kwaliteit) waarin we verschillende domeinen, variërend van pedagogisch
klimaat en didactisch handelen tot contacten met ouders en derden, in kaart brengen.
Uiteraard is onze relatie met de kinderen en wat we met hen weten te bereiken
daarbij het belangrijkste.
De leerkrachten maken gebruik van het leerlingadministratiesysteem; Parnassys.
Hierin maken houden zij informatie bij over de ontwikkeling van de kinderen in de
brede zin van het woord; resultaten van de toetsen uit de methode, maar ook
aantekeningen over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens worden door de
leerkracht bijgehouden en in de teamvergadering besproken. Op de contactavonden
worden de resultaten met de ouders doorgenomen. We hanteren op school een
uitgebreid leerlingvolgsysteem.
De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en die van de afgenomen (cito-) toetsen
worden ook tegen het licht gehouden om de prestaties van “De Earste Trimen” als school in kaart te kunnen brengen. Op school
komen de resultaten van het gegeven onderwijs regelmatig aan de orde; in teamvergaderingen, begeleidings- en
functioneringsgesprekken.
Deze zaken leveren samen een schat aan informatie op die ons helpen de processen in school te bewaken en waar nodig bij te
sturen. Wat goed is, willen we zo houden en waar dat nodig is willen we verbeteringen aanbrengen.
Hoogtepunten uit 2019-2020
In het onderwijs is er sprake van een continu proces van bewegen. Onderwijsontwikkeling stopt nooit. Daarom zijn er het afgelopen
schooljaar weer veel dingen veranderd en verbeterd.
• Implementatie digikeuzebord in groep 1 t/m 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Implementatie leesmethode ‘ontdekkend leren lezen’ in groep 1,2 en 3
Groepsdoorbrekend en thematisch werken in onderbouw
Nieuw rapport
Implementatie 1,2,3 zing
Talentonderwijs heeft nieuwe impuls gekregen en wordt cyclisch aangeboden aan alle leerlingen.
Er is een start gemaakt met het Integraal Kind Centrum, door peuters en BSO in de school te huisvesten.
De pleincommissie heeft een start gemaakt met een ontwerp voor een nieuw schoolplein.
Team heeft zich geschoold in de Kanjertraining. We zetten dit schoolbreed in.

Speerpunten voor 2020-2021
• Verdere ontwikkeling van de digitalisering en ict-geletterdheid in het onderwijs;
• Oriëntatie op andere mogelijkheden van verwerken met digitale middelen.
• Groep 4 t/m 8 oriënteert zich op een nieuwe taalmethode, die ook past bij Ontdekkend Leren Lezen.
• De school ontwikkelt zich verder richting Integraal Kind Centrum De Earste Trimen.
• Realisatie nieuw schoolplein in samenwerking met team en pleincommissie met meer groen en meer speelmogelijkheden.
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•

•

Muziekonderwijs krijgt een impuls door aanbieden van AMV in groep 4, muziekmix voor leerlingen vanaf groep 5,
verbeteren inzet van muziekmethode en deelname aan muziekactiviteiten.
Teamscholing Classroom English en vormgeving van Engels in groep 1 t/m 8

Naast de geplande ontwikkelingsactiviteiten komen uiteraard heel wat dingen op je af in een schooljaar. We kunnen onmogelijk op
alles actie ondernemen. Belangrijke zaken doen we meteen, heeft een zaak geen prioriteit, maar vinden we het wel belangrijk, dan
leggen we dit vast.

Resultaten
In de afgelopen schooljaren werden door CBS De Earste Trimen de hieronder vermelde schoolkeuzeadviezen gegeven:

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

De Inspectie van het Onderwijs
Net als alle andere scholen wordt de De Earste Trimen met enige regelmaat bezocht door de rijksinspectie voor het onderwijs. De
rapporten zijn te vinden op de site van de Inspectie van het Basisonderwijs:

www.owinsp.nl
Meer informatie over de kwaliteit die wij realiseren kunt u vinden op:
www.scholenopdekaart.nl Scholen op de Kaart is een site van de PO-raad
basisscholen in Nederland met elkaar vergeleken kunnen worden.
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waarop alle

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

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

926 lesuren

987,5 lesuren

Totaal: 3704 lesuren

3951 lesuren

Totaal: 7655 lesuren
Onze berekening biedt voldoende ruimte voor een vrije dag in verband met een mogelijke ’Friesche Elfstedentocht’ voor het geval
het ‘It giet oan!!!’ weer eens klinkt… Een gedetailleerde urenberekening ligt op school ter inzage.

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

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30- 10.15

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

10.15-10.30

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

10.30-12.00

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

lunch/
spelen

lunch/
spelen

lunch/
spelen

lunch/
spelen

12.00-12.30 lunch/ spelen
12.30-14.15

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

onderwijs

14.15-18.30

vrije tijd/
opvang

vrije tijd/
opvang

vrije tijd/
opvang

vrije tijd/
opvang

vrije tijd/
opvang

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Vanaf 08.20 uur zal er pleinwacht op het schoolplein zijn. Op dat moment gaat de deur voor groep 1/2 open. 08.25 uur gaat de bel
en gaan de andere leerlingen naar binnen. Na binnenkomst kunnen de kinderen hun fruit en drinken op de daarvoor bestemde
plaats opruimen. De lessen starten om 08.30 uur.
Wij vragen u om de broodtrommel en drinkbeker te voorzien van de naam van uw kind. Na binnenkomst kunnen deze in een
koelkast worden geplaatst.
Aansluitend aan de schooltijden is het mogelijk om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang als u daar behoefte aan heeft.
U kunt hiervoor contact opnemen met www.stichtingkinderopvangfriesland.nl
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Tips en adviezen
Waar moet u als ouder(s) op letten?
De kinderen blijven over, dus ze moeten hun lunch en drinken meenemen.
Het drinken kan (zo nodig) in de koelkast die in de gemeenschapsruimte
staat. Het is goed om er rekening mee te houden dat de kinderen van alle
groepen iedere middag v.a. 14.15 uur vrij zijn, behalve groep 1 t/m 4
(vrijdagsmiddags vrij).
Omdat we tussen de middag met veel kinderen overblijven, samen in de
groepen eten, drinken en van de toiletten gebruik maken, hebben we
hygiënische maatregelen genomen. In de groep zijn flesjes zeep en
desinfecterende handgel aanwezig. In alle toiletten worden tussen de middag en na schooltijd schoongemaakt.

Vakantiedata
Vakantierooster
Herfstvakantie

1 week

10-10-2020

tm

18-10-2020

Kerstvakantie

2 weken

19-12-2020

tm

3-1-2021

Voorjaarsvakantie

1 week

20-2-2021

tm

23-2-2021

Goede vrijdag

1 dag

2-4-2021

Pasen

1 dag

5-4-2021

Koningsdag

1 dag

27-4-2021

Meivakantie

1 week

1-5-2021

tm

9-5-2021

Bevrijdingsdag

1 dag

5-5-2021

Hemelvaart

2 dagen

13-5-2021

Pinksteren

1 dag

24-5-2021

Zomervakantie

6 weken

10-7-2021

14-5-2021
tm

22-8-2021

Studie-/ teamdagen:
Maandag 9 november 2020, woensdag 3 maart 2021, vrijdag 5 februari 2021, dinsdag 6 april 2021,
dinsdag 25 mei 2021, woensdag 16 juni 2021
Marge-dagen:
Vrijdagmiddagen vrij bij Kerst en Koningsspelen
Vrijdag 09-07-2021

Leerplicht en verlofregeling;
Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Een schoolweek van 23,5 uur voor een 4- of 5-jarige kleuter
vermoeiend zijn, na overleg is het mogelijk dat uw zoon of dochter thuis blijft om wat te rusten.

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

Wie is leerplichtig?
Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag. De volledige leerplicht
duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. (Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.)
Daarna komt de partiële leerplicht. Die omvat twee dagen per week. Jongeren die een leerovereenkomst hebben gesloten, dat wil
zeggen in een bedrijf of instelling worden opgeleid, zijn één dag per week leerplichtig. De partiële leerplicht duurt tot en met het
schooljaar waarin de jongere zeventien is geworden.

Mag je je kind zo maar thuishouden van school?
De wet kent twee mogelijkheden tot vrijstelling.
Ten eerste is er de vrijstelling tot inschrijving. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de plicht hun kinderen in een
school in te schrijven als er bijvoorbeeld sprake is van ongeschiktheid door lichamelijke of psychische oorzaken. De gemeentelijke
leerplichtambtenaar beoordeelt of er redenen zijn om vrijstelling te verlenen. Als het gaat om ongeschiktheid, wordt een arts of
psycholoog ingeschakeld om de jongere te onderzoeken.
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Ten tweede is er de vrijstelling van schoolbezoek. Een leerling hoeft niet naar school als hij of zij bijvoorbeeld ziek is. Ook
godsdienstige of levensbeschouwelijke of ander belangrijke verplichtingen kunnen redenen zijn om niet naar school te gaan. Als een
leerling reden heeft om te verzuimen, moet dat altijd aan de school worden gemeld. In de regel beoordeelt de schooldirecteur of er
sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Als een leerling gegronde redenen heeft om meer dan tien dagen te verzuimen
binnen een schooljaar, dan moet de leerplichtambtenaar daarvoor toestemming geven. Als het gaat om vakantie buiten de
schoolvakanties om, dan mag de directeur slechts één keer per schooljaar vrij geven voor maximaal twee weken. Deze regeling is
uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties
met vakantie te gaan.

Wie houdt zich bezig met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet?
De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont, houdt zich bezig met het toezicht op de leerplichtwet. Deze persoon is
meestal te bereiken via de afdeling Onderwijs van uw gemeente.
De gemeente heeft er bij ons op aangedrongen om een actiever leerplichtbeleid te gaan voeren. Daarbij moeten wij er vanuit gaan
dat u slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan kan worden uw kinderen niet naar school te laten gaan. Enkele van de ‘gewichtige
omstandigheden’ zijn in de wet als volgt omschreven:
• als de school of onderwijsinstelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij ontruiming van de school);
• als het bezoeken van de school of de onderwijsinstelling verboden is (heeft betrekking op individuele leerlingen);
• als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
• als de leerling ziek is. Ouders zijn verplicht een ziektemelding te doen aan de school;
• als er plichten zijn voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per
verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen uiterlijk 2 dagen van tevoren de directeur op de hoogte te stellen.

Verlofregeling ‘andere gewichtige omstandigheden’:
Daarnaast wordt in de wet gesproken over ‘andere gewichtige omstandigheden’. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’
verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling en/ of ouders zijn gelegen. Op grond van deze
omstandigheden kan aan de leerling verlof worden verleend. Het college van B&W moet toezicht houden op een goede uitvoering
van de leerplicht. Daarom hebben ze hiervoor regels opgesteld.
Ouders kunnen een verzoek voor extra verlof aanvragen, wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet.
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/ of het kind plaats vinden.
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:
1. Verhuizing: maximaal 1 dag.
2. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag; buiten de
woonplaats: maximaal 2 dagen.
3. 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.
4. 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.
5. Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: periode in overleg met de directeur.
6. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.
7. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.
8. Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.
9. Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of
culturele evenementen buiten schoolverband.
10. Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in overleg met de directie, maximaal 1 dag per
schooljaar vrij gegeven worden.

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

Let op: De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de personele bezetting, de
bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden passen NIET in het begrip “specifieke aard van het beroep”.
Slechts eenmaal per schooljaar.
Maximaal 10 schooldagen.
Niet in de eerst 2 weken van het schooljaar.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen:
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
• roosterproblemen van de werkgever;
• vakantie in verband met een gewonnen prijs;
• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte;
• eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• vakantiespreiding;
• samen reizen of in konvooi reizen;
• sabbatical;
• kroonjaren;
• wereldreis/ verre reis.
De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10 dagen dient rechtstreeks bij de
gemeente/ leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar hoort de directeur van de school en de ouders over de
aanvraag. Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar de beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk mee
aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de beschikking wordt aangegeven dat en hoe bezwaar te maken
is tegen de beslissing.
Wilt u, voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels goed lezen. Dit voorkomt
problemen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de gemeente.
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/leerplicht_44524/

Verlof vragen
Voor alle aanvragen voor verlof hebben wij aanvraagformulieren gemaakt, die u op school kunt vragen en inleveren bij de directeur.
Deze formulieren kunt u tevens via de site van school downloaden en digitaal invullen.
Wij vragen u om dokter- of tandartsbezoeken zo veel mogelijk buiten de schooluren te regelen. Mocht dat niet lukken, dan is voor
een klein verlof een briefje aan de leerkracht voldoende. Voor langer verzuim moet u schriftelijk vrij vragen met het
aanvraagformulier. Volgens de leerplichtwet kan alleen in bijzondere gevallen vrij gegeven worden. Wilt u zich aan die afspraak
houden, want de directie is verplicht om gevallen van verzuim zonder gegronde reden door te geven aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente. Wanneer de leerplichtambtenaar vaststelt dat er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, kan dit leiden tot
een proces-verbaal en een daaruit vloeiende boete. Het formulier voor verlof kun opvragen bij de directeur of downloaden van de
website.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan ‘s morgens tussen 8.00 en 8.25 telefonisch
(0515-569678) doorgeven? Indien uw kind tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis moet dan nemen wij eerst contact met u op
met de vraag of u uw kind kunt (laten) ophalen. Wij zullen uw kind niet alleen naar huis laten gaan.
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Overige informatie
Snoepen in school
Snoepen in school vinden we niet op zijn plaats. We vragen alle ouders en verzorgers er op toe te zien dat kinderen niet met
zoetigheid naar school toe gaan. Fruit, een boterham en wat te drinken zijn in onze ogen de verstandigste tussendoortjes.

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

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

Rookverbod
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft CBS De Earste
Trimen vanaf 2019/2020 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer
op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en
andere activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein? Vanaf 2020 moeten alle scholen een
rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en
rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en
eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en
voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek in het zicht van de
leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

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

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

Calamiteiten
Om eventuele calamiteiten in en om de school het hoofd te kunnen bieden, hanteren we op school een
aantal protocollen. In deze protocollen staat beschreven hoe we moeten handelen indien een bepaalde
calamiteit zich voordoet. Het kan daarbij gaan om brand en ontruiming, calamiteiten buiten de school,
EHBO e.d. Binnen het team is een aantal collega’s opgeleid als bedrijfshulpverlener. In geval van
calamiteiten zijn zij de eerst aangewezen personen om de opvang en begeleiding van leerlingen en
personeel te organiseren. BHV-ers gaan jaarlijks op herhalingscursus.Jaarlijks wordt het ontruimingsplan met de leerlingen
doorgenomen en op een speelse manier geoefend. In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van de BHV-ers te allen tijde te
worden opgevolgd. Mocht er zich in of om school een calamiteit voordoen, dan is het niet de bedoeling dat u zonder meer uw zoon
of dochter van school komt halen. Bij een eventuele ontruiming worden de kinderen eerst naar een veilige centrale plek gebracht,
zodat controle op aanwezigheid en vertrek van leerlingen mogelijk is. Ook in dergelijke gevallen is het heel belangrijk de
aanwijzingen die van schoolwege worden gegeven op te volgen.
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Onze huisregels
De huisregels van CBS “De Earste Trimen” betreffen de veiligheid op school in de breedste zin van het
woord. Ons huisreglement beoogt niet allesomvattend te zijn. In voorkomende gevallen rekenen we op
het verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen. De huisregels zijn met name bedoeld om een
bijdrage te leveren aan het besef dat allen die in en om “De Earste Trimen” betrokken zijn -collega’s,
kinderen en ouders- medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gevoel van geborgenheid op
onze school. Daarnaast worden in elke groep nog aparte klassenregels geformuleerd. Deze maken niet
direct deel uit van de huisregels, maar zijn daar uiteraard wel op geënt.
De huisregels van “De Earste Trimen” worden omvat door de volgende onderdelen:
•
De gedragscode voor leerkrachten
•
Het Pestprotocol
•
Sociaal veiligheidsbeleid
•
De huisregels m.b.t. gedrag in het algemeen en het gebruik van de ruimtes
•
Het protocol m.b.t. ongewenste communicatie en beeldmateriaal
•
Richtlijnen voor gebruik van internet en E-mail
•
Omgaan met genotmiddelen in school
•
Criteria voor versnelling of vertraging
•
Reglement toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen
•
Het te hanteren beleid t.a.v. sponsoring op school
•
De klachtenregeling
•
Het protocol t.a.v. vervoer van leerlingen
Onze huisregels zijn ter inzag beschikbaar.

Schoolbibliotheek
Sinds juni 2009 is er een de bibliotheekvoorziening gehuisvest in De Earste Trimen. Alle leerlingen kunnen hier
boeken lenen om in de klas te lezen. Eens per week komt er een hulpouder die de leerlingen helpt bij het maken
van keuzes en het uitlenen.

Schoolreis/kamp
Groep 1 en 2 gaan in de omgeving op schoolreis. De groepen 3 t/m 6 gaan ieder jaar met de bus op schoolreis. De reisbestemming
wordt door de activiteitencommissie in overleg met het schoolteam vastgesteld. Groep 7/8 gaat in oneven jaren op schoolkamp en
in even jaren mee op schoolreis.

Sportdag
De sportdag voor de groepen 1 t/m 8 wordt gehouden in combinatie met de Koningspelen.

Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek wordt voor groep 8 een afscheidsavond in school georganiseerd. De leerlingen van groep 7 en 8 voeren
een musical op, waarbij 's avonds ouders en leerlingen aanwezig mogen zijn. Na afloop van de musical wordt er, onder het genot
van een hapje en een drankje, afscheid van groep 8 genomen. Tijdens de generale repetitie worden kleuters van groep 1/2
uitgenodigd.

Afscheidsfeest
Op de laatste schooldag wordt voor alle kinderen een afscheidsfeest georganiseerd in de vorm van een vossejacht ‘op jacht naar
groep 8’. Van groep 1 t/m groep 8 worden 's morgens activiteiten in spelvorm uitgevoerd. Vervolgens wordt de dag gezamenlijk
afgesloten.

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

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

Peuteropvang en BSO in onze school
Samen met Stichting Kinderopvang Friesland werken we toe naar een Integrale Kind Aanpak voor kinderen van 2 -12 jaar. Dit is een
plek waar kinderen zich vanuit eenzelfde pedagogische visie kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. We starten met
het aanbod van de peuterspeelzaal, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Taal-en rekenontwikkeling,
maar ook sport en cultuur zullen een belangrijke plaats innemen in het Kindcentrum. Regels en afspraken worden op elkaar
afgestemd.
Welke opvang hebben wij binnen onze school:
▪ Peuterspeelzaal De Earste Trimen 2 - 4 jaar
o Open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30 -12.00 uur
▪ Buitenschoolse opvang De Earste Trimen 4 – 12 jaar
o Open maandag t/m vrijdag 7.00 – 18.00 uur
U kunt uw kinderen inschrijven via de website: www.kinderopvangfriesland.nl
De plaatsingsmedewerker neemt vervolgens contact met u op. U kunt haar ook rechtstreeks bereiken via 0517-380680 of via de
mail info@kinderopvangfriesland.nl
Daarnaast kunt u altijd binnenlopen bij de BSO voor al uw vragen.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
Iedereen maakt fouten. Dit geldt ook voor leraren. Wij stellen het op prijs dat u uw zorgen eerst met de betreffende leerkracht
bespreekt. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u met de directeur van de school in gesprek gaan. Leidt dit
ook niet tot het gewenste resultaat, dan gaat de klachtenprocedure in.

Klachtenprocedure
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie,
geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel. In de meldingsregeling zijn bepalingen
opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.
De klachtenregeling van stichting Palludara is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde klachtenregeling. Als ouder kunt u
ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen
oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid met de leerkracht in gesprek te gaan.
Zijn de problemen op dit niveau niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Het is niet de
bedoeling dat de MZR of de OR hier een rol in spelen.
Mocht het zo zijn, dat u ook met de directie niet tot een oplossing van uw probleem/klacht komt, dan kunt u zich in verbinding
stellen met de klachtencontactpersoon van de school, dit is: mw. A. Tamsma. Zij is te bereiken op school via telefoonnummer: 0515569678 of via e-mail: anneketamsma@palludara.nl Zij zal samen met u de klacht willen oplossen of zij verwijst u door naar een
vertrouwenspersoon die aangesteld is door Stichting Palludara.

Vertrouwenspersonen
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is
geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Meer info
Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en Vertrouwenspersoon
voor ouders downloaden.
Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Reintsje Miedema.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail r.miedema@ggdfryslan.nl.

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van
de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander
zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te
informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.
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CBS “De Earste Trimen”
H. Pollemastrjitte 2
8441 RT Nijland
tel.: 0515-569678
e-mail : earstetrimen@palludara.nl
www.earstetrimen.nl

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

Schoolleiding:
Doutzen van der Ende - Duiker

doutzenvanderende@palludara.nl

Teamleden:
Anske Hulshoff – Nolles
Anneke Tamsma
Dina Feenstra
Femke Faber – Leenstra
Grietje Woudstra – Douma
Grytsje Koopmans – Heeres
Hille Grondsma
Iris Bethlehem
Jeanet Wagenaar – Nanninga
Tea Walstra – van der Wal
Wietske Huisken – Hoekstra
Ytsje Poortinga

anskehulshoff@palludara.nl
anneketamsma@palludara.nl
dinafeenstra@palludara.nl
femkeleenstra@palludara.nl
grietdouma@palludara.nl
grytsjekoopmans@palludara.nl
hillegrondsma@palludara.nl
irisbethlehem@palludara.nl
jeanetwagenaar@palludara.nl
teavanderwal@palludara.nl
wietskehuisken@palludara.nl
ytsjepoortinga@palludara.nl

Stichting ‘Ouderraad C.B.S. De Earste Trimen’

earstetrimenor@palludara.nl

Sieta de Bruin (penningmeester)
Cristiaan Ybema (voorzitter.)
Johan de la Ferté
Hindrik Wiersma
Martsje Grafhorst

De Medezeggenschapsraad:
Jelle Legters
Brecht Wittermans
Ytsje Poortinga
Grytsje Koopmans

voorzitter
lid
secretaris
lid

Activiteitencommissie:
Anita Fennema
Christien Draijer
Corine Slim
Dina Feenstra
Jeanet Wagenaar
Gerbrich de Boer
Grietje Woudstra
Marjon Bonnema
Saskia Louwsma
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