Voorwoord
Met behulp van deze schoolgids willen we u graag kennis laten maken met onze drietalige openbare
basisschool De Jasker.
Misschien bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? Dan kan deze schoolgids u daar
wellicht bij helpen. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Een goede keus
is dus belangrijk. U en uw kind hebben een groot deel van het leven te maken met de basisschool.
Onze school is door de jaren heen herkenbaar geworden door:
❖
❖
❖
❖

Het oplossingsgericht omgaan met de kinderen, team en ouders
De meertaligheid
Fijne en open sfeer
Goede resultaten

Door oplossingsgericht te denken en te werken ontstaat er een klimaat waarin eenieder ertoe doet.
Dit zorgt voor een saamhorigheidsgevoel wat belangrijk is voor het pedagogisch klimaat in de school.
Dit is juist de belangrijkste voorwaarde om dagelijks goed te kunnen presteren.
Daarnaast vinden wij meertaligheid ontzettend belangrijk en bieden we de kinderen zo vroeg
mogelijk (vanaf groep 1) al drie talen aan: Nederlands, Engels en Fries. Dat maakt onze school
bijzonder! Onze kleuters leren al spelenderwijs Engels en Fries te verstaan en te praten. Daardoor
groeien zij meertalig op.
Onze resultaten bij rekenen, lezen en spelling zijn door alle groepen heen goed op niveau. Door na te
gaan wat de onderwijsbehoefte van ieder kind is kunnen wij handelingsgericht werken. Kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften krijgen bij ons zo veel mogelijk zorg op maat.
We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze school. U kunt dan kennismaken
met het schoolteam en sfeer proeven in de groepen.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben. Voor hen is
het misschien een extra verduidelijking van hetgeen wij op school allemaal doen.
De schoolgids is door de directeur in overleg met het team opgesteld en door de
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur goedgekeurd.
Mocht u na het lezen van deze schoolgids vragen hebben, opmerkingen of suggesties, kom dan
gerust eens langs.
We wensen u en de kinderen een goede schooltijd toe en een fijne samenwerking!
Marko Ekas.
Directeur.
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HOOFDSTUK 1. OPENBARE BASISSCHOOL "DE JASKER"
De naam van onze school is " De Jasker".
De naam "Jasker", ook wel voorkomend als Tjasker, is afgeleid van een klein watermolentje dat
vroeger in de omgeving veel voorkwam om de laaggelegen delen in de veengebieden droog te
houden. De naam is in een dorp als Nij Beets heel toepasselijk gezien de rijke historie rondom de
vervening.
De identiteit.
We zijn een openbare school. Dat houdt in dat
iedereen welkom is in onze school ongeacht
levensovertuiging, geloof, politieke voorkeur, afkomst
of sekse.
Dit geldt voor zowel de leerlingen, hun
ouders/verzorgers als voor de leerkrachten.
Juist de ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden vinden wij belangrijk
om ruimdenkend in het leven te staan.
Voor de ontwikkeling van levensbeschouwelijke zaken bieden wij vanaf groep 6 Godsdienstig
en Humanistisch Vormingsonderwijs. Ouders bepalen welke stroming hun kind(eren) volgen.
Dit schooljaar wordt er alleen HVO-lessen gegeven op donderdagochtend door meester
Jochem Huisman.
Visie en missie van De Jasker.
De opdracht van onze Jasker (Watermolen) is het verzorgen van goed onderwijs voor al onze
leerlingen. De as van de molen (onze school) staat voor de adaptieve wijze waarop we ons onderwijs
vormgeven.
Als opvoedingsdoel gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is en dat we kinderen respecteren zoals ze
zijn en dat we bij de schoolontwikkeling rekening houden met verschillen die we waarderen en als
vanzelfsprekend beschouwen.
Waar de school voor staat.
Op de Jasker streven wij naar het creëren van een omgeving waar kinderen en ouders zich veilig en
betrokken voelen, waardoor ieder kind zich kan ontwikkelen naar eigen mogelijkheden in een
omgeving van normen en waarden.
In de dagelijkse praktijk hanteren we 3 voorwaarden waaraan we op school willen voldoen:
❖
❖
❖

Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
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Onze missie is:
“Het beste uit het kind halen zonder de glans te verliezen”
Het klimaat van de school.
De relatie kind- leerkracht staat centraal. Dat wil zeggen dat zowel het kind als de volwassene met
plezier in de school moet kunnen werken. Een goede relatie zal de kwaliteit van het onderwijs
verhogen. Dit houdt in dat iedere mening wordt gerespecteerd in de groep. Door de leerlingenraad
die wij op school ingevoerd hebben krijgen leerlingen via democratische weg inspraak in het reilen en
zeilen.
Je bent belangrijk in de groep en dat geeft een goed zelfgevoel. Van daaruit kom je het beste tot
presteren. Regels en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt dragen daartoe bij.
Ouders en team werken zo veel mogelijk samen. Door deze openheid is er veel participatie van
ouders binnen de organisatie. Een verworvenheid waar we trots op zijn.
Bevoegd gezag en bestuur.
Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 39 openbare
basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de gemeentes
Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting Comprix verzorgt het
basisonderwijs voor ruim 4100 leerlingen.
Het college van bestuur wordt gevormd door dhr. E. de Weers.
Raad van toezicht.
De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit zeven personen die alle zijn benoemd door de
gemeenteraden van de drie gemeentes.
De Raad van toezicht bestaat uit:
❖ Mevrouw J.E.M.B. Janssen, voorzitter,
❖ De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter,
❖ Mevrouw N. Nooter,
❖ De heer mr. A. Sietzema,
❖ De heer M.C.J. Visser,
❖ De heer M. Molema.
De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via mailadres raadvantoezicht@comprix.nl
COMPRIX staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier
naar toe gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en gezien mag
worden. Kortom waar uw kind gelukkig mag zijn.
Het adres van het Stafbureau is:
Telefonisch te bereiken op:
Via de mail:

Pastorieplein 12
8471 BZ Wolvega
0561-691777
info@comprix.nl
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HOOFDSTUK 2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
De organisatie van de school.
Het werken in combinatiegroepen staat centraal in onze school. De lesinstructie, volgens het directe
instructiemodel, wordt gezamenlijk in de lokaalgroep gegeven, waarna de verwerking en soms
gevolgd door een extra instructie plaatsvindt. Dagelijks wordt er gelezen waarbij verschillende
onderdelen van het leesonderwijs aan bod komen. Ook kunnen kinderen van verschillend niveau in
een groepje zitten, waarbij ze elkaar helpen en van elkaar leren. Soms is het voor de leerling, lesstof
of lessituatie nodig dat er individueel wordt gewerkt.
Handelingsgericht werken.
Voortdurend zijn we bezig om de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingbegeleiding te
verbeteren. Handelingsgericht werken is daarbij ons uitgangspunt (zie hoofdstuk 3: De leerling
ondersteuning).
Leraren werken met een groepsplan. Door leerlingen te clusteren in niveaugroepen wordt
bijgehouden wanneer en hoe instructies worden gegeven. Deze werkwijze biedt een kader voor
reflectie en kwaliteitsverbetering: wat doen we al handelingsgericht en wat zouden we meer
handelingsgericht willen doen?
Groeperingsvormen.
Schooljaar 2022-2023 starten we met 34 leerlingen verdeeld over verschillende combinatiegroepen.
Een voordeel van combinatiegroepen is dat kinderen veel in aanraking komen met kinderen die al
verder in hun ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen en stimuleren. In de klas werken
de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen,
de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de samenwerking van kinderen. De materialen die we
gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht wordt gedaan aan de verschillen tussen kinderen. Een
aantal keren per jaar zijn er activiteiten waarbij alle kinderen uit de verschillende jaargroepen bij
elkaar in groepjes worden ingedeeld. Dit gebeurt o.m. bij kunst-, kerst-, paas- en laatste
schooldagviering (pleinfeest).
Organisatie voor zorg bij leerlingen met specifieke behoeften.
Twee middagen per week is Jikke Idzerda, Intern Begeleider (I.B.-er), beschikbaar om extra hulp aan
de kinderen te bieden en de groepsleerkrachten hierbij te ondersteunen. Tevens coördineert zij de
leerlingenzorg (Zie hoofdstuk 3).
Onderwijs en leerstofaanbod /Indeling groepen en activiteiten.
Groep 1 en 2.
Als een kleuter bij ons in groep 1 komt, is de eerste tijd
vooral gericht op het wennen. Het wennen aan de groep
kinderen, de leerkracht en aan alles wat er op een dag
gebeurt. Een vierjarig kind is nog erg op zichzelf gericht,
maar na een tijdje in de kleutergroep wordt het met elkaar
omgaan en rekening houden met een ander steeds
belangrijker. Hierbij past dat kinderen elkaar helpen, maar
ook leren opkomen voor zichzelf.
Daarnaast vinden we het belangrijk om de zelfstandigheid
van de kinderen te bevorderen. Ze doen zoveel mogelijk
zelf waarbij gedacht kan worden aan: jassen dichtdoen, veters strikken, toiletbezoek, opruimen en
zorg dragen voor het materiaal. Om deze ontwikkeling mede te stimuleren, vragen wij u uw kind ook
thuis zoveel mogelijk zelf te laten doen.
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Er wordt vaak gestart in de kring. De kinderen kunnen dan vertellen wat hen bezighoudt. Teven
worden hier taal-, reken- of muziekactiviteit gedaan.
In de groep 2 wordt aangesloten op de voorbereidende activiteiten voor taal, lezen, schrijven en
rekenen van groep 1. Tijdens de werklessen krijgen de kinderen een opdracht van de leerkracht of ze
mogen zelf een activiteit kiezen. We werken dan met allerlei ontwikkelingsmaterialen en proberen
de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekkend te laten leren. Kinderen kunnen hun eigen werk kiezen
via het planbord. Zodoende wordt hun zelfstandigheid gestimuleerd.
In het lokaal zijn diverse hoeken zoals; bouwhoek, computerhoek, leeshoek en een poppenhoek,
waarin kinderen in twee- en drietallen spelen en werken.
Bewegen is belangrijk voor jonge kinderen. Vandaar dat we dagelijks bewegen in de gymzaal en/of
buiten op het schoolplein.
Meestal werken we aan de hand van een thema. Dit houdt in dat alle activiteiten in het teken van het
thema staan.
Op woensdag- en vrijdagochtend is er inloopcircuit. Dit houdt in dat de ouder(s) het eerste kwartier
mee kan(kunnen) gaan in de klas om samen een spelletje te doen of puzzel te maken. Ook hiermee
betrekken we de ouders actief bij wat er in de klas gebeurt.
Het piramideproject:
De Jasker neemt deel aan het Piramideproject, in samenwerking met basisschool “de Arke”,
kinderopvang “Lyts Boerehiem” en peuteropvang “de Krielpykjes” (Tante Jansz).
Piramide is een programma voor alle kinderen, maar het is in het bijzonder geschikt voor kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Het piramideproject start bij de
peuteropvang en loopt door in de kleutergroepen van de basisschool. Met een combinatie van
spelen, werken en leren kunnen we de drie- tot zesjarigen stimuleren in hun ontwikkeling. Het
programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een
kind.
❖ Sociaal-emotionele ontwikkeling
❖ Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid
❖ Motorische ontwikkeling
❖ Creatieve ontwikkeling
❖ Ontwikkeling van de waarneming
❖ Taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen
❖ Denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen
❖ Oriëntatie op ruimte en tijd
De ontwikkeling van alle kinderen wordt bijgehouden door de leerlijnen “het jonge kind” in het
registratieprogramma Parnassys.
Vier keer per jaar is er een studieochtend voor de onderbouw leerkrachten. We proberen op deze
ochtenden scholing te plannen en ook gezamenlijk activiteiten te organiseren, zoals een voorstelling
voor alle Piramide kinderen in Nij Beets als afsluiting van een project.
Groep 3.
Via de methode “Veilig Leren Lezen 2” (kim versie) leren we
de kinderen lezen. De methode “Pennenstreken”
(schrijfmethode) sluit hier naadloos op aan. “Alles Telt Q” is
de methode die we gebruiken voor het rekenen.
De methoden en de materialen die we ernaast gebruiken,
passen goed in de belevingswereld van de kinderen en
bevorderen het zelfstandig werken. Bij de lessen wereldoriëntatie sluiten we zo dicht mogelijk aan bij
de belevingswereld van de kinderen. De onderwerpen voor de thema’s die we behandelen starten
vanuit de directe omgeving. Zo proberen we de kinderen op een speelse en uitdagende manier te
laten leren. Ook in deze groep is de zelfstandigheid van kinderen erg belangrijk.
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Groep 4.
Voortbordurend op de basis die we in de groepen 1 tot en met 3 hebben gelegd, blijven de volgende
vakken op het rooster:
Rekenen (Alles Telt Q)
Taal (Taal op Maat)
Spelling (Spelling op Maat)
(Begrijpend) Lezen (Estafette 3)
Schrijven (Pennenstreken)
Expressievakken
De voorloper van Naut, Meander en Brandaan wordt incidenteel gebruikt bij wereldverkenning.
Groepen 5, 6, 7 en 8.
De doelstellingen van de groepen 5,6,7 en 8 zijn tweeledig. Aan de ene kant het verder verstevigen
en uitbreiden van de basisvaardigheden van de kinderen. Het lezen is allang niet meer alleen
technisch lezen. De onderdelen begrijpend lezen en studerend lezen (gr.7,8) hebben hun plaatsje
gekregen in de methode Nieuwsbegrip.
Aan de andere kant komt de voorbereiding op het voortgezet onderwijs om de hoek kijken. Op de
informatiemiddag/avond van groep 6/7/8 krijgen de ouders een overzicht van alle stappen die dat
jaar gezet moeten worden: basisvaardigheden uitbreiden, motivatiegesprekken, regelmatig huiswerk
maken, bezoeken vervolgscholen, de eindtoets, de Plaatsingswijzer, de adviesgesprekken (ouderkind-leerkracht) in maart en de definitieve keuze maken. Zo proberen we samen de basisschool op
een goede manier af te ronden.
Schrijven.
Op de Jasker leren de kinderen schrijven met de methode “Pennenstreken”. De nadruk ligt vooral op
het methodisch schrift (schuin, aan elkaar). De kinderen leren schrijven met een vulpen. In de
hoogste groepen wordt langzaam overgegaan op het ontwikkelen van een eigen handschrift.
Verkeer.
Vanaf groep 4 worden verkeerslessen gegeven met behulp van methodemateriaal van Veilig Verkeer
Nederland. In groep 7 kunnen kinderen het theoretisch en praktisch verkeerexamen halen.
Drietaligheid.
Nederlands.
De Nederlandse taal is de voertaal op school. Naast het technisch- en begrijpend
lezen (Estafette 3) staan ook spelling en taal op het programma. Hier worden de
nieuwe methodes Spelling op maat en Taal op maat gebruikt.
Spelling richt zich zowel op het spellingproduct (het juist spellen van zo veel mogelijk
woorden) als op het spellingproces (het kunnen bepalen van de juiste denkwijze om
te komen tot de juiste spelling van een woord). Daarom krijgen spellingstrategieën veel nadruk.
Spelling op maat voldoet aan de referentieniveaus waarmee de leerlijnen naadloos aansluiten op het
vervolgonderwijs.
Bij Taal op Maat wordt veel aandacht besteed aan:
➢ Woordenschat en woordenschatstrategieën zodat kinderen de betekenis van woorden
achterhalen en beter leren onthouden.
➢ Spreken/ luisteren: interactieve lessen- gesprek voeren
➢ Schrijven(stellen): het leren van goede teksten schrijven
➢ Kijk op taal: woordbouw, zinsbouw, taalgebruik (opbouw van teksten)
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Fries.
Naast het Nederlands krijgen de kinderen één uur per week les in de Friese taal en
wordt deze taal in alle groepen één dagdeel gebruikt als voertaal.
In alle groepen wordt er gewerkt met de methode Spoar8. De thema’s voor de
onderbouw sluiten aan bij Piramide. De lessen bestaan uit Friese verhalen, kijk en
/of leesboeken, liedjes en gedichtjes waarbij er aandacht is voor verstaan en praten.
Groep 4 leert fries lezen met de methode Lêsline. In midden- en bovenbouw zal
meer aandacht zijn voor verstaan, praten, lezen en schrijven van het Fries. Met behulp van de
methode kan er gedifferentieerd worden naar de beginsituatie van ieder kind. De één verstaat al
meer Fries dan de ander en hier houden we rekening mee. Er is een ruim aanbod van Friese
leesboeken voor de kinderen. In groep 8 doen de kinderen mee aan het provinciaal ‘Frysk diktee” en
het “Frysk eksamen”.

Engels.
Het vak Engels wordt in alle groepen een uur per week gegeven. Hierbij staat de
woordenschat en luistervaardigheid centraal in alle groepen.
We werken met de methode “Take it easy” waarbij het digibord intensief gebruikt
wordt. Wekelijks is een native speaker (moedertaalspreker) aanwezig om de
leerkracht te begeleiden en de juiste uitspraak aan te leren. Vanaf groep 5 wordt
de methode ook schriftelijk verwerkt. Groep 7 en 8 doen mee aan het Anglia
examen waarvan groep 8 het officiële gedeelte maakt. Verder wordt er in deze groepen gestreefd
naar een dagdeel Engels als voertaal.
Wereldoriëntatie.
Naar aanleiding van actualiteiten wordt er gesproken over de wereld
om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over de natuur, ons
land in het heden en verleden, geestelijke stromingen en andere landen
en culturen. Door middel van klassengesprekken, spreekbeurten,
werkstukken, krantenartikelen, school t.v. programma’s en projecten,
nemen de kinderen kennis van diverse onderwerpen. We gebruiken
recente methodes voor geschiedenis en aardrijkskunde. Voor
geschiedenis gebruiken we de methode Brandaan en voor
aardrijkskunde de methode Meander voor de leerlingen van groep 5
t/m 8. Voor natuur- en techniekonderwijs werken we met de methode
Naut. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van het steunpunt
natuur- en milieueducatie (NME). In de onderbouw worden de tvprogramma’s Koekeloere (groep 1/2), Huisje Boompje Beestje (groep
3/4/5) en het jeugdjournaal (groep 3 t/m 8) gevolgd. Bij veel vakken
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maken we gebruik van lessen op het digibord en worden de lessen ondersteund door software voor
leerlingen.
Kunst- en cultuureducatie.
Met de onderdelen drama, dans, beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en textiele
werkvormen) en muzikale vorming, verzorgen wij creatieve lessen in de vorm van ateliers. We
proberen een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden. Gedurende het schooljaar krijgen
handvaardigheid, dans, beeldende vorming en techniek aandacht. Kinderen kunnen hierin een keuze
maken.
Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen instrumentale muzieklessen (IMV). Deze lessen
worden verzorgd door een vakdocent. Daarnaast krijgen de leerlingen nog muziekles van de
groepsleerkracht waarbij er gebruik wordt gemaakt van de methode 123 Zing.
Ook krijgen de kinderen gedurende hun schoolloopbaan een cultureel aanbod in de vorm van het
bezoeken van theatervoorstellingen en/of tentoonstellingen.
De bedoeling van kunsteducatie is dat kinderen leren van, met en over kunst. De volgende
onderwerpen kunnen daarbij aan bod komen:
Beeldende kunsten, Architectuur, Dans, Film, muziek, video en fotografie.
Verwant daaraan komt ook aan bod: Cultureel erfgoed, monumenten en omgeving, nieuwe media en
wereldcultuur
Bewegingsonderwijs.
In groep 1 en 2 wordt dagelijks bewegingsonderwijs (binnen of buiten) gegeven. In de hogere
groepen bestaat het bewegingsonderwijs uit gymnastiek, sport & spel en incidenteel zwemmen.
Bewegingsonderwijs vindt in de gemeenschappelijke gymnastiekzaal naast de school.
Gymkleren + gymschoenen zijn verplicht, behalve voor groep 1 t/m 3. Voor alle groepen alles graag in
een gymtas, voorzien van naam.
Burgerschapsvorming en sociale integratie op De Jasker.
Burgerschapsvorming moet niet worden gezien als een apart vak. In ons plan voor burgerschap laten
we het een vanzelfsprekend onderdeel zijn van meerdere vakken, bijvoorbeeld door
maatschappelijke stages in de bovenbouw (Roefeldagen), leerling-participatie, seksuele voorlichting,
mensenrechteneducatie, intercultureel onderwijs, humanistisch vormingsonderwijs en tijdens
geschiedenislessen. Burgerschapsvorming komt daarnaast ook tot uiting in de wijze waarop de
school bijvoorbeeld invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, kennis over democratie,
ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en leerkrachten (schoolregels).
Hiervoor is o.a. de leerlingenraad in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers zitten vanaf
groep 5.
Doelen.
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van
maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in
de samenleving. De volgende (kern)doelen hebben betrekking op burgerschap en sociale integratie:
❖ De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf
en anderen (34).
❖ De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument (35).
❖ De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol
van de burger (36).
❖ De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen (37).
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❖ De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen van mensen (38).
Van belang daarbij zijn:
❖ Reflectie op eigen handelen.
❖ Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens.
❖ Respectvol luisteren en kritiseren van anderen.
❖ Ontwikkelen van zelfvertrouwen.
❖ Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de
leefomgeving.
Inhoud.
Om de inhoud van burgerschap en sociale integratie te beschrijven onderscheiden we binnen de
onderwijsleergebieden zes categorieën waarin burgerschapsvorming en sociale integratie duidelijk
naar voren komen:
❖ Sociale vaardigheden
❖ Democratische vorming
❖ Gedrags- en omgangsregels
❖ Kennismaken met andere culturen
❖ Basiswaarden
❖ Godsdienstige/humanistische vorming
❖ Veiligheid
Sociale vaardigheden.
Met sociale vaardigheden wordt gedoeld op vaardigheden om met andere mensen om te gaan:
luisteren, je mening geven, voor je eigen belangen opkomen, het zonder conflicten oplossen van
problemen en dergelijke. Voor de sociale vaardigheden gebruiken we onder andere de methode
Beter omgaan met jezelf en de ander. Voor de leerinhouden (kennis, vaardigheden en houdingen)
verwijzen we naar deze methode.
Democratische vorming.
Het gaat hier om het bevorderen van kennis/vaardigheden en houdingen rond democratische
uitgangspunten als:
Leerlingen leren rekening met elkaar en met andere mensen te houden.
Leerlingen kunnen zich verplaatsen in standpunten van anderen (empathie).
Leerlingen kunnen samenwerken.
Naast de specifieke kennis van betekenis en werking van organen en afspraken die bij de democratie
als regeringsvorm horen (volksvertegenwoordiging, verkiezingen regering, rechtspraak, scheiding
kerk en staat enz.) werken we hieraan door in te springen op actueel nieuws en hebben we op school
een leerlingenraad.
Gedrags- en omgangsregels.
Verwant hieraan is het leren van (vaak informele) gedrags- en omgangsregels die het sociale verkeer
ordenen. Het gaat hier om de gewoonten en regels rond beleefdheid en fatsoen, als uitdrukking van
de codes die gelden in het sociale verkeer en de omgang binnen de publieke ruimte: groeten, op je
beurt wachten, geen vuil op straat gooien en dergelijke. Indien nodig wordt onacceptabel gedrag van
de kinderen gecorrigeerd en besproken. Daarnaast oefenen we de regels en gewoonten met
betrekking tot beleefdheid en fatsoen.
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Kennismaken met culturen.
Het gaat er hierom dat leerlingen op hun niveau leren omgaan met verschillende culturen, geloven
en leefwijzen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast laten we de kinderen ook kennismaken met
kinderen en hun leefomgeving en leefwijze(n) in andere werelddelen.
Basiswaarden.
Identiteit, visie en missie: het onderwijs op onze school wordt vanuit een openbare visie gegeven.
Individuele en maatschappelijke ontwikkeling wordt vanuit deze waarden en visie benaderd. “De
Jasker ” is een openbare school, die zich richt op het leren van cognitieve en sociale vaardigheden in
een gestructureerde en veilige omgeving. Hiermee willen we een basis leggen om het kind, in het
vervolgonderwijs en later als volwassene, goed te laten functioneren. Iedereen is welkom op onze
school. Dit geldt zowel voor de leerlingen (mits er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoefte),
hun ouders als voor de leerkrachten. Juist de ontmoeting tussen mensen met verschillende
achtergronden vinden wij belangrijk. Wij beschouwen de school als belangrijk element in het sociaal
maatschappelijk leven van Nij Beets. De school is er primair om de leerlingen passend onderwijs te
bieden en om hen voor te bereiden op vervolgonderwijs. Het tot zijn recht komen van ieders
mogelijkheden staat daarbij voorop. Maar het gaat niet alleen om de kinderen op de school. Ook
voor de leraren geldt dat ze tot hun recht moeten komen en dat hun talenten en vaardigheden tot
ontwikkeling kunnen komen. Tenslotte is het ook van belang dat de inbreng en betrokkenheid van
ouders optimaal tot zijn recht komen.
Godsdienstles en Humanistisch vormingsonderwijs.
We vinden het als openbare school belangrijk om kinderen in aanraking te brengen met verschillende
manieren van geloven. In groep 6,7,8 kunnen ouders een keuze maken om hun kind godsdienstles te
laten volgen of humanistisch vormingsonderwijs. De HVO-lessen worden verzorgd door dhr. Jochem
Huisman.
Veiligheid en pesten.
We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen in school zorgdragen voor een veilig schoolklimaat.
Obs De Jasker wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en
op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze
ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het
schoolplein. In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels aan te bieden en deze
te onderhouden. Maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de kinderen te maken. Een
van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat het niet altijd
als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het kinderen moeten leren en daar dus energie
in moeten steken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren
omgaan. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in
een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de
knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de ongeschreven regels van de leerkracht niet meer
voldoende de veiligheid bieden en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk
geval is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn of
haar groep is. In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische
structuur en de veiligheid ernstig aangetast. Voor De Jasker is dat een niet te accepteren en
ongewenste situatie. Obs De Jasker hanteert een protocol gewenst gedrag. Ook is er in
samenwerking met de M.R. een veiligheidsbeleidsplan ontwikkeld t.a.v. AG-SI&P (agressie, geweld,
seksuele intimidatie en pesten) waarbij we omschrijven hoe we het pestgedrag van kinderen in
voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en
ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.
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❖ Alle scholen van Comprix hebben een beleidsdocument om gewenst gedrag bij kinderen te
bevorderen en (digitaal)pesten (in welke vorm dan ook) tegen te gaan.
❖ De scholen maken in hun protocol duidelijk wat hun concrete aanpak is in geval van (digitaal)
pesten.
❖ Alle scholen registreren incidenten (pesten, schelden, schoppen, slaan).
❖ In de school-aanpak tussen pestgedrag op internet en op het schoolplein zit vaak geen
verschil. Het kan lastig zijn om pestgedrag op internet te kunnen aantonen. Signalen van
leerlingen en ouders worden altijd serieus genomen.
❖ Wanneer hun kind betrokken is bij een incident worden ouders daarvan op de hoogte
gesteld.
❖ Bij herhaaldelijk pestgedrag en betrokkenheid bij incidenten kunnen hulpinstanties worden
ingeschakeld. Er kan een melding volgen bij het zorgteam.
❖ In het protocol staat beschreven wanneer de school overgaat tot schorsing en verwijdering.
Basisschool De Jasker is zich ervan bewust dat de samenleving heel wat vraagt van de burgers: een
democratische houding, het vermogen tot samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, solidariteit.
Kinderen zijn de volwassenen van straks. We willen ze gelegenheid geven om zich tot goede burgers
te ontwikkelen. We willen kinderen actief betrekken bij zaken die in hun eigen leefomgeving van
belang zijn. Bij de ontwikkeling van kritisch democratisch burgerschap is kritische reflectie erg
belangrijk waarbij kinderen geleerd moet worden om kritisch naar zichzelf en de wereld om zich
heen te kijken zodat vermeden wordt dat dingen worden overgenomen omdat ze altijd al zo gingen.
Eigenschappen zoals zelfreflectie, communiceren en de dialoog voeren kunnen hierbij helpen.
Uitvoering van bovenstaande realiseren we o.a. in:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Lessen HVO en GVO.
Lessen Bewust omgaan met je zelf en de ander.
Lessen NME (natuureducatie).
Activiteiten, lessen en oefeningen uit “Grip op de groep” en “De Gouden Weken”.
Weerbaarheidstraining Rots en water/Judolessen voor leerlingen van groep 6,7,8.
Gezond eten en bewegen: Projecten voor alle groepen.
In de aardrijkskunde-, geschiedenis- en taalmethode komen onderwerpen voor die te maken
hebben met burgerschap.
❖ Het volgen van televisieprogramma’s: o.a. jeugdjournaal (groep 3 t/m 8).
❖ Lessen Mediawijsheid in de bovenbouw.
Kringgesprek/ sociaal-emotionele ontwikkeling.
De eerste zes weken na de zomervakantie ligt de nadruk op de lessen uit de methode “Grip op de
groep” en “De Gouden Weken” om zodoende te werken aan een positieve groepsvorming. Hierbij
zijn de uitgangspunten Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Er wordt een keuze gemaakt uit
het aanbod van de oefeningen, vooral gericht op samenwerken en communicatie.
Om de communicatie tussen kind en leerkracht en de kinderen onderling te stimuleren, houden we
o.a. (kring)gesprekken. Hiermee stellen we de kinderen in de gelegenheid zich bezig te houden met
de vorming van hun persoonlijkheid, het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en het opdoen van
sociale vaardigheden. Zij leren naar elkaar luisteren en vragen te stellen en elkaars mening te
respecteren.
Wij werken met de lessen van de methode “Beter omgaan met jezelf en de ander”. De sociaal
emotionele ontwikkeling wordt in groep 1 t/m 8 twee keer per jaar geregistreerd door de
groepsleerkracht met behulp van het instrument Zien. Vanaf groep 5 mogen de kinderen
vragenlijsten invullen over het welbevinden e.d. De analyse hiervan resulteert in kind gesprekken en
maken van afspraken.
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ICT.
Binnen de school maken we gebruik van Chrome Books en IPads. ICT moet een middel zijn om het
onderwijs effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken. We willen hierbij het beleid t.a.v.
techniek voortzetten waarbij programmeren ook een onderdeel vormt.
Dit jaar krijgen de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 les in programmeren. Deze lessen worden in
het kader van het project “Make it move” door studenten van het Friesland College verzorgd. Bij
programmeren worden kinderen op een andere manier uitgedaagd waarbij een beroep op andere
vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken en kritisch denken wordt gedaan.
Diverse projecten:
Naast de methodes die we gebruiken doet De Jasker ook nog met losse projecten mee die per jaar
afwisselend kunnen zijn:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Wecycle
Dag van de duurzaamheid
Kinderboekenweek
Dorpsfeest
Himmelwike
Kinderpostzegelactie
Nationaal schoolontbijt
Incidenteel steunen we goede doelen
Inzamelen van lege cartridges, doppen (blinde geleidehond trainingen)
Edukans
Schoolfruit

Parkeren.
Ouders die noodzakelijkerwijs hun kind per auto naar school brengen verzoeken wij om één richting
te gebruiken. Inrijden vanaf de Doarpsstrjitte en uitrijden richting Prikkewei. Ook vragen wij u alleen
op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren. Hierdoor blijft er voor de wandelende en fietsende
leerlingen een veilige route over. Denkt u aan een goede doorgang voor de kinderen! De fietsen van
de kinderen horen in het fietsenrek.
Verjaardagen.
Als een kind jarig is mag het in de klas rond de ochtendpauze trakteren. Daarna mag het samen met
een twee klasgenootjes de groepen rond om de meesters/juffen te trakteren. Voor traktaties geldt
dat de leerkrachten best hetzelfde als de kinderen mogen krijgen. Denkt u ook eens aan een gezonde
traktatie. Graag willen wij, dat de uitnodigingen voor de kinderfeestjes buiten de klas/groep
uitgedeeld worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
De ochtendpauze.
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen iets eten en /of drinken. We denken dan aan fruit of
een boterham. Geen snoep, chocoladekoekjes en koolzuurhoudende dranken.
De pauze is ’s ochtends van 10.15 tot 10.30 uur.
Calamiteitenplan.
De bedoeling van dit plan is aan te geven hoe te handelen in geval van calamiteiten. Het is van belang
dat eenieder weet hoe er in bepaalde noodsituaties, zoals brand en explosie, gehandeld moet
worden. Dit plan wordt 1x per jaar gecheckt door de brandweer. Het calamiteitenplan ligt ter inzage
op school. Wij houden 1x per jaar een ontruimingsoefening met de kinderen.
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Luizencontrole.
De kinderen worden na iedere vakantie op woensdag- en/of vrijdagochtend gecontroleerd
op luizen door een aantal ouders. Alle data staan in de kalender en op de nieuwsbrief.
Ouders worden op de hoogte gebracht als bij hun kind luizen of neten worden
geconstateerd. Voor advies over behandeling verwijzen wij naar de site van de GGD Fryslân:
www.GGDFrylan.nl
HOOFDSTUK 3. DE LEERLING ONDERSTEUNING
Het volgen van de ontwikkeling.
Gedurende het hele schooljaar observeert en begeleidt de groepsleerkracht de kinderen uit de
groep. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd en vastgelegd. Naast de observaties en
methode gebonden toetsen wordt de ontwikkeling ook gevolgd door de gegevens uit de toetsen van
het CITO-leerlingvolgsysteem. In april doet groep 8 mee met de centrale eindtoets.
Handelingsgericht werken (HGW).
Op De Jasker werken we volgens de principes van het handelingsgericht werken (HGW).
HGW gaat uit van zeven principes:
1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
2. De afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving (de groep, de leerkracht,
de school en de ouders). De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig
heeft.
3. De leerkracht doet ertoe. Hij/zij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo
het onderwijs passend maken.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van
het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor
initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over
verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en
sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De
doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder).
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie
wat doet en wanneer.
De HGW-cyclus kent vier fasen:
1. Waarnemen: Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig
hebben.
2. Begrijpen: Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
3. Plannen: De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan
opstellen.
4. Realiseren: Het groepsplan in de praktijk uitvoeren. De specifieke onderwijsbehoeften van
onze leerlingen worden genoteerd op de groepskaart. Vanuit de groepskaart wordt een
groepsplan opgesteld. Zowel de groepskaart als het groepsplan worden structureel
geëvalueerd door de groepsleerkracht en de interne begeleider en wordt indien noodzakelijk
bijgesteld.
Rapportage.
Drie keer per jaar zijn er momenten gepland voor contactgesprekken met de leerkracht over de
ontwikkeling en het functioneren van hun kind. Het rapport wordt twee keer per jaar uitgereikt.
Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor het startgesprek. Hierbij kunnen
ouders, maar ook de kinderen (vanaf groep 6) zelf, aangeven wat zij nodig vinden/hebben. Ook
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wordt hier overlegd welke doelen haalbaar zijn aan het eind van het jaar. Afspraken over de
communicatie tussen ouders en school worden besproken en vastgelegd (zie hoofdstuk 5 Ouders).
Wanneer een leerkracht tussentijds signaleert dat de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, dan
zal er tussentijds contact gezocht worden. Uiteraard kunnen de ouders zich ook altijd tussentijds tot
de leerkracht wenden als zij vragen en/of opmerkingen hebben.
Als een leerling verhuist sturen wij de nieuwe school een onderwijskundig rapport met de gegevens
over de leerling.

Speciale ondersteuning.
Naast de reguliere ondersteuning bieden wij ook
extra ondersteuning voor kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften. Als de
groepsleerkracht dit heeft gesignaleerd, wordt
dit tijdens de groepsbespreking met de intern
begeleider besproken. Waar nodig is, wordt er
een handelingsplan door de groepsleerkracht
opgesteld.
Voor meer hulp kunnen wij altijd advies
inwinnen bij het expertisecentra De Stipe en het
gebiedsteam. Hierbij maken wij gebruik van
handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD).
Ouders worden hier nauw bij betrokken. De
driehoek ouders, kind en school hebben we hoog
in het vaandel! Een psychologisch onderzoek kan
deel uitmaken van de vervolgprocedure. Middels
deze aanpak trachten wij alle kinderen te bieden
wat ze nodig hebben.
Voorzieningen voor de (meer)begaafde leerling.
Kinderen die meer aan kunnen laten we in een
ander niveau werken of bieden we verrijkingsstof
aan. Nadat de basisstof is verwerkt, kunnen de
kinderen zelfstandig aan het werk met bovengenoemde stof, begeleid door de leerkracht. Zo nodig
kunnen we advies inwinnen bij de het expertisecentrum. Daarnaast nemen we bij binnenkomst en
vervolgens jaarlijks het Digitale Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) protocol af bij groep 1,3 en 5.
Zodoende houden we zicht op begaafdheid. Ook werken we met Levelwerk. Een aanbod om
(meer)begaafde kinderen te bieden wat ze nodig hebben.
Het Comprix College.
Het Comprix College is een academisch leerpunt dat zich richt op
het cognitief talentvolle kind (een kind met bijzondere capaciteiten
vooral op het gebied van intelligentie). Daar een IQ-onderzoek geen
voorwaarde is bij de toelating tot het Comprix College is (hoog)
begaafdheid niet bij iedere leerling officieel vastgesteld. Wij
spreken derhalve over cognitief talentvolle leerlingen.
Het Comprix College is een bovenschools onderwijsarrangement waar de leerling één dag per week
om kan gaan met gelijkgestemden. Het is geen vervanging van de basisschool, maar een aanvulling.
De leerlingen worden tijdens deze dag begeleid door een gespecialiseerde leerkracht en een
schaduwleerkracht. De CC-dag vindt plaats op de Kampingerhof in Oosterwolde.
Scholen hebben een zorgplicht waardoor leerlingen een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod
krijgen op de school van aanmelding of een andere school in de regio.
Passend onderwijs voor de doelgroep van het Comprix College houdt het volgende in:
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1. Een leeromgeving die uitdagend en passend is bij de totale ontwikkeling van het kind gericht
op samenwerken met gelijken.
2. Ondersteuning die gericht is op leren leren.
De doelstelling van het Comprix College is dan ook het tegemoetkomen aan de specifieke behoeften
van cognitief talentvolle kinderen, vooralsnog uit de groepen 5 t/m 8, op zowel intellectueel, sociaalemotioneel en creatief gebied. We komen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet door:
1. Ieder kind een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau aan te bieden (cognitief
aspect).
2. De kinderen de gelegenheid te geven met de peergroep in contact te komen en daarmee te
kunnen optrekken (sociaal aspect).
3. De emotionele ontwikkeling doelgericht te stimuleren (emotionele aspect).
4. Te stimuleren dat de creatieve capaciteiten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien
(creativiteitsaspect).
Onderzoek (Boekhorst, SLO-juni 2010) heeft aangetoond dat de cognitief talentvolle leerling het
meeste baat heeft bij het aanleren van metacognitieve leerstrategieën. Meta-leren betekent dat het
kind zich bewust is van hoe het leert; meta-denken is het actief nadenken over hoe je nadenkt. Metacognitie zorgt voor een effectiever leerproces en zijn sterk van invloed op academische prestaties.
Dat betekent dat het Comprix College als academisch leerpunt tools en strategieën aanleert die
helpen bij de verdere ontwikkeling.
De leerkrachten van het Comprix College hebben expertise met betrekking tot diverse aspecten van
de cognitief talentvolle leerling; specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht(en) op het
gebied van competenties voor begeleiden van deze leerlingen (Competenties van Gerven). Deze
kennis wordt zoveel mogelijk gedeeld met de toeleverende school of scholen van Comprix. Deze
expertise kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld: visieontwikkelingen, het ontwikkelen van
schoolbeleid m.b.t. cognitief talent, het voeren van “ronde-tafel-gesprekken” met de basisschool,
eventuele externe begeleiders, de ouders en leerling t.b.v. de ontwikkeling van het kind.
Het lesprogramma bestaat o.a. uit filosoferen, debatteren en er wordt gewerkt met verschillende
projecten van de RUG of het WKUN (wetenschappelijke doorbraken de klas in). Hiermee leren de
leerlingen diverse vaardigheden en processen, zoals: zelfstandig werken en samenwerken, complexe
opgave analyseren, creatief denken en structureren, oplossingsstrategieën ontwerpen, het
structureren van eigen werkzaamheden, doorzetten, plannen, uitvoeren van hun eigen plan, plannen
bijstellen, communiceren en presenteren. Dit alles doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald
onderwerp dat hun interesse heeft. Deze onderwerpen variëren van techniek tot kunstzinnige
uitdagingen, van planologie tot digitale spelactiviteiten. Het leerproces wordt bijgehouden in het
Persoonlijk Leerplan van de leerling. Meer informatie vindt u op www.comprixcollege.nl .
Passend Onderwijs.
De invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 maakt dat de school verantwoordelijk is
voor de noodzakelijke ondersteuning voor het kind; de school heeft zorgplicht. Alle scholen in een
samenwerkingsverband bieden minimaal basisondersteuning. De meeste leerlingen hebben hier
voldoende aan maar sommige leerlingen hebben meer hulp nodig. We spreken dan van extra
ondersteuning. Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt samen met de
ouders gezocht naar een oplossing.
Dat kan op drie manieren:
❖ Binnen de school met hulp van buiten.
❖ Op een andere basisschool die meer mogelijkheden biedt.
❖ Of in het speciaal (basis) onderwijs.
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Alle informatie over dit nieuwe samenwerkingsverband vindt u op de website:
www.passendonderwijsinfryslan.nl
Ondersteuningsprofiel.
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast
waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van Passend
Onderwijs in Opsterland i.o. tezamen vormen de basis van het aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op die manier willen wij aan alle kinderen in Opsterland
een plek bieden waar ze het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
❖ Een korte typering van onze school.
❖ De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen
kunnen rekenen.
❖ De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt [intern en
extern].
❖ De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
De kwaliteit van onze basisondersteuning.
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, beleid, organisatie en
begeleiding.
❖ Onderwijs
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.
Van alle kinderen wordt 2x per jaar de ontwikkeling gevolgd middels het Leerling Volg Systeem van
het CITO. De onderdelen die getoetst worden zijn Begrijpend luisteren, Spelling, Werkwoordspelling,
Technisch lezen, Begrijpend lezen en Rekenen. Groep 8 maakt in april de centrale eindtoets genaamd
IEP.
Daarnaast maken de kinderen de toetsen die bij de methodes horen. Van ieder kind wordt een
leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, gesprekken met
ouders, leerling-besprekingen, speciale onderzoeken en handelingsplannen. Het leerling-dossier van
uw kind is voor de individuele ouder ter inzage.
❖ Beleid
Te nemen stappen.
Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerling-ondersteuning.
Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen, indien nodig, verbeterpunten
op.
❖ Organisatie
De speciale zorg.
Naast de reguliere zorg, die wij voor alle kinderen hebben, bieden wij ook extra zorg voor kinderen
die in een bepaald ontwikkelingsaspect en/of ontwikkelingsfase niet zo goed functioneren. Als de
groepsleerkracht signaleert dat een kind onder of boven het niveau presteert wat op basis van de
leeftijd mag worden verwacht, meldt zij dit aan de interne begeleider. Samen bespreken zij een plan
van aanpak. Indien nodig doet de interne begeleider een observatie, een verkort deelonderzoek.
Hieruit voortvloeiend kan, op onderdelen, een individuele aanpak (handelingsplan) al dan niet met
ondersteuning van de intern begeleider in gang gezet worden. De ouders worden hiervan uiteraard
op de hoogte gebracht en gehouden.
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De handelingsplannen van betreffende leerlingen worden cyclisch doorgesproken tussen de
groepsleerkracht en de interne begeleider.
Er vindt altijd een evaluatie plaats. Zijn er onvoldoende resultaten geboekt, dan kan het kind worden
ingebracht bij het Zorgteam van het samenwerkingsverband. De ouders moeten hiervoor
toestemming geven.
De verantwoordelijkheid voor de kinderen die speciale zorg vragen ligt bij het gehele schoolteam. De
intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de uitvoering.
Zij beschikt over gespecialiseerde kennis om de gerichte observaties te doen, onderzoek uit te
voeren en handelingsplannen voor te bereiden. Zij ziet erop toe dat deze handelingsplannen
uitgevoerd worden door de leerkracht.
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleine
school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed
functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen samen met ouders/verzorgers gevoerd
worden. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van onze school, de
groepsleerkracht en de orthopedagoog van het expertisecentra De Stipe. Indien nodig kan het
ondersteuningsteam worden aangevuld met de o.a. de schoolarts en het gebiedsteam. Het
ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in de ondersteuningsstructuur van de school. Onze
intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens
voorzitter van het ondersteuningsteam.
❖ Begeleiding
Het domein ‘begeleiding’ vraagt momenteel de meeste aandacht. Onze school werkt voor een kleine
groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief
is reeds ingezet en vraagt onze aandacht. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is
goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures
vastgelegd. Wij vinden goede contacten met ouders/verzorgers erg belangrijk en zien
ouders/verzorgers als partner.
Beschikbare deskundigheid.
Specifieke ondersteuning voor leerlingen.
Waar nodig ontvangen onze leerlingen hulp via de leerkracht voor leer- en/of gedragsproblemen:
❖ Leerlingen, die op onderdelen leerproblemen hebben, ontvangen in de klas extra hulp van de
groepsleerkracht. Om leerlingen met een Cito V-score goed te begeleiden werken we met
een handelingsplan. Leerlingen met een IV-score worden in de klas extra ondersteund d.m.v.
verlengde instructie en zo nodig begeleide in oefening.
❖ In groep 1 t/m 4 wordt het dyslexie protocol door de leerkrachten ingevuld en evt. actie
opgezet.
❖ Het is mogelijk dat kinderen individueel ondersteuning krijgen.
❖ Ieder jaar worden alle groepen gescreend op eventuele (hoog)begaafdheid.
❖ Hoogbegaafde kinderen bieden we de mogelijkheid zich op eigen niveau te ontwikkelen.
Hierbij bieden wij verdieping en verrijking van de leerstof aan.
❖ Er zijn twee speciale groepen ontwikkeld vanuit het Comprix College, de zgn.
Plusgroep 5/6 en 7/8, specifiek voor onderwijs aan meer-/hoogbegaafde kinderen uit
betreffende groepen. Zij komen één dag in de week bijeen in Oosterwolde (zie ook
Comprix College).
❖ Drie keer per jaar worden alle kinderen doorgesproken met de intern begeleider.
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Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke
deskundigheid [interne deskundigheid]. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van
buiten [externe deskundigheid].
Specifieke deskundigheid.
Veel van onze expertise is de verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Denk bijvoorbeeld aan
dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid. Dit maakt ons als school kwetsbaar. De komende jaren
willen wij de expertise binnen ons eigen team uitbreiden en versterken. Dit betekent dat wij ons
gaan oriënteren op een aanpak waarbij we de deskundigheid meer over de teamleden kunnen
verdelen.
Extern maken wij vooral gebruik van het expertisecentra De Stipe waar wij een beroep kunnen doen
op een orthopedagoog, een ambulant begeleider [SVIB] en een onderwijskundig medewerker.
Gebiedsteam Opsterland.
“Hoe kan het dat mijn kind zo slecht luistert?”
“Mijn kind komt niet voor zichzelf op”.
“Ik voel me overbelast”.
“Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn kind?”
“De kinderen hebben veel ruzie”.
“Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen? “
“Ik weet niet hoe ik deze maand weer mijn rekeningen moet betalen”.
Komen deze vragen u bekend voor? U kunt ermee terecht bij het Gebiedsteam Opsterland.
Sinds 1 januari 2016 vormt het Gebiedsteam Opsterland het loket voor zorg en
ondersteuning. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is onderdeel geworden van het
Gebiedsteam. In dit team werken professionals met ieder hun eigen kennis en ervaring. De
school, maar ook u als ouder/verzorger kan zijn/haar vragen op het gebied van opvoeding,
gedrag van kinderen stellen.
U bent zonder afspraak welkom tijdens de openingstijden op de volgende locaties:
Beetsterzwaag Hoofdstraat 82 (gemeentehuis)
maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur
Gorredijk
Schansburg 1 (bibliotheek)
maandag 13.30 – 16.30 uur
Ureterp
Lijteplein 9 (bibliotheek)
woensdag 15.00 – 17.00 uur
U kunt ook bellen naar 0512-386 222 of een e-mail sturen naar: gebiedsteam@opsterland.nl.
Ontwikkelagenda.
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij
bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende
verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij werken
aan het vergoten van onze interne expertise (o.a. oplossingsgericht werken).
Verwijsindex: één kind één plan.
De verwijsindex is een digitaal registratiesysteem waarin professionals uit het onderwijs, de zorg en
het welzijnswerk een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken om een kind of jongere
in de leeftijdscategorie van 0-23 jaar.
Met de meeste kinderen en jongeren in Opsterland gaat het gelukkig goed. Maar soms ontstaat er
een situatie die de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren tot een gezonde en zelfstandige
volwassene in de weg staat.
Om deze kinderen/jongeren zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de Gemeente
Opsterland zich aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân.
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Professionals van o.a. basisonderwijs, voortgezet onderwijs, GGD, Maatschappelijk werk en Bureau
Jeugdzorg kunnen in de Verwijsindex een signaal afgeven, wanneer zij zich zorgen maken om het
welbevinden van kinderen/jongeren.
Wanneer er zorgen zijn om één of meerdere kinderen binnen een gezin, geeft een professional een
signaal af in de Verwijsindex. Door deze signalering wordt voorkomen dat er binnen één gezin
meerdere hulpverleners werkzaam zijn en u als ouders/verzorgers daardoor met meerdere partijen
moet overleggen en/of tegenstrijdige adviezen krijgt. Signalering in de Verwijsindex heeft als doel dat
hulpverleners elkaar snel kunnen vinden om de zorg voor het kind/de kinderen goed op elkaar af te
stemmen.
Alle basisscholen in Opsterland maken gebruik van de Verwijsindex. Voor u als ouders/verzorgers
betekent dit, dat wanneer ‘de school’ zich zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind[eren] of
wanneer er problemen in bijvoorbeeld uw thuissituatie zijn, er een signaal wordt afgegeven in de
Verwijsindex. ‘De school’ vermeldt dan de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind[eren]
in de Verwijsindex. ‘De school’ meldt niet wát er aan de hand is, of waaróm zij zich zorgen maakt.
Registratie van uw kind[eren] in de Verwijsindex wordt altijd gedaan nadat u als ouders/verzorgers
hiervan op de hoogte bent gesteld. Wanneer deze registratie een match oplevert omdat uw
kind[eren] ook door een andere professional in de Verwijsindex is geplaatst, wordt het mogelijk de
hulpverlening op elkaar af te stemmen en informatie uit te wisselen, om zodoende uw kind[eren] de
best mogelijke zorg te bieden die aansluit bij de problematiek. Uiteraard wordt u als
ouders/verzorgers intensief bij dit traject betrokken!
Meer informatie kunt u vinden op de website van:
❖
❖
❖
❖

Verwijsindex Fryslân www.verwijsindexfryslan.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin in Opsterland www.cjgopsterland.nl
Passend Onderwijs Opsterland
Partoer CMO Fryslân www.partoer.nl

Protocol doorstromen.
Overgang naar de volgende groep.
De basisschool kent feitelijk 8 keer een moment dat het kind overgaat van de ene groep naar de
andere groep. Er is een procedure ontwikkeld waarin expliciet wordt beschreven wanneer en op
basis van welke criteria kinderen overgaan naar de volgende groep. Speciale aandacht heeft:
❖ De overgang van groep 1 naar groep 2; in het bijzonder voor de kinderen die na 1 oktober
zijn geboren dient helder beschreven te worden of zij wel of niet doorgaan naar groep 2.
❖ De overgang van groep 2 naar groep 3.
❖ Het doubleren na groep 3.
❖ Het versnellen (een groep overslaan).
De criteria liggen op school ter inzage. De uiteindelijke beslissing hiervan ligt bij de schooldirectie.
Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs met de Plaatsingswijzer.
Wij adviseren u over welk niveau het beste bij uw kind past. De scholen in het Voortgezet Onderwijs
plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, wordt
er gebruik gemaakt van de plaatsingswijzer. Op de website de www.frieseplaatsingswijzer.nl vindt u
informatie.
Goed advies.
De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de
resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het
Leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijken de scholen naar de gegevens vanaf groep 6.

“Het beste uit het kind halen zonder de glans te verliezen”

- 24 -

Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één
toets moment wordt de uitslag van de Centrale eindtoets alleen gebruikt als hulpmiddel bij het
opstellen van het advies. Bijvoorbeeld bij twijfel tussen twee niveaus. Dan kijkt de school naar het
leerlingvolgsysteem én de uitslag van de toets. Indien de score van de eindtoets hoger uitvalt dan het
advies op basis van het leerlingvolgsysteem dan kan er een heroverweging plaatsvinden.
De leerkracht van groep 8 bespreekt de resultaten van de plaatsingswijzer met de ouders. Het
uiteindelijke schoolkeuzebesluit ligt bij de ouders. De leerkracht van groep 8 zorgt er vervolgens voor
dat de aanmelding voor het v.o. wordt geregeld. Op het aanmeldingsformulier wordt door de ouders
de wens ingevuld. De leerkracht vult het advies in.
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen vindt plaats d.m.v.:
❖ Informatie, die scholen voor voortgezet onderwijs verstrekken.
❖ Het bezoeken van scholen van v.o. door ouders en kinderen, de z.g.n. open dagen.
❖ Individueel schoolkeuzegesprek van de groepsleerkracht met het kind en de ouders.
Het kiezen van een goede school voor voortgezet onderwijs, welke bij het kind past is van groot
belang. Drie factoren spelen hierbij een rol:
❖ Het advies van de plaatsingswijzer.
❖ De wens van het kind.
❖ De wens van de ouders.
Procedure.
De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs.
Om de kinderen voor te bereiden op de vervolgschool, krijgen ze regelmatig huiswerk mee. Ook leren
ze omgaan met een agenda. Leerkracht en ouders hebben hierin een stimulerende en begeleidende
rol. Beiden kunnen constateren hoe de leerling met dit huiswerk omgaat, d.w.z. positief of negatief,
serieus of nonchalant.
De ouders/verzorgers van groep 6/7/8 leerlingen worden in september/oktober uitgenodigd voor
een informatieavond over de verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. In januari worden de
ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de open dagen van de diverse scholen voor voortgezet
onderwijs in de omgeving.
Begin maart vindt er op school een schoolkeuzegesprek met de ouders/verzorgers en de betreffende
leerling plaats, waarbij de basisschool advies geeft over de schoolkeuze.
Als de schoolkeuze en advies niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan zal de school voor
voortgezet onderwijs een nader advies vragen aan de basisschool en eventueel de leerling een toets
laten maken.
De school voor voortgezet onderwijs bepaalt uiteindelijk de plaatsing en is daarmee verantwoordelijk
voor de plaatsing. De leerlingen worden via de basisschool bij de school voor voortgezet onderwijs
aangemeld. De leerkracht van groep 8 heeft tenminste eenmaal in het daaropvolgende schooljaar
een gesprek met de school voor voortgezet onderwijs. Tevens verstrekken de scholen voor
voortgezet onderwijs de eerste jaren de rapportcijfers aan de basisschool.
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HOOFDSTUK 4. LEERKRACHTEN BASISONDERWIJS
Het team bestaat uit de directeur, intern begeleider, drie groepsleerkrachten en een native speaker.
Naast hun lesgevende taken met de voorbereidingen en het nakijkwerk hebben de leerkrachten ook
nog algemene schooltaken zoals het bijwonen van vergaderingen, organiseren van bijzondere
activiteiten, aansturen van werkgroepen, volgen van nascholing e.d.
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerkrachten middels School Video Interactie Begeleiding
(SVIB) SVIB worden gecoacht. SVIB is een methode van leraar begeleiding waarbij korte video
opnames in de groep worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden bij hun onderwijskundige
taak.
Vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof, scholing.
Bij ziekte wordt geprobeerd de leerkracht die samen met de zieke collega de baan vervult te laten
vervangen. Is dit niet mogelijk, dan wordt eerst een vervanger gezocht binnen het team en zo nodig
daarna buiten de school. Is het onmogelijk een vervanger te vinden, dan zullen de kinderen uiterlijk
08.15 uur te horen krijgen dat zij geen les kunnen krijgen.
Bij studieverlof vervangen in principe de collega’s elkaar. Bij scholing hoeft bijna nooit vervanging
gezocht te worden, daar dit meestal na schooltijd gebeurt.
De begeleiding en inzet van stagiaires.
Regelmatig komen stagiaires van onderwijsopleidingen stagelopen op De Jasker. De studenten
krijgen op onze school de gelegenheid hun opdrachten uit te voeren. De LIO-student (Leerkracht In
Opleiding) wordt in de gelegenheid gesteld zelfstandig een groep te leiden onder begeleiding van een
leerkracht. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de groepsleerkracht en de directeur.
Scholing van leerkrachten.
Als team nemen we deel aan nascholingscursussen die passen bij de ontwikkeling van de school.
Daarnaast volgen verschillende leerkrachten zogenaamde interessecursussen. Het doel van de
scholing is, dat de kwaliteit van het onderwijs aan De Jasker verhoogd wordt.
HOOFDSTUK 5. DE OUDERS
Aanmeldprocedure bij verzoek tot inschrijving basisonderwijs Stichting Comprix.
Uw kind aanmelden op school.
Als ouder /verzorger kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding (document op onze
website) wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op school en zal, als er geen extra
ondersteuningsvraag is, uw zoon/dochter worden toegelaten. Bij een extra ondersteuningsaanvraag
zal er gekeken worden of de school hierin kan voorzien. Kan dat niet, dan zoekt de school (na overleg
met u) een meer passende plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar
past.
Een school kiezen.
U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt
of die past bij een bepaald pedagogisch concept. Of misschien kiest u voor een school waarvan u
denkt dat die school uw kind betere extra ondersteuning kan bieden. Informatie over de
ondersteuning die een school biedt kunt u krijgen via een informatief gesprek met de school en
vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. Dit profiel vindt u in de schoolgids en/of op de
website van de school. Ouders/ verzorgers melden hun kind schriftelijk aan op de school van
voorkeur. Dit doen zij minimaal 10 weken voordat zij plaatsing op een basisschool willen.
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Vanaf wanneer aanmelden op het basisonderwijs?
U kunt uw kind aanmelden voor een basisschool vanaf de dag dat uw kind drie jaar wordt. U meldt
uw kind schriftelijk aan. De school zal met u afspreken wanneer haar informatieplicht ingaat, dat zal
in de regel vanaf 3 jaar en 9 maanden zijn.
Uw kind aanmelden bij de school naar keuze.
Wellicht wilt u zich bij meerdere scholen oriënteren alvorens u een keuze maakt. Wanneer u op
verschillende scholen een informatief gesprek voert, zijn er tijdens deze oriëntatieperiode voor u en
de school nog geen verplichtingen wat betreft de zorgplicht van de school voor uw kind.
Zorgplicht: het schoolbestuur beslist binnen 6 weken na uw schriftelijke aanmelding of de leerling
wordt toegelaten. Deze periode kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Als de leerling niet
toegelaten kan worden moet het schoolbestuur deze beslissing onderbouwen en motiveren op basis
van onderzoek en op basis van het school ondersteuningsprofiel, waarin staat beschreven wat de
school wel en niet kan bieden. Daarnaast gaat het bestuur een passende, andere onderwijsplek
zoeken.
Deze verplichtingen spelen pas na aanmelding en inschrijving. Voor de aanmelding kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier. Als beide ouders met het gezag van het kind zijn belast dient het
aanmeldformulier ook door beide ouders te worden ondertekend. Het inschrijfformulier ontvangt u
op de school van uw keuze.
Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind uiterlijk 10 weken
voor uw kind 4 jaar wordt schriftelijk aan (schoolvakanties niet meerekenen). Of 10 weken voordat u
wilt dat uw kind begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat
uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft
geeft u dat bij de aanmelding aan de school door.
Wat gebeurt er als u uw kind schriftelijk heeft aangemeld?
Na de schriftelijke aanmelding volgt een intakegesprek met de directeur van de school. Hier zult u
onder andere om toestemming worden gevraagd om informatie op te vragen bij organisaties die iets
over uw kind kunnen vertellen.
Bijvoorbeeld:
❖ De peuteropvang of het kinderdagverblijf
❖ De verpleegkundige van het consultatiebureau
❖ Medische gegevens (indien aanwezig)
❖ Onderzoeksgegevens (indien aanwezig)
Vervolgens zal de school aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of zij de
ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft.
❖ Wanneer dit het geval is zal de school uw kind inschrijven na ontvangst van een ingevuld
inschrijfformulier en zal met u een afspraak worden gemaakt wanneer het kind zal komen
kennismaken.
❖ Wanneer blijkt dat uw kind op basis van de verzamelde gegevens extra ondersteuning nodig
heeft, dan zal de school u hierover informeren en zal met u een plan van aanpak worden
opgesteld.
❖ Wanneer blijkt dat de school uw kind op basis van de verzamelde gegevens niet de juiste
ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft dan zal in overleg met u een passende
school voor uw kind worden gezocht.

“Het beste uit het kind halen zonder de glans te verliezen”

- 27 -

Welk besluit de school ook neemt, u krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de beslissing door
de school.
Inschrijven van leerlingen met gescheiden ouders.
In beginsel is voor de inschrijving van de leerling op school één handtekening van één ouder
voldoende. Het bevoegd gezag (lees directie school) mag te goeder trouw op het handelen van één
van de ouders afgaan. Mocht één met het gezag belaste ouder het niet eens zijn met de inschrijving
van het kind op een (andere) school dan kunnen ouders gezamenlijk of afzonderlijk een verzoek
indienen bij de rechter zodat er een uitspraak wordt gedaan over de uitoefening van het gezag. Hier
valt de schoolinschrijving ook onder. De rechter handelt een dergelijke vraag binnen 6 weken af, zie
artikel 1:253a van het burgerlijk wetboek.
Dit geldt niet indien een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat geval is voor de
inschrijving de handtekening van de ouder die het ouderlijk gezag heeft voldoende.
Hangende het verzoek bij de rechter wordt de leerling als ingeschreven beschouwd.
Groepsinformatiemiddag.
In de beginmaanden van het nieuwe schooljaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om kennis
te maken met de nieuwe groep /leerkracht van hun kind. Allerlei praktische informatie zal door de
leerlingen worden verteld. Natuurlijk is er gelegenheid om de materialen waar de leerlingen mee
werken te bekijken. Het belang van regels en afspraken m.b.t. zelfstandigheid komt ook aan de orde.
De leerkracht zet ook een aantal zaken op papier voor de ouders. De datum van de informatiemiddag
wordt zo spoedig mogelijk na het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
Daarna zijn de START gesprekken gepland. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven op uitnodiging van
de school. In dit startgesprek kunnen ouders aangeven aan de leerkracht wat ze het komende jaar
voor ogen hebben voor hun kind. Samen wordt overlegd welke doelen nagestreefd worden en wat
eventueel bereikt kan worden aan het eind van het jaar. Er kan worden afgesproken hoe vaak er
overleg zal zijn over het vervolg en de ondersteuning(gespreksarrangement) en of het kind dan wel
of niet bij dat overleg aanwezig is.
Belangstelling voor en betrokkenheid bij het schoolgebeuren hebben een positieve uitwerking op de
prestaties van kinderen.
Informatievoorziening aan ouders/verzorgers over het onderwijs en de school.
Bronnen van informatie zijn:
❖ De schoolgids.
❖ Inhoudelijke ouder thema-avond kan, indien wenselijk, georganiseerd worden door de M.R.
❖ Een nieuwsbrief waarin regelmatig belangrijke zaken worden doorgegeven aan de
ouders/verzorgers.
❖ Mailcontact.
❖ Ouderportaal.
Open dag.
Een keer per jaar in maart is er de mogelijkheid om een les van uw zoon en/of dochter te volgen in
de klas. Op deze manier kunt u eens zien hoe uw kind in een klassensituatie functioneert. Ook
nieuwe ouders die een school voor hun kind zoeken zijn van harte uitgenodigd.
Inspraak.
Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders/verzorgers en 2 personeelsleden. De
oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers via een officiële procedure. Tot
de taken c.q. bezigheden rekent de MR o.a. het meedenken over schoolbeleid en het behartigen van
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de belangen van de ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. De MR heeft in een aantal gevallen
adviesrecht en instemmingsrecht.
Activiteitencommissie.
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit 7 personen (5 ouders/verzorgers en 2 teamleden) en heeft
als kerntaak samen met het team activiteiten voor de kinderen te organiseren en uit te voeren. De
activiteitencommissie int en beheert de ouderbijdrage.
Op de zakelijke ouderavond wordt een begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en
wordt van het voorgaande schooljaar over de besteding verantwoording afgelegd d.m.v. een
financieel verslag (vooraf gecontroleerd door een kascontrolecommissie).
Ouderbijdrage.
Er zijn veel extra activiteiten op school die bekostigd moeten worden zoals:
❖ Sinterklaasfeest.
❖ Kerstviering.
❖ Paasviering.
❖ Theater.
❖ Sportdagen.
❖ Schoolverzekering.
❖ Schoolreizen.
❖ Laatste schooldag.
De school mag voor dit soort activiteiten/uitgaven een ouderbijdrage vragen. Deze ouderbijdrage is
vrijwillig. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,- per leerling. Dit
is exclusief de kosten van de schoolreisjes.
Ouders die door financiële problemen niet in staat zijn hieraan te voldoen kunnen ondersteuning
vragen via het Kindpakket.
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te
weinig geld hebt om je kind (of kinderen)
mee te laten doen aan bijvoorbeeld
schoolreisje, sport, muziekles of om een
verjaardag te vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor
het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen
omdat je geen of te weinig werk hebt, door een uitkering, dat je bent gescheiden, ziek bent of
gewoon pech hebt gehad! Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! Voor meer informatie
zie www.kindpakket.nl
Continurooster.
Alle kinderen eten tussen de middag brood op school met hun leerkracht in hun eigen groep. Van
12.00-12.30 uur hebben zij pauze en wordt erbij mooi weer buiten en bij slecht weer binnen
gespeeld. De lessen starten weer om 12.30 uur; de school gaat om 14.30 uit.
Dit geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag komt de school om 12.15 uur uit
en zijn de kinderen ’s middags vrij. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij om 12.00 uur.
Buitenschoolse opvang.
Voor- en naschoolse opvang wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Tante Janzs,
kinderopvang Lyts Boerehiem en gastouderopvang Kwik en Flup. Er zijn aan deze opvang wel kosten
verbonden die dient door de ouders zelf geregeld te worden.
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HOOFDSTUK 6. ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
Terugblik 2021-2022: Wat is er gerealiseerd?
Hieronder de belangrijkste doelen die we hebben gerealiseerd (voor meer informatie, zie
schooljaarverslag).
Onderwijsleerproces:
❖ Aanbod rekenen:
o Implementatie rekenmethode “Alles telt Q” en “Bareka”.
o Implementatie rekenkast.
❖ Didactisch handelen.
We werken volgens het directie instructiemodel aangevuld met elementen uit het EDImodel. Het afgelopen jaar hadden we de focus op het geven van feedback.
❖ We bekijken ons aanbod meertaligheid en onderzoeken de mogelijkheden om ons aanbod
van meertaligheid te vergroten.
We hebben deelgenomen aan het project “De Proeftuin”. Een project waarbij we onze
meertaligheid hebben verbonden met drama, filosofie en beeldend. Daarnaast hebben we
deelgenomen aan de Fryske foarlêswike, Anglia-examen, Frysk skoaleksamen en het Lyts
Frysk diktee.
❖ Samenwerking voorschoolse educatie:
We hebben een start gemaakt met het verstreken van deze samenwerking. Dit zal een
vervolg krijgen in schooljaar 2022-2023.
❖ Nieuw taalplan Frysk.
Het taalplan is opnieuw vastgesteld. De school heeft weer een A-profiel. De aanbevelingen
worden de komende jaren meegenomen in de schooljaarplannen.
❖ Oriëntatie methode (voortgezet) technisch lezen:
We hebben gekozen voor de methode Estafette 3 en zijn hier in januari 2022 mee gestart.
Schoolklimaat:
❖ Veiligheidsbeleid:
Het plan sociale veiligheid en diverse kwaliteitskaarten m.b.t. veiligheid zijn besproken en
opnieuw vastgesteld.

Onderwijsresultaten:
❖ Nieuw leerlingvolgsysteem:
We hebben een start gemaakt met de oriëntatie. Schooljaar 2022-2023 maken we de
definitieve keuze.
❖ We onderzoeken hoe de leerkrachten de opbrengsten en het eigen handelen nog beter
kunnen analyseren.
Alle teamleden hebben de zelfevaluatie in maart en juni geschreven. De leerkrachten
analyseren de opbrengsten van de leerlingen en er worden conclusies getrokken. Aan de
hand hiervan stemt de leerkracht zijn/haar handelen af.
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Kwaliteitszorg en ambitie:
❖ Schoolondersteuningsprofiel:
De school heeft een nieuw schoolondersteuningsprofiel.
❖ Ouderklankbordgroep:
Er hebben twee constructieve bijeenkomsten plaatsgevonden waarvan de uitkomsten zijn
meegenomen in het dagelijkse handelen.
❖ Bekwaamheidsdossier (personeel):
Ieder personeelslid heeft een gedigitaliseerd bekwaamheidsdossier.

Wat zijn we dit jaar (2022-2023) van plan.
Onderwijsproces:
❖ Implementatie leerlijnen “Het jonge Kind van Parnassys.
❖ Implementatie sociaal emotioneel volgsysteem “Kindbegrip”.
❖ Aanbod rekenonderwijs: Implementatie rekenprogramma “Rekensprint”.
❖ Vernieuwing schoolbibliotheek (aanbod Nederlands, Fries en Engels).
❖ Warme overdracht VVE.
❖ Didactisch handelen. Effectieve feedback.
Schoolklimaat:
❖ Tevredenheidspeiling.
❖ Het veiligheidsbeleidsplan wordt bekeken en, waar nodig bijgesteld, opnieuw vastgesteld.

Onderwijsresultaten:
❖ We onderzoeken hoe de leerkrachten de opbrengsten en het eigen handelen nog beter
kunnen analyseren.
❖ We maken een keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem.
❖ Meer individuele begeleiding van de leerkracht voor de middenbouwgroepen door
klassenverkleining.
Kwaliteitszorg en ambitie:
❖ Inhoudelijk onderzoek naar fusie.
HOOFDSTUK 7. SCHOOL EN OMGEVING
Samenwerking.
We werken samen met de naastgelegen school "De Arke" en de peuteropvang aan het VVE-project
Piramide. Eén keer per twee jaar organiseren "De Arke" en "De Jasker" gezamenlijk voor de groepen
1 t/m 8 een speciaal “Damshûs “project met kunst en cultuur. Dit is in het kader van erfgoededucatie
van belang. Om het jaar wordt gestreefd naar een gezamenlijke viering van de Koningsspelen.
Samenwerking met welzijnsinstellingen.
❖ Er is een goede samenwerking met de gemeente Opsterland die de Instrumentale Muzikale
Vorming lessen verzorgt. Ook diensten m.b.t. kunst en cultuur kunnen worden aangeboden.
❖ GGD: De schoolarts komt 1 à 2 keer per jaar leerlingen van groep 2 en 7 onderzoeken.
❖ Er vindt incidentele samenwerking plaats met de Gemeentelijke Sociale Dienst, Pleegzorg, de
vertrouwensarts en huisarts.
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❖ Er zijn contacten met de gemeente (leerplichtambtenaar, Thialf, VVE, buurtsport,
weerbaarheidstraining, Himmelwike, gebruik gymlokaal etc.).
❖ Er is een goede samenwerking met het Gebiedsteam en alle daaruit voortvloeiende
contacten/instanties.
De bibliotheek op school:…. dBOS…
Wie leest heeft de toekomst! Dit houdt in dat we veel aandacht hebben voor leesbevordering met
behulp van de leesconsulent van de bibliotheek. Natuurlijk geldt dit op een drietalige school zowel
voor Nederlandse, Friese en Engelse boeken.
Boekenuitleen:
Op iedere dinsdagmiddag mogen kinderen boeken lenen
uit de “Optearkast” van de bibliotheek. Ouders mogen
hun kind vanaf 14:00 uur helpen met het kiezen van een
boek maar het kind mag ook alleen kiezen.
Schoolbibliotheek:
We hebben voor De Jasker eigentijdse bibliotheekkasten
met nieuwe en aansprekende boeken in de school. Met
deze boeken hebben wij middelen in handen om de
kinderen te verleiden om een boek te lezen. In de hal is
een leeshoek gecreëerd. Door de frontale presentatie van boekenwinkels over te nemen is het voor
kinderen die niet vanuit zichzelf lezen, gemakkelijker een passend boek te vinden. Ook komt er af en
toe een medewerker van de bibliotheek in het kader van boekpromotie. In de klas gaan de leerlingen
aan de slag met speciale programma’s om de plezierige kant van het lezen te ontdekken.
De afgelopen jaren is de boekencollectie uitgebreid met Friese en Engelse leesboeken voor alle
groepen. In alle groepen is een kwartier vrij lezen ingeroosterd. Onderzoek wijst uit dat de
woordenschat van kinderen hier ontzettend van groeit!
Gezond gedrag.
Onze school neemt deel aan meerdere verschillende projecten. Dit gaat over het stimuleren
van een gezonde leefstijl en leefomgeving.
Ook doen we eens per twee jaar mee met het nationaal schoolontbijt en besteden we om het jaar
aandacht aan seksuele ontwikkeling van groep 1 t/m 8 met het project “Lentekriebels” van de GGD.
Zo komen kinderen 4x in hun basisschooltijd in aanraking met het onderwerp seksuele voorlichting.
Natuurlijk wordt het onderwerp aangepast aan de leeftijd waarop het kind op dat moment is.
Contacten met onderwijsopleidingen.
Doordat regelmatig studenten van de PABO-stage op "De Jasker" lopen hebben we contact met deze
scholen/opleidingen. Ook zijn er contacten met de ROC’s i.v.m. stagiaires die een opleiding volgen
voor klassen- en onderwijsassistent.
HOOFDSTUK 8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Inleiding en toelichting.
Kinderen leren niet alleen van hun juf of meester. Ze leren ook van hun ouders, van de televisie, van
hun vriendjes en op nog veel meer manieren. Ook heeft de aanleg waarmee de kinderen geboren zijn
invloed. We kunnen daarom leerresultaten niet alleen toeschrijven aan ons onderwijs. Verschillen
tussen scholen worden behalve door verschillen in onderwijs dus ook veroorzaakt doordat kinderen
verschillen. Wij proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alle kinderen het onderwijs op onze
school kunnen volgen. Er worden weinig kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. De
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gemiddelde prestaties komen hierdoor natuurlijk wat lager te liggen. We werken voortdurend aan
maatregelen om ons onderwijs te verbeteren.
Inspectiebezoek.
In februari 2020 is De Jasker door de inspectie bezocht voor het themaonderzoek Didactisch
handelen. De inspecteur geeft het didactische handelen met een voldoende beoordeeld.
In maart 2014 heeft de inspectie een groot onderzoek op onze school verricht. Onderzocht is of de
school goed onderwijs geeft en of de resultaten van de leerlingen voldoende zijn. De inspectie heeft
dit positief beoordeeld en de school een basisarrangement toegekend. Dat betekent dat er eens per
vier jaar een kwaliteitsonderzoek zal plaatsvinden. Tussentijds worden de opbrengsten op afstand
gecontroleerd.
Het volledige rapport is in te zien op de website van de onderwijsinspectie
www.onderwijsinspectie.nl.
Leerlingvolgsysteem.
Het Cito-leerlingvolgsysteem werkt met landelijke normeringen. Daardoor is het mogelijk om de
voortgang van elk kind te vergelijken met het niveau dat bij dat kind op het moment van afname
hoort. Na elke toets periode worden de leerlingen besproken met de intern begeleider. In dit overleg
wordt bepaald welk traject er moet worden opgezet om eventuele hulp of aanpassingen te kunnen
realiseren in de groep.
Resultaten 2021-2022.
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde scores van de eindtoetsen in juni 2022 van Cito
voor alle groepen:
Groep

Begrijpend
Rekenen
lezen/luisteren

Spelling

Lezen DMT

Groep 3

II

II

I

V

Groep 4

I

I

IV

II

Groep 5

II

IV

I

I

Groep 6

IV

V

II

IV

Groep 7

IV

V

IV

I

Score eindtoets IEP 2021 groep 8:
Jaartal
2022
2021
2020
2019

Obs De Jasker
Voldoende
Voldoende
Geen eindtoets i.v.m. Corona
Voldoende

Conclusies/consequenties voor ons beleid:
❖ De resultaten van de centrale eindtoets is voldoende.
❖ De resultaten op het vakgebied rekenen liggen in de midden- en bovenbouw onder het
gemiddelde. De focus zal het komend schooljaar op dit vakgebied blijven liggen.
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Schoolverlaters.
Het schooladvies dat de kinderen aan het eind van groep acht krijgen is gebaseerd op de prestaties
en de mogelijkheden van het kind gedurende een langere periode. Hulpmiddel daarbij is de CITOeindtoets basisonderwijs. Deze toets wordt gebruikt om de gegevens van de school landelijk te
vergelijken. Behalve dat de uitslag van de toets gebruikt wordt om ons eigen onderwijs te evalueren,
worden de uitslagen van deze toets ook gebruikt als objectieve meting in het voortgezet onderwijs.
De toets probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen via welke leerweg de kinderen het voortgezet
onderwijs succesvol kunnen doorlopen. De verwijzing van de kinderen wordt door de leerkrachten
gedaan. Hun advies is gebaseerd op ervaringsgegevens en op gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Schooladviezen (in procenten).
Pro
Vmbo
2022
2021
2020
2019
2018

25%
37%
11%
50%

Havo
/theoretisch
50%
25%
56%
13%

Havo

VWO

50%
50%
63%
22%
13%

16%

Gymnasium

11%
25%

De uitstroom naar het V.O. is overeenkomstig het verwachtingspatroon volgens LVS.
De kinderen van de Jasker volgen over het algemeen het vervolgonderwijs aan de volgende scholen:
❖ Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk.
❖ OSG Singelland in Drachten.
HOOFDSTUK 9. DE SCHOOL IN EEN NETWERK
Onderwijs in de gemeente Opsterland.
In de gemeente Opsterland gaan in principe alle kinderen van 4 tot 12 jaar naar school. Als er
behoefte is aan speciale zorg proberen we dat te realiseren binnen de eigen school of in een andere
Comprix basisschool zolang de zorgcapaciteit dat toelaat.
Op de Jasker bieden we deze zorg door:
1. Zo vroeg mogelijk te onderzoeken of kinderen behoefte hebben aan een gespecialiseerde
aanpak. Hiervoor gebruiken we onze methodetoetsen en het Leerling Volg Systeem Cito
en ZIEN (sociaal emotioneel).
2. Zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes van een kind. Waar nodig en
waar mogelijk wordt er gedifferentieerd. Eventueel volgen leerlingen een individuele
route binnen ons onderwijs.
3. Naast lesgeven aan de volledige groep wordt ook in deelgroepen gewerkt. Kinderen
kunnen gegroepeerd zijn op niveau/ onderwijsbehoefte.
4. Op school is een Zorgcoördinator aangesteld, die samen met het team verantwoordelijk
is voor:
❖ De preventieve zorg.
❖ De remediërende zorg.
❖ Begeleiding van leerlingen via de leerkracht en onderwijsassistent.
❖ Interne begeleiding.
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5. Op school is een Cultuurcoördinator die ervoor zorgt dat de school kan voldoen aan de
kerndoelen van cultuuronderwijs. De cultuurcoördinator organiseert in samenwerking
met de cultuurcoach diverse projecten en activiteiten.
6. Op school is een leescoördinator die in overleg met de bibliotheekmedewerker zorgt
voor een school specifiek leesplan waarin lees bevorderende activiteiten worden
beschreven. Zij stuurt de leerkrachten aan en begeleidt en coördineert het leesonderwijs.
HOOFDSTUK 10. SCHOOLZAKEN
Schooltijden.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderbouw
Groep 1 t/m 4

Bovenbouw
Groep 5 t/m 8

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.00 uur

08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur

De kinderen van groep 1 t/m 4 hoeven minder uren onderwijs te volgen dan de kinderen van
de bovenbouw.
Begin en einde schooltijd.
Kinderen van groep 1 en 2 mogen voor schooltijd door hun ouders/verzorgers naar binnen
worden begeleid. Voor de kinderen van groep 3 geldt dit ook tot de herfstvakantie. Daarna
komen ze net als de andere kinderen vanaf groep 4 zelfstandig naar binnen. We vragen de
ouders/verzorgers ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school komen. Er wordt vijf
minuten voor tijd gebeld zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Gymrooster:
Dag
Maandag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd

Groep

10:45 - 11:30 uur
13:00 - 13:45 uur
13:45 - 14:30 uur
10:30 - 11:15 uur
08:30 - 09:30 uur
11:15 - 12:00 uur
13:45 - 14:30 uur

1,2
3,4,5
6,7,8
3,4,5
1,2
1,2
6,7,8
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Vakanties en vrije dagen 2022-2023:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag 1
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Meivakantie (2 weken)
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag 2
Zomervakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Datum volgt nog
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
Datum volgt nog
24-07-2023 t/m 01-09-2023

Vrije woensdagen voor groep 1 /2 in verband met Piramide:
21-09-2022, 09-11-2022, 01-02-2023, 07-06-2023
Leerplicht: Schoolverzuim en verlofregeling.
In nauw overleg met de gemeente probeert de school schoolverzuim te voorkomen. Er worden per
groep digitaal absentielijsten bijgehouden en er wordt, wanneer het verzuim er aanleiding toe geeft,
door de desbetreffende leerkracht of de directeur contact opgenomen met de ouders. Wanneer een
leerling meer dan drie achtereenvolgende lesdagen zonder geldende reden de school verzuimt,
meldt de directeur dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook wanneer de directeur het
verzuim van de leerling zorgwekkend vindt, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.
Ouders worden hier altijd van op de hoogte gebracht.
In bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij jubilea, kan op verzoek van de ouders/verzorgers
extra schoolverlof worden verleend. Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties worden
alleen gegeven als u beslist niet in de normale vakanties weg kunt; bijvoorbeeld vanwege uw werk.
Vriendelijk verzoek om dit te bespreken met de directeur vóórdat u data gaat vastleggen! U dient
hiervan een schriftelijk bewijs te overleggen. U heeft dan recht op tien aaneengesloten schooldagen
extra vrijaf per jaar.
Geen bijzondere omstandigheden zijn:
❖ Familiebezoek in het buitenland
❖ Vakantie in een goedkopere periode of vanwege een speciale aanbieding
❖ Eerder vertrek of terugkeer vanwege verkeersdrukte.
❖ Verlof voor een kind omdat andere kinderen binnen het gezin nog (al) vrij zijn.
N.B: Voor het aanvragen van extra verlof dient u het formulier “Aanvraag vrijstelling” in te vullen.
Deze is verkrijgbaar bij de directeur en staat ook op de site.
De leerplichtambtenaar in de gemeente Opsterland is Mw. Janet Hilbolling.
Mail: janet.hilbolling@opsterland.nl. Telefoon: (0512) 386 354
Ziekmelding/absentie.
Bij ziekte of bezoek aan een arts vragen we u de afwezigheid van uw kind te melden.
Dit kan telefonisch, mondeling of per briefje gebeuren. Het liefst voor aanvang van de lessen.
Indien er bij absentie geen melding is gedaan, wordt door de groepsleerkracht contact met
de ouders/verzorgers opgenomen.
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Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dan geldt de regel, dat uw kind in die periode
dat de ziekte nog besmettelijk is voor andere leerlingen, de school tijdelijk niet kan bezoeken.
Bij onduidelijkheid kan er met school, huisarts of GGD-contact worden opgenomen wat de
verdere stappen zijn.
Pauzes.
Halverwege de ochtend is er gelegenheid voor de kinderen om iets te eten en/of te drinken.
U kunt hiervoor zelf iets meegeven. Voorkeur brood, fruit en drinken. De lunch is van 11.45- 12.00
uur, waarna de kinderen een half uur pauze hebben. In de even weken heeft elke groep een tostidag:
Dag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

Groep
1 en 2
3,4 en 5
6, 7 en 8

In de oneven weken hebben de groepen 5 t/m 8 op vrijdag een soep-dag.
Huiswerk.
Vanaf groep 4 kan van de leerlingen worden gevraagd om af en toe thuis met bepaalde
vakken te oefenen. Ook spreekbeurten, kranten- en boekbesprekingen moeten thuis
voorbereid worden.
Incidenteel zal aan ouders/verzorgers gevraagd worden met hun kinderen thuis aandacht te
besteden aan b.v. lezen of het aanleren en oefenen van de tafels.
In groep 8 wordt gericht aandacht besteed aan het gebruik van een agenda en plannen van
huiswerkopdrachten. Dit met het oog op de middelbare school.
Schoolreisjes.
Een keer per jaar gaan alle kinderen op schoolreis.
Groep 1 t/m 5 gaan een dag op reis.
De kinderen van de bovenbouw (gr 6, 7 en 8) gaan normaal gesproken aan het begin van het
schooljaar drie dagen op schoolkamp.
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen.
In schoolverband doet onze school mee aan diverse projecten en activiteiten als er
voldoende belangstelling, eventuele hulp en/of vervoer aanwezig is.
❖ Projecten bieden soms de mogelijkheid om op excursie te gaan. Doet die
mogelijkheid zich voor dan wordt daar regelmatig gebruik van gemaakt. Hierbij doen
we een beroep op de ouders i.v.m. het vervoer.
❖ Op sportgebied: Schoolsportdagen; Korfbaltoernooi; Schoolvoetbal.
❖ Door het jaar heen wordt schaken aangeboden door een ouder van school. Kinderen
kunnen zich hiervoor opgeven.
Beeldopnames (foto, video, film).
Het maken van beeldopnames (foto, video, film) op onze school kan deel uitmaken van het
bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt altijd met toestemming van de directie en
de betreffende leraar. Betreft de opname een specifiek kind, dan wordt de betreffende ouder ook
om toestemming gevraagd. De beelden zijn niet ter inzage.
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Protocollen.
De school heeft diverse protocollen.
Protocol social media.
Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het biedt vele leuke mogelijkheden,
maar kent ook beperkingen.
Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media bij Comprix, niet te laten leiden tot
ongemakkelijke situaties die zowel de medewerker als de organisatie kunnen schaden, zijn
onderstaande richtlijnen ontwikkeld:
1. Medewerkers van Comprix zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en de daarbij
horende verantwoordelijkheden bij uitingen via social media. Bij twijfel niet publiceren.
2. Medewerkers van Comprix geven geen vertrouwelijke informatie vrij op social media.
3. Medewerkers van Comprix onthouden zich op de sociale media van kwetsende teksten.
4. Medewerkers van Comprix zijn terughoudend in het aangaan van ‘vriendschapsrelaties’ met
ouders.
5. Medewerkers van Comprix hebben geen ‘vriendschapsrelaties’ met(oud) leerlingen via
Facebook of andere vergelijkbare media. Dit kan leiden tot ongewenste informatiestromen
tussen privé en werk.
6. Medewerkers van Comprix zijn tijdens werktijden niet actief op de social media als dit niet
werk gerelateerd is.
7. De school verzoekt eenieder terughoudend te zijn met het plaatsen van foto-en
filmmateriaal van door school georganiseerde evenementen.
8. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het publiceren op het internet van beeld
en filmmateriaal door ouders en/of anderen.

Richtlijnen gebruik van mobiele telefoons door leerlingen.
❖ Een mobiele telefoon mag meegenomen worden naar school als ouders daarvoor een
verzoek indienen.
❖ Zodra de leerling het schoolplein opkomt gaat de telefoon uit.
❖ Het niet gebruiken van een mobiele telefoon impliceert dus ook het verbod op opnemen van
geluidsfragmenten, het nemen van foto’s of het maken van video-opnames binnen school,
tenzij daarvoor toestemming is.
❖ Bij aanvang van de lessen verzamelt de leerkracht de mobiele telefoons.
❖ De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan meegebrachte (dure)
apparatuur.
Richtlijnen protocol gewenst gedrag (inclusief cyberpesten).
❖ Alle scholen van Comprix registreren incidenten (pesten, schelden, schoppen, slaan).
❖ Alle scholen hebben lessen mediawijsheid en net-etiquette opgenomen in hun aanbod.
Cyberpesten maakt onderdeel uit van dit aanbod.
❖ In de school-aanpak tussen pestgedrag op internet en op het schoolplein zit vaak geen
verschil. Het kan lastig zijn om pestgedrag op internet te kunnen aantonen. Signalen van
leerlingen en ouders worden altijd serieus genomen.
❖ Wanneer hun kind betrokken is bij een incident worden ouders daarvan op de hoogte
gesteld.
❖ Bij herhaaldelijk pestgedrag kunnen hulpinstanties worden ingeschakeld. Er kan een melding
volgen bij het zorgteam (voor pesters en gepesten).
❖ In het protocol “gewenst gedrag” staat beschreven wanneer de school overgaat tot schorsing
en verwijdering.
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GGD.
Jeugdgezondheidszorg/ Wat kunt u van de GGD verwachten?
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van
0-19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle
kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige.
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst.
5-jarige kinderen.
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding,
gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal.
Groep 7.
Dit is een onderzoek van 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.
GGD Fryslân wil een gezonde groei en ontwikkeling van uw kind bevorderen d.m.v.:
❖ Gezondheidsonderzoeken. Onderzoeken in de groepen 2 en 7 o.a. lichamelijk onderzoek.
❖ Gesprek over opvoeding, gedrag, gezondheid, enz.
❖ Telefonisch spreekuur. Als u vragen hebt over de opvoeding of de gezondheid van uw kind.
❖ Onderzoek op verzoek. U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen.
❖ Hygiëne en veiligheid. Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten,
astma enz.
❖ Gezondheidsbevordering. De GGD helpt scholen bij het opzetten, ontwikkelen of uitvoeren
van gezondheidsprojecten, voorlichting, lesmateriaal, ouderavonden enz.
❖ En verder. In sommige gemeenten doet een logopediste van de GGD-onderzoek naar taal- en
spraakontwikkeling bij vijfjarigen. Ook andere kinderen kunnen op verzoek van ouders of
school onderzocht worden door de logopediste.
GGD Fryslân:

088-2299222
Iwww.ggdfryslan.nl/jgz/
info@ggdfryslan.nl

Klachtenregeling Openbaar onderwijs.
Het kan voorkomen dat u het ernstig oneens bent met de behandeling van uw kind. U heeft klachten
over bijvoorbeeld de begeleiding of beoordeling van de leerlingen, over toepassing van strafmaat, of
over de schoolorganisatie. Het kan ook gaan om andere vormen van machtsmisbruik. Voorbeelden
hiervan zijn: gepest worden, racistische opmerkingen, slachtoffer zijn van agressie en geweld op
school of opdringerig gedrag. Ouders en/of kinderen bepalen zelf of het gewenst of ongewenst is;
iedereen bepaalt hierin zijn eigen grens.
Het is van belang voor de sfeer rond de school dat dergelijke klachten serieus genomen en zoveel
mogelijk opgelost worden en geen eigen leven gaan leiden. Als u een klacht heeft kunt u daarmee
terecht:
1. Bij de groepsleerkracht.
2. Bij de directeur.
Als het contact met de groepsleerkracht niet naar tevredenheid verloopt, kunt u de klacht bij de
directie neerleggen. Indien ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid of wanneer
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leerling of ouder een zwaarwegende klacht hebben, kan men een beroep doen op de externe
klachtenregeling. Onder deze regeling vallen onder meer klachten over seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie en geweld. De gemeente Opsterland heeft een overeenkomst afgesloten met
de GGD Fryslân voor externe klachtenregeling. U kunt zich in deze gevallen in verbinding stellen met:
3. De interne vertrouwenspersoon van de school, Jikke Idzerda.
Zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon van de GGD en/of naar de vertrouwensinspecteur.
Let op! Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan van
een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de contactpersoon van de school melding maakt
van een strafbaar feit (ontucht, aanranding, verkrachting) is deze persoon verplicht dit te melden aan
het bestuur.
Het bestuur moet dan noodzakelijkerwijs de vertrouwensinspecteur van het onderwijs raadplegen.
Als zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit is het bestuur verplicht hiervan
aangifte te doen bij justitie.
4. De externe vertrouwenspersoon van de GGD.
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het beste direct contact
opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting
te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal samen met u
bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. U kunt hiervoor het
centraal meldpunt bellen in Leeuwarden, telefoon 088-2299222. Geef duidelijk aan dat u met een
vertrouwenspersoon wilt praten. In plaats van bellen, kunt u ook een brief schrijven.
Adresseer deze als volgt:
GGD Fryslân
t.a.v. vertrouwenspersoon
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Op de brief graag vermelden:
❖ Persoonlijk (op de envelop bij voorkeur Vertrouwelijk)
❖ Uw naam, telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent
Voor klachten over het onderwijs kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.
Postadres Postbus 162, 3440 AD Woerden (zie ook www.lgc-lkc.nl).
Voor klachtenmelding via een inspecteur kunt u bellen met het meldpunt vertrouwensinspecties:
0900 – 111 3 111. Andere vragen over onderwijs kunt u stellen via 0800 – 8051 (gratis).
Procedure inzake kindermishandeling.
We hebben samen met alle openbare basisscholen een procedure ontwikkeld, betreffende
kindermishandeling op school. Wanneer uw kind op school zou worden geconfronteerd met
kindermishandeling dan wordt deze procedure in werking gezet. U kunt desgewenst een exemplaar
van deze procedure krijgen.
Verzekeringen/aansprakelijkheid.
Personeelsleden, ingeschreven leerlingen, stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, zijn WA (Wettelijke
Aansprakelijkheid) verzekerd en er is een ongevallenverzekering afgesloten.
Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de leerlingen. Die
verantwoordelijkheid begint een kwartier voor aanvang van de lessen en eindigt een kwartier na
afloop van de schooldag.
De leerlingen zijn via de school voor WA verzekerd van huis naar school en terug via de kortste route.
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Tijdens elke schoolse of buitenschoolse activiteit in groepsverband zijn de leerlingen WA verzekerd
(bijv. schoolreis, zwemmen, excursies, etc.).
Comprix gaat er overigens van uit dat alle ouders een ziektekostenverzekering hebben afgesloten en
dat zij WA verzekerd zijn. Ouders, die werkzaamheden verrichtten in opdracht van de school, zijn via
Comprix WA verzekerd.
Bij gebruik van een auto van een ouder voor de school wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar van de
auto zijn of haar auto minimaal WA heeft verzekerd.
Comprix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, bijvoorbeeld de diefstal van een fiets uit
de (niet bewaakte) fietsenstalling of wanneer de school goederen in bruikleen heeft voor een leerling
(zoals een aangepaste stoel, tablet/iPad, etc.).
Comprix kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de school in gebreke is gebleven
bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht. Wanneer een kind schade heeft geleden, wat veroorzaakt is
door een ander kind, dan kan de geleden schade worden verhaald bij de ouders van het kind die de
schade heeft veroorzaakt.
In 2019 heeft Comprix een ongevallenverzekering afgesloten. De ongevallenverzekering keert een
bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit t.g.v. een ongeval.
Schorsing.
Meestal wordt een schorsing van een leerling gebruikt als een ordemaatregel of straf. Een schorsing
duurt niet langer dan enkele dagen. De school behoudt tijdens de schorsing een
inspanningsverplichting t.b.v. de leerling. De leerling dient derhalve tijdens de schorsing van de
leerkracht een huiswerkopdracht mee te krijgen. De beslissing over schorsing van een leerling berust
bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag meldt de schorsing bij de leerplichtambtenaar en de
inspectie.
Verwijdering.
Ernstig wangedrag van de leerling of van een ouder kan aanleiding zijn om de leerling van school te
verwijderen. De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag (artikel 40
van de Wet Primair Onderwijs). Indien tot verwijdering wordt overgegaan, wordt de volgende
procedure gevolgd:
1. Voordat tot verwijdering wordt besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken
groepsleerkracht.
2. Het bevoegd gezag meldt het voornemen tot verwijdering bij de leerplichtambtenaar en de
Inspectie.
3. Het bevoegd gezag zal tot definitieve verwijdering overgaan wanneer een andere basisschool
of een school voor speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten.
4. Wanneer het bevoegd gezag aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes heeft gezocht
naar een school waarnaar verwezen kan worden, dan kan tot definitieve verwijdering
worden overgegaan.
Voor het openbaar onderwijs in Comprix geldt dat op de besluitvorming rond verwijdering de
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing is. De volgende zaken zijn hierbij van toepassing:
❖ De beschikking moet deugdelijk zijn gemotiveerd.
❖ De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.
❖ Het bevoegd gezag is verplicht een hoorzitting te organiseren.
❖ Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken op het bezwaarschrift beslissen.
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HOOFDSTUK 11. NAMEN EN FUNCTIES
De school
Adres:

OBS De Jasker
v.d Brugghenstrjitte 9
9245 HM Nij Beets
0512-461305
info.dejasker@comprix.nl
www.jasker.nl

Telefoonnummer:
E-mail:
Website:
Directie
Marko Ekas

Directeur
Leerkracht groep 6/7/8

directie.dejasker@comprix.nl
Telefoon: 06-42853005

Intern begeleider
Jikke Idzerda

Intern begeleider

jikke.idzerda@comprix.nl

Team
Joke Veenema
Jikke Idzerda
Amarins Visser
Marije Nijboer
Monique Noordhof

Leerkracht groep 1,2
Leerkracht groep 3,4,5
Leerkracht groep 3,4,5
Leerkracht groep 6,7,8
Native speaker Engels

joke.veenema@comprix.nl
jikke.idzerda@comprix.nl
amarins.visser@comprix.nl
marije.nijboer@comprix.nl

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Klaske Wiegersma-Bok (Voorzitter)
Herman de Boer

Teamgeleding:
Joke Veenema (Notulist)
Marije Nijboer

Activiteitencommissie
Oudergeleding:
Petra Smit- de Raaf (Voorzitter)
Janneke v.d. Heide (Penningmeester)
Martin Stins
Bauke Roel Ruisendaal
Kris Boyen

Teamgeleding:
Marko Ekas
Jikke Idzerda, Amarins Visser
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De Stipe
(Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost
Friesland)

Pastorieplein 12
8471 BZ Wolvega
0512-204150

Schoolarts

Hieke Numan
G.G.D. Fryslân
088-22999486

Schoolverpleegkundige

Marike Flapper
G.G.D. Fryslân
088-2299797

G.G.D. Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Bezoekadres:
Lange Marktstraat 14 Leeuwarden
088-2299444

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik.

GGD Fryslân Tel: 058-2334334

Vertrouwenspersoon school

Jikke Idzerda
Tel: 0512-461305

Vereniging Openbaar Onderwijs
Vragen over onderwijs?
Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand
wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010.
5010 is de vraagbaak voor ouders over Openbaar Onderwijs. Telefonisch op nummer
0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website
www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf
een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord.
Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft
gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
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FORMULIER "Instemming Schoolgids”

School:

O.B.S. De Jasker

Adres:

v/d Burgghenstrjitte 9

Postcode/plaats:

9245HM Nij Beets

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te
stemmen met de van 1 augustus 2022 tot 31 juli 2023 geldende Schoolgids
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Vaststelling Schoolgids

FORMULIER "Vaststelling van schoolgids”

School:

OBS De Jasker

Adres:

v.d Burggenstrjitte 9

Postcode:
Plaats:

9245HM
Nij Beets

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023
geldende schoolgids van deze school vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag,
Nij Beets, oktober 2022
Naam:

________________

Functie:

________________

Handtekening ________________________
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