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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van obs It Kruirêd. Naast deze gids is er voor het schooljaar 2022-2023 ook een
algemene schoolgids van Adenium. U kunt deze vinden op onze website www.kruired.nl.
Obs It Kruirêd is een openbare basisschool. Dat houdt in dat wij openstaan voor alle kinderen, ouders en
verzorgers, die bewust kiezen voor onze school; of ze nou religieus zijn of niet. In deze schoolgids staat
wat u van ons kunt verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen.
Iedere school heeft zijn eigen sfeer, zijn eigen aanpak en zijn eigen onderwijspakket. De leerlingen van
obs It Kruirêd komen uit Mûnein en omstreken. Er is een goede sfeer op school en een prima
zorgstructuur. Een deel van onze ouders kiest voor obs It Kruirêd vanwege het kleinschalige, de
duidelijke structuur en vooral de daaraan verbonden normen en waarden.
Onze visie blijkt belangrijk in de keuze. Kortgezegd houdt dit voor onze school in dat wij heel goed kijken
naar wat kinderen nodig hebben om optimaal te kunnen leren: welbevinden, betrokkenheid en
verbondenheid zijn daarin cruciaal; het proces vinden wij net zo belangrijk als onze opbrengsten. Wij zijn
ambitieus en leggen ‘de lat’ hoog en stimuleren de kinderen om dit ook te doen.
Wij besteden extra veel tijd en aandacht aan de taalontwikkeling van kinderen, omdat dit een
belangrijke basis is voor alle andere schoolvakken. Een brede ontwikkeling vinden wij belangrijk. Bij ons
staat ‘heel het kind’ centraal.
Wij zijn een ‘warme school met pit’, waar zorg voor elkaar en kwaliteit van onderwijs elkaar vinden! Wij
hopen dat u na het doorlezen van deze schoolgids een duidelijk beeld heeft van onze school.
Als u meer wilt weten en/of zien, dan bent u van harte welkom. Bel of mail gerust om een afspraak te
maken voor een persoonlijke rondleiding (058-256 2110, kruired@opo-furore.nl).
Het team van obs It Kruirêd.

Waarom deze schoolgids voor ouders?
Deze gids geeft informatie aan ouders:
* Waarvan de kinderen de school al bezoeken;
* Waarvan het kind binnenkort voor het eerst de basisschool gaat bezoeken;
* Waarvan een kind, bijvoorbeeld door verhuizing, van school moet veranderen.
Deze gids is een hulpmiddel voor ouders bij het bepalen van een verantwoorde schoolkeuze.
In onze schoolgids staat wat u van deze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren)
kan betekenen. Wij vertellen iets over de opzet van ons onderwijs en de zorg voor kinderen.
Deze gids is tot stand gekomen in overleg met ouders en personeel. De medezeggenschapsraad van obs
It Kruirêd heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Na vaststelling door de stichting
Openbaar Primair Onderwijs Furore wordt deze gids jaarlijks op de website van school geplaatst. De
inspectie van het basisonderwijs ontvangt eveneens een exemplaar.
Wat staat er in deze schoolgids?
* Algemene zaken;
* Uitgangspunten van de school;
* Organisatie van het onderwijs;
* Zorg voor kinderen;
* Wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten;
* Resultaten van het onderwijs.
Naast de schoolgids wordt jaarlijks een informatiekalender uitgegeven met daarin praktische informatie
over schooltijden, vakanties, en de mailadressen van de leerkrachten, enz.
Maandelijks krijgen alle gezinnen per e-mail een nieuwsbrief, waar actuele zaken in worden vermeld.

Hoofdstuk 1

De school

De naam van de school
De openbare school in Mûnein bestaat al meer dan 125 jaar. Het vorige schoolgebouw stond op de hoek
van de Dr. Kijlstrawei en de Jelte Binneswei. Vanaf de vijftiger jaren wordt er lesgegeven in het gebouw
aan de Mounewei. Na de renovatie en de nieuwbouw van het speellokaal eind jaren ’80 kreeg de school
de naam ‘It Kruirêd’. Voor de zomervakantie van 2006 is de school opnieuw verbouwd. De lokalen van
groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8 werden uitgebreid met een serre, waar apart maar toch samen, door middel van
een schuifdeur gewerkt kan worden. Alle oude stalen kozijnen zijn vernieuwd en er kwam nieuw
meubilair voor de midden- en bovenbouw. In 2010 is de speelruimte voor de kinderen rondom school
opnieuw ingericht en kreeg de onderbouw nieuw meubilair. In 2012 is de school uitgebreid met een
‘repro-ruimte’ en een directiekantoortje. In de zomer van 2013 zijn de toiletten gerenoveerd. Obs It
Kruirêd is door deze verbouwingen helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd.
De naam ‘It Kruirêd’ heeft te maken met de manier waarop wij werken. Een ‘kruirêd’ is het grote rad
onder de molenkap waarmee de molenaar de wieken naar de wind zet, zodat de wieken optimaal de
wind kunnen opvangen. Wij proberen kinderen in een zodanige situatie te brengen dat zij optimaal
kennis en vaardigheden kunnen aanleren.
Omdat wij in kleine groepen werken, krijgt elk kind de begeleiding en aandacht die hij of zij nodig heeft.
Wij proberen de kinderen vaardigheden mee te geven, zodat ze later als mondige en kritische burgers in
de maatschappij kunnen functioneren.
1.2 Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs gaat uit van de verschillen tussen mensen en doet daar iets mee door samen met
de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs:
kinderen leren er mét, ván en óver elkaar. Op die manier gaan ze elkaar respecteren, als voorbereiding
op hun latere deelname aan de samenleving waarin zij zich moeten kunnen redden.
Het belangrijkste kenmerk van een openbare school is dat elk kind ongeacht afkomst, religie of
levensvisie welkom is op school. Zo wordt er geleerd dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander
inzicht niet fout is. Kinderen krijgen dus kennis over alle andere godsdiensten en/of levensbeschouwend
onderwijs. Kinderen leren onafhankelijk te denken, krijgen de kans een eigen mening te vormen zonder
dat deze gekleurd of gestuurd wordt door een bepaalde levensbeschouwing. In het openbaar onderwijs
is veel aandacht voor het aanleren van normen en waarden. Er wordt geleerd dat er respect moet zijn
voor een ander en dat in het handelen dat respect ook terug te vinden is.
Adenium, en daarmee de school, is aangesloten bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). De
VOO is een vereniging met informatie voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen over actuele
ontwikkelingen en praktische zaken in het onderwijs. De VOO is ook een belangenbehartiger richting de
politiek. Wat kan een lidmaatschap van de VOO voor u betekenen?
• Kwaliteit van het onderwijs waarborgen zodat uw kind probleemloos van zijn/haar schooltijd
kan genieten;
• Informatie voor ouders, leerkrachten, MR-leden en ouderverenigingen over actuele
ontwikkelingen binnen het onderwijs en de politiek (onderwijsmagazine Inzicht);
• Persoonlijk advies en deskundige hulp bij al uw vragen over onderwijs op het moment dat u dat
nodig heeft;
• Deelname aan diverse activiteiten.

1.3 Stichting OPO Furore/Holding Adenium.
Gegevens en bestuur stichting OPO Furore
Stichting OPO Furore is een bevlogen, lerende organisatie voor openbaar onderwijs met het oog op
talenten, waarin wordt samengewerkt aan een goede kwaliteit van onderwijs.
Stichting OPO Furore is een dochter van holding Adenium. Het college van bestuur is bestuurlijk
verantwoordelijk voor OPO Furore. De dochters in holding Adenium werken samen op het gebied van
facilitaire dienstverlening en administratie en beheer, zoals gebouwenbeheer, ICT, financiën, P&O en de
personeels- en salarisadministratie.
Gegevens en bestuur stichting Holding Adenium
De stichting Holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO
Smallingerland. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van
kinderen, met name in hun levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten
behoeve van hun optimale ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen, zulks alles
voorts met aandacht voor de godsdienstige, met name protestants-christelijke, levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de
betekenis van de verscheidenheid van die waarden, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en het
bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval begrepen
de navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland en stichting
Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur (CvB) van de stichting bestaat uit
een voorzitter en een lid.
De adresgegevens van het CvB kunt u vinden in de bovenschoolse schoolgids van OPO-Furore.
1.3.1 Fierkracht
Wat is Fierkracht? Fierkracht is de naam van de vier openbare basisscholen in de Trynwâlden:
Sinnehonk (Aldtsjerk), Thrimwalda (Gytsjerk), It Kruirêd (Mûnein) en De Opstap (Oentsjerk).
Fierkracht is in 2020 ontstaan vanuit het idee de positie van het openbaar onderwijs te versterken, door
onze krachten te bundelen, met elkaar te ontwikkelen, van elkaar te leren en elkaar ondersteunen.
Fierkracht bestaat uit vier leerkrachten teams met één cluster-directeur voor de vier scholen en twee
adjunct-directeuren die ieder twee scholen onder hun hoede hebben. Daarnaast is er een administratief
ondersteuner en een conciërge. Al deze mensen samen zorgen voor goed onderwijs aan vier scholen.
Het afgelopen schooljaar heeft de directie van de Fierkrachtscholen een nieuw Fierkrachtschoolplan
geschreven voor de komende vier schooljaren. Dit plan betreft projecten die gebaseerd zijn op de
belangrijkste uitgangspunten van Adenium (Openbaar Primair onderwijs Tytsjerksteradiel, Openbaar
Primair Onderwijs Smallingerland en Primair Christelijk Onderwijs Smallingerland 2019) en op die van de
vier scholen zelf, voornamelijk gericht op onderwijsverbetering. Er is gekozen voor een algemeen
schoolplan voor de vier scholen, waarin de gezamenlijke projecten beschreven zijn. Onder leiding van de
nieuwe cluster-directeur en twee adjunct-directeuren zijn er verschillende werkmiddagen gepland voor
de teams om samen aan deze projecten te werken. De Fierkracht projecten waaraan wordt gewerkt
door alle vier scholen zijn: Taalplan Frysk, Techniek onderwijs, Functiehuis van Fierkracht (verdeling van
functies en specialisaties voor de vier scholen), onder-midden-en bovenbouw overleggen en IKCvorming. Daarnaast werken de vier verschillende locaties aan hun eigen onderwijsverbetering, in de
schoolgids van uw school vindt u de projecten waar het komende jaar aan gewerkt zal worden. Alle
projecten zullen steeds als doel hebben het onderwijs aan uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te
organiseren. Wij gaan er samen met de kinderen, u als ouders en de teams weer een mooi schooljaar
van maken.

1.4 Het schoolteam
Het schoolteam bestaat uit enthousiaste leerkrachten die zich regelmatig bij laten scholen. De
leerkrachten hebben oog voor het kind en kijken wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen.
Onze intern begeleider coacht leerkrachten met zorgleerlingen en alles wat daarbij komt kijken. Ook
overleg met ouders over zorgleerlingen is een onderdeel van de taken van de Intern Begeleider.
De dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur van de school.
1.5 Continurooster
Wij werken met een continurooster. De ervaring leert dat een schooldag, ingericht volgens het
continurooster, rustiger en effectiever is. Dat komt omdat kinderen meer geconcentreerd werken. Door
de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De leerstof kan in gelijke mate over de
schooldagen verdeeld worden.
Het rooster.
De school heeft een continurooster met vijf gelijke dagen voor alle kinderen.
Schooltijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur.
De ochtendpauze is van 10.00-10.15 uur. De lunchpauze is van 12.15 – 12.30 uur.
De kinderen spelen voor schooltijd op het plein tot de bel gaat.

Afspraken ochtend- en/of lunchpauze
✓ Ouders geven kind(eren) fruit of brood (liefst bruin of volkoren) mee voor in de pauze en een
beker drinken;
✓ Kinderen eten fruit of brood; wij adviseren hartig beleg op brood;
✓ Kinderen nemen drinken mee van huis. Dit mag geen koolzuurhoudende drank in blik zijn;
✓ Wij eten en drinken alles in school op;
✓ Ouders geven hun kind een lunchpakket mee;
✓ Eten en drinken wordt meegenomen in herbruikbare materialen;
✓ Bij het eten van de lunch horen een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen
toepassen. Denk hierbij aan:
✓ Iedereen begint op hetzelfde moment met eten;
✓ Netjes eten en drinken;
✓ Blijven zitten tijdens het eten en drinken;
✓ Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken;
✓ Tafels worden schoongemaakt;
✓ Overgebleven eten en drinken (en verpakkingen) gaan weer mee naar huis.
Bij slecht weer: De leerkrachten bepalen in overleg of er buiten kan worden gespeeld. Als dit niet het
geval is, kunnen de kinderen in de klas spelen met verschillende materialen en/of spellen. Er wordt niet
op de computer gewerkt tijdens de pauzes!
1.6 Het schoolgebouw en de omgeving
We werken momenteel in drie groepen: groep 1, 2 (onderbouw), groep 3, 4, 5 (middenbouw) en groep
6, 7, 8 (bovenbouw). Door de voordeur linksaf zitten de groepen 1 en 2 in een ruim speel- en werklokaal.
Hiernaast vindt u het magazijn en de kleuter wc’s. In het eerste lokaal rechts zitten de groepen 3, 4 en 5.
In het verste lokaal de groepen 6, 7, 8.

De gemeenschapsruimte met podium biedt ruimte voor creatieve activiteiten, kinderen die even apart
willen werken, vieringen, vergaderingen en ‘Rûntsje Kruirêd (afsluiting thema)’. Er is een
personeelskamer en een directiekamer. Achter de school is een berging voor buitenmateriaal van de
kleuters en een fietsenhok annex berging.
Voor de school is een plein met een tafeltennistafel en duikelrekken. Achter de school is een grasveld,
waar kinderen kunnen spelen, voetballen, rennen etc. Hier zijn ook schooltuintjes, een kleuterplein,
schommels en een zandbak. De kinderen hebben dus volop ruimte om te spelen en ontdekken wat de
natuur ons te bieden heeft.
1.7 De schoolgrootte en de telling van de leerlingen
De school telt gemiddeld ongeveer 45 leerlingen. Hierdoor kunnen wij combinatiegroepen maken van
ongeveer 15 kinderen per bouw. Wij zijn een school met kleine groepen maar met veel oog en aandacht
voor het individuele kind.
Hoofdstuk 2 Visie
De basisvaardigheden, rekenen, taal en burgerschapsontwikkeling hebben veel aandacht gehad de
afgelopen paar jaren. Goed onderwijs op deze thema’s had de eerste prioriteit. Een nieuw LVS (IEP) heeft
ons ondersteund in het volgen van de schoolse vaardigheden en zal ons vanaf komend schooljaar ook
ondersteunen bij de sociaal emotionele ontwikkeling.
“Hoofd, Hart en Handen” zijn de centrale thema’s waar het op school om draait.
Een evenwichtig kind dat zich kan ontwikkelen naar zijn of haar talenten waarbij de basisvaardigheden op
een zo hoog mogelijk niveau zijn ontwikkeld.
Waar aandacht is voor elk individueel talent en waar de sociaal emotionele ontwikkeling veel aandacht
krijgt.
Het verder ontwikkelen van een krachtige nieuwe visie met deze uitgangspunten staat voor begin volgend
schooljaar op de agenda.

Hoofdstuk 3

De schoolorganisatie

3.1 Inleiding
Op obs It Kruirêd werken wij in groepen waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten.
Daarnaast werken wij ook met combinatiegroepen. De groepen worden ingedeeld onder
verantwoording van de schoolleiding. Voor de zomervakantie ontvangen ouders informatie met
betrekking tot de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten over de groepen.
Wanneer kinderen op 4-jarige leeftijd op school komen krijgen zij tijd en ruimte om te wennen aan het
‘schoolritme’ en de gewoontes en werkwijzen op school. Door middel van observatie volgen wij de
ontwikkeling van de kinderen in een natuurlijke speel- en leersituatie. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en in een leerrijke omgeving krijgen zij voldoende tijd/ruimte zich te ontwikkelen.
3.2 Indeling groepen
De groepsindeling die wij hanteren hangt af van het aantal leerlingen per groep.
In het schooljaar 2022-2023 werken wij met de volgende combinaties: groep 1-2, groep 3-4-5
en groep 6-7-8.
3.3 Aanmelding en uitschrijving
Vanaf het moment dat uw kind drie jaar en tien maanden oud is mag hij of zij alvast vijf dagen op obs It
Kruirêd ‘meedraaien’ om te wennen. Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht.
Kleuters worden door de directeur ingeschreven. Dit laatste geldt ook voor leerlingen die door verhuizing
tussentijds instromen. U bent natuurlijk van harte welkom om de school van tevoren te bezoeken om u
te oriënteren.
Voordat een leerling in groep 1 bij ons op school komt, heeft de betreffende leerkracht contact met de
nieuwe ouders. Tijdens dit contact vertelt de leerkracht één en ander over de school en worden er
afspraken gemaakt over het ‘meedraaien’ van vijf dagen.
Vanaf het moment van aanmelding heeft de school 6 (+4) weken om te bekijken of obs It Kruirêd de juiste
school is voor uw kind d.m.v. een aanmeldformulier. Na deze periode wordt er een inschrijfformulier
ingevuld door de ouders,
Het jonge kind staat volop in de belangstelling. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. De peuterspeelzalen en basisscholen van de Trynwâlden
willen er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt.
De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om dit goed te laten verlopen,
vult de peuterspeelzaal een overdrachtsformulier in voor de basisschool. Hierin staan feitelijke
achtergrondgegevens, gegevens over de ontwikkeling van het kind en eventuele aanvulling van de ouders.
Nadat de peuterleidster dit heeft ingevuld, bespreekt zij haar bevindingen met de ouders. De ouders
behouden het origineel. De peuterleidsters zorgen ervoor dat de school twee maanden voordat de kleuter
op school komt ook een kopie ontvangt.

3.4 De vak- en vormingsgebieden

Methodenoverzicht 2022-2023
Vakgebied
Lezen:

Methode

Fonemisch bewustzijn
Voorbereidend lezen
Aanvankelijk lezen
Leesinterventieprogramma
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Studerend lezen
Voorloper groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8
Spelling en Taal

Map Fonemisch bewustzijn;
Kleuterplein;
Veilig leren lezen, kimversie;
Bouw;
Flits;
Nieuwsbegrip XL;
Blits.
Kleuterplein;
Staal;
Staal.

Rekenen:

Voorloper groep 1 en 2

Schrijven:
Wereldverkenning,
Burgerschap en
sociale integratie:

Methode groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer

Kleuterplein;
Map gecijferd bewustzijn;
Wereld in Getallen 5.
Pennenstreken.

Taal:

Muziek
Sociaal emotionele ontwikkeling

Bewegingsonderwijs:

Frysk:

Groepen 1 t/m 8

Engels:

Groep 1 en 2
Groepen 3 t/m 8

Blink Wereld.
Klasse!Kas.
Stap Vooruit;
Op voeten en fietsen;
Jeugdverkeerskrant.
Eigenwijs;
123 Zing.
‘Rots en water’;
Het leerlingvolgsysteem dat hiervoor gebruikt
wordt is Hart en Handen van IEP.
Beter bewegen voor kleuters;
Basislessen bewegingsonderwijs in de
speelzaal, (Van Gelder en Stroes);
Speelkriebels;
Uitzendingen Skoalle-tv;
Spoar 8
Kleuterplein
Groove Me (bovenbouw)

Lesuren tabel 2022 – 2023
Brin 14EQ
Kwartieren per groep
Vak- en vormingsgebieden
groep
1
Godsdienstige vorming/HVO

groep
2

groep
3

groep
4

groep
5

groep
6
3

groep
7
3

groep
8
3

Werken met ontw. materiaal

23

23

Rekenen & Wiskunde

4

4

22

22

20

20

20

20

Nederlandse Taal

14

14

20

20

20

20

25

25

10

8

8

5

5

5

2

3

4

4

4

6

6

7

6

3

3

3

3

3

3

Lezen - Technisch lezen
Lezen - Begrijpend lezen
Lezen - Leesbeleving

7

7

Mondeling
Schrijven

1

1

6

6

4

4

2

2

Fryske Taal

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Engelse Taal
Wereldoriëntatie

3

3

4

4

6

7

7

7

Sociale redzaamheid

12

12

3

3

3

2

2

2

Verkeer

2

2

2

2

2

2

2

2

11

11

9

9

9

9

9

9

16

16

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

5

5

Planning in kwartieren:

100

100

100

100

100

100

100

100

Planning uren:

25

25

25

25

25

25

25

25

Expressie (muziek, drama,
handvaardigheid, tekenen etc.)
Bewegingsonderwijs
Pauze

3.4.1 Burgerschap en sociale integratie
Achtergronden van burgerschap en sociale integratie.
Door de toenemende individualisering zijn mensen steeds minder betrokken op elkaar. Dit vormt een
bedreiging voor de samenhang in de samenleving. De overheid heeft daarom besloten actief burgerschap
en sociale integratie hoog op de agenda te zetten, ook in het basisonderwijs. Doel is basisschoolleerlingen
voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om
kennisoverdracht, maar ook om ervaringsleren. Burgerschap leren kinderen door het te doen, door te
ervaren wat het is, door feitelijke sociale bindingen met elkaar in de school en met de omgeving aan te
gaan.
Definitie actief burgerschap:
Onze school verwoordt het begrip actief burgerschap als volgt: ‘Actief burgerschap is het kunnen en willen
deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt
ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je
omgeving.’
Actief burgerschap en sociale integratie op school:
De school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, een multiculturele

samenleving, de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen en een respectvolle houding tegenover
andere religies en culturen, vragen dat actief burgerschap en sociale integratie wordt bevorderd.
Ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijk historisch besef en kennis van de Nederlandse
geschiedenis valt hieronder. Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als
een apart vak: burgerschapsvorming moet een vanzelfsprekend bestanddeel zijn van het
onderwijsaanbod. In het onderwijs op school komen de thema’s actief burgerschap en sociale integratie
dan ook regelmatig terug.
De methode die hiervoor wordt gebruikt is BLINK Wereld
3.4.2 Klasse!kas (groep 8)
De Klasse!kas past goed in het ‘Actief burgerschap’. De Klasse!kas leert de kinderen zaken als budgetteren,
duurzaam ondernemen, overleggen, beslissen en organiseren. De Klasse!kas wordt beheerd door de
kinderen in de bovenbouw – er is een voorzitter, penningmeester en secretaris - en heeft een startkapitaal
van 15 euro. In overleg met elkaar bedenken de kinderen acties om dit bedrag te verhogen. Met alle
kinderen van de hele school wordt besproken waar het geld aan besteed wordt.
3.4.3 Rots & Water
Sociale competenties zijn in een altijd veranderende, multiculturele samenleving overal van levensbelang
geworden. Als jij jezelf niet kent, dan begrijp je een ander ook niet en wordt het erg moeilijk met die
ander(en) een respectvolle relatie op te bouwen. Sociale competentie betekent heel eenvoudig dat
kinderen, van jongs af aan, met elkaar leren samen spelen. Samen spelen leidt tot samen werken en dat
leidt tot samen kunnen leven, gebaseerd op duidelijke, veilige, respectvolle regels. Respect voor elkanders
eigenheid en vrijheid.
De genoemde thema's worden in het Rots & Waterprogramma door vier rode draden met elkaar
verbonden:
1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richten van de
aandacht/focus (uiterlijk focus, later transformerend naar een innerlijk doel);
2. De ontwikkeling van de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn - emotioneel bewustzijnzelfbewustzijn;
3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer
verbaal georiënteerde, vormen van communicatie;
4. Het Rots & Waterconcept. De harde onwrikbare rots-houding versus de beweeglijke, verbindende
waterhouding.
In de praktijk wordt er aandacht besteed aan sterk staan, ademkracht, krachtcentrum, lichaamstaal,
grenzen, intuïtie, groepsdruk, pesten, concentratie, zelfvertrouwen, mentale kracht, communicatie versus
confrontatie, Rots &Water in het persoonlijk contact, seksualiteit en het omgaan met een bedreigende
groep. Kern is je eigen weg leren gaan en die van een ander respecteren!
In het schooljaar 2021-2022 hebben meerdere teamleden van obs It Kruirêd een kennismakingscursus
van Rots & Water gevolgd. Deze studiedag bevestigde ons beeld van Rots & Water, een aanpak voor
sociaal emotionele ontwikkeling die past bij onze visie op onderwijs. Voor het schooljaar 2022-2023
betekent dit dat de teamleden de drie daagse Rots & Water training gaan volgen, zodat wij de R & W
lessen mogen gaan geven aan de kinderen.
3.4.4 Coöperatief leren
Sinds het schooljaar 2021-2022 wordt coöperatief leren toegepast op school.
Coöperatief leren, ook wel samenwerkend leren, gaat uit van vijf kernbegrippen: positieve wederzijdse
afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, directe en simultane interactie, samenwerkings- en
groepsvaardigheden en evaluatie van het groepsproces.

3.4.5 Pesten en taken anti-pest coördinator en contactpersoon
Nog steeds zijn er leerlingen die zich onvoldoende bewust zijn van de impact van schelden en pesten.
Schelden en pesten zijn een vorm van geestelijk geweld dat diepe wonden kan slaan in de psyche van het
slachtoffer en de verdere persoonlijke ontwikkeling enorm kan schaden. Je kunt niet zomaar iets over
iemand zeggen. Je moet leren je woorden te wegen alvorens die aan een ander mede te delen.
Wij hebben op school een pestprotocol. Dit protocol geeft aan hoe wij pestgedrag bij ons op obs It Kruirêd
aanpakken. Bij pestgedrag gaat in eerste instantie de groepsleerkracht met betrokken kinderen in
gesprek. Wanneer zowel ouders, kinderen en leerkrachten signalen krijgen dat er geen verbetering
optreedt in het gedrag van de betrokkenen, wordt de anti-pest coördinator ingeschakeld. Deze gaat in
gesprek met betrokkenen en maakt afspraken, vervat in een plan van aanpak. Er worden meerdere
gesprekken gevoerd, pas wanneer alle betrokkenen te kennen geven dat het pestgedrag is ‘opgelost’
stoppen deze gesprekken. Wanneer tijdens de gesprekken blijkt dat er geen verbetering optreedt worden
andere partijen (bijvoorbeeld ouders) hierbij betrokken. De anti-pest coördinator, ook wel
aandachtsfunctionaris genoemd, op onze school is dit de Intern begeleider.
Ook heeft obs It Kruirêd een (vertrouwens)contactpersoon, Kirsten Woudstra- van der Galiën. Zij kan
advies geven bij klachten, maar zal niet inhoudelijk ingaan op de klacht. Ze zal alleen doorverwijzen naar
de juiste persoon en eventueel helpen bij het eerste contact.
3.4.6 Activiteiten in de kleuterbouw
In de kleutergroepen moeten kinderen kunnen spelen, maar wij willen ze ook uitdagen tot leren. De
kinderen worden vanuit hun belevingswereld spelenderwijs voorbereid op taal, rekenen en sociaal
emotionele ontwikkeling. Wij noemen dit het zogenaamd beredeneerd aanbod. Naast genoemde
onderdelen is er een ruim aanbod voor muziek en lichamelijke ontwikkeling.
3.4.7 Basisvaardigheden
De basisvaardigheden voor lezen, taal, rekenen en schrijven hebben wij hieronder in het kort
beschreven.

Lezen
Vanaf groep 1 en 2 wordt er aandacht besteed aan lezen, in de vorm van ontluikende geletterdheid. Wij
gebruiken hiervoor het programma ‘Fonemisch-bewustzijn’ en de methode ‘Kleuterplein.’ Hierbij gaan
kinderen op een speelse manier met letters om. Kinderen stempelen, werken met magnetische letters en
ontwikkelingsmateriaal. Al deze werkvormen nodigen uit tot het ontdekken van geschreven en
mondelinge taal.. Wij hopen hierdoor een goede basis te leggen voor het lezen. Wanneer de kinderen in
groep 3 komen kunnen sommigen al enkele woordjes lezen. Het aanvankelijk leesproces krijgt hier steeds
meer vorm.
Het leesonderwijs wordt gegeven aan de hand van Veilig leren lezen (Kim-versie).
Vanaf groep 4 lezen de kinderen zowel individueel als op groepsniveau.
Bouw! wordt ingezet voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Middels Bouw! wordt aan deze
leerlingen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.

Taalonderwijs
In de groepen 1 en 2 werken wij een zogenaamd beredeneerd aanbod met de methode Kleuterplein. Dit
is een methode waarmee doelgericht gewerkt kan worden. Vertelplaten, reuzenboeken, taalactiviteiten
in kleine en grote kring samen met “Raai de Kraai” en speel/ werkactiviteiten nodigen kinderen uit om
spelenderwijs allerlei aspecten van de taalontwikkeling te oefenen. Tevens werken wij met de methode
‘Fonemisch bewustzijn’.

Voor de groepen 4 t/m 8 maken wij sinds dit schooljaar gebruik van ‘Staal ’. Dit is een methode voor
taal, spelling en woordenschat. De methode heeft veel mogelijkheden om te differentiëren.

Rekenen
De instructie van het rekenen is op niveau. In de praktijk kunnen kinderen op eigen niveau werken in de
groep die niet automatisch het leerjaar is waar het kind in zit. Kinderen kunnen zowel een niveau lager of
hoger dan hun 'eigen' groep de instructie en verwerking op maat krijgen. De kinderen van groep 4 t/m 8
maken hun rekenopdrachten voor een groot deel op hun iPad. In schooljaar 2020-2021 hebben we binnen
Fierkracht een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd: WIG5. Deze methode biedt naast de basisstof
ook verdiepings- en remediërend materiaal. De kleuterleerkrachten van Fierkracht hebben in het
schooljaar 2021-2022 de cursus Rekenplein gevolgd, deze methode sluit aan op WIG 5. Er is sprake van
een doorgaande lijn voor rekenen op school.

Schrijven
Al vanaf de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan het schrijven. Door de hele school heen volgen
wij hiervoor de methode ‘Pennenstreken’. Tot en met groep 7 volgen wij samen met de kinderen deze
methode. In groep 7 en 8 beginnen de kinderen hun eigen handschrift te ontwikkelen en doen wij
bijvoorbeeld aan creatief schrijven. Een goede schrijfhouding en penvoering zijn heel belangrijk.
3.4.8 Wereldoriënterende vakken
De wereld oriënterende vakken bieden wij geïntegreerd aan. In groep 1-2 is wereldverkenning onderdeel
van de methode Kleuterplein. Vanaf groep 3 werken we met de methode “Blink Wereld”. Ontdekkend,
onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Door verschillende werkwijzen te gebruiken spelen
wij in op de behoefte van alle kinderen. Kinderen hebben hierdoor ook de gelegenheid hun talenten te
ontdekken en te laten zien aan medeleerlingen, leerkrachten en ouders. De wereldoriënterende vakken
bieden we thematisch aan.
3.4.9 Levensbeschouwelijk onderwijs
In de bovenbouw wordt GVO (Godsdienstig Vorming Onderwijs) of HVO (Humanistisch Vorming
Onderwijs) gegeven. Deze lessen worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van
O.C.W. De lessen duren 45 minuten en vinden eens per week plaats. Omdat het om een kleine groep
kinderen gaat, kan er niet altijd GVO én HVO gegeven worden. In overleg met de OV en de MR van school
is besloten het ene jaar GVO aan te bieden en het jaar daarna HVO. Het is niet verplicht om de GVO- of
HVO-lessen bij te wonen. Wanneer kinderen deze lessen niet bijwonen, zorgt de school voor passend
vervangend onderwijs. In het schooljaar 2022 – 2023 wordt er GVO gegeven.
3.4.10

Onderwijs in de Friese en Engelse taal

Frysk
Fryslân is in meartalige provinsje. Neist it Nederlânsk funksjonearret it Frysk as twadde taal yn sawat alle
domeinen fan it sosjaalmaatskiplik en kulturele libben. Bern wurde oeral en samar konfrontearre mei
Fryske sprek- en skriuwtaal. Wy wolle ús bern goed tariede op it aktyf partisipearjen yn in maatskippij
dêr’t de Fryske taal in wêzenlik plak ynnimt. Foar in grut part fan ús bern is Frysk de thústaal. It
pedagogyske en didaktyske belang fan memmetaalûnderwiis is dan ek tige wichtich foar ús.
Fryslân is een meertalige provincie. Naast het Nederlands fungeert het Fries als een tweede taal in bijna
alle gebieden van het sociale en culturele leven. Kinderen worden overal en samen geconfronteerd met
Friese gesproken en geschreven taal. We willen onze kinderen goed voorbereiden op actieve deelname
aan een samenleving waarin de Friese taal een belangrijke plaats inneemt. Voor een groot deel van onze
kinderen is Fries de thuistaal. Het pedagogische en didactische belang van moedertaalonderwijs is daarom
erg belangrijk voor ons.
Troch de bern sa folle mooglik yn harren eigen taal op te fangen en oan te sprekken fiele hja har feilich en
fertroud op skoalle. Op dizze wize wurkje wy oan it ‘welbevinden’ fan de bern. En dat is de basis foar al it

learen op skoalle. Fanút harren eigen taal wurde de bern dêrmei bewust makke fan de oare taal. Troch it
meitsjen fan ôfspraken oer it taaloanbod is der in trochgeande line yn de skoalle en kinne de learkrêften
elkoar helpe, stypje en op saken oansprekke. Boppedat is it fak Frysk wetlik ferplichte.
Door de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen taal te betrekken en aan te spreken, voelen ze zich veilig
en zelfverzekerd op school. Op deze manier werken we aan het 'welzijn' van de kinderen. En dat is de
basis voor al het leren op school. Kinderen worden vanuit hun eigen taal dus bewust gemaakt van de
andere taal. Door afspraken te maken over het taalaanbod is er een doorlopende lijn in de school en
kunnen de leerkrachten elkaar helpen, ondersteunen en aanspreken. Daarnaast is het vak Fries wettelijk
verplicht.
Op ’t heden brûke wy de folgjende metoaden/materialen/programma’s:
We gebruiken momenteel de volgende methoden/materialen/programma's:
Groep 1 - 8: Spoar 8
Derneist ha we elts jier de Fryske Wiken op skoalle, yn it skoalle jier 2021-2022 is der binnen Fierkracht
de start mei makke. Yn it skoalle jier 2022-2023 sille de earste Fryske Wiken plak fine op alle skoallen fan
Fierkracht.

Praktyk oangeande de fiertaal
Op ibs It Kruirêd binne der dúdlike ôfspraken oer it brûken fan it Frysk as fiertaal op skoalle. Ek is it ôfhinklik
fan de thústaal fan de bern en de ynteraksje tusken de learkrêft en de bern. Benammen by de beukers is
it gebrûk fan de taal bot ôfhinkelik fan de memmetaal. Yn de oare groepen is foar it grutste part
Nederlânsk de fiertaal. Ynstruksje oan de bern dogge wy yn it Nederlânsk.

De praktijk met betrekking tot de voertaal
Op obs It Kruirêd zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van het Fries als voertaal op school. Het
hangt ook af van de thuistaal van de kinderen en de interactie tussen de leraar en de kinderen. Vooral bij
de kleuters is het gebruik van de taal erg afhankelijk van de moedertaal. Overal wordt voor het grootste
deel Nederlands gesproken. We geven instructies en uitleg aan de kinderen altijd in het Nederlands.

Doelen ûnderwiisoanbod
Attitude: Yn ús hâlden en dragen libje wy in positive attitude oangeande it Frysk foar. It Frysk klinkt
regelmjittich yn‘e skoalle.
Houding: In ons doen en laten tonen we een positieve houding ten opzichte van het Fries. Fries klinkt
regelmatig op school.
Ferstean: Us ûnderwiisoanbod is der op rjochte dat alle learlingen oan‘e ein fan‘e basisskoalle yn alle
gefallen it Frysk ferstean kinne.
Begrip: Ons educatieve aanbod is erop gericht dat alle leerlingen aan het einde van de basisschool het
Fries op zijn minst kunnen begrijpen.
Lêzen: Us ûnderwiisoanbod is der op rjochte dat alle learlingen oan‘e ein fan‘e basisskoalle ynformaasje
opdwaan kinne út Frysktalige teksten.
Lezen: Ons onderwijsaanbod is erop gericht dat alle leerlingen aan het einde van de basisschool
informatie uit Friese teksten kunnen verkrijgen.
Praten: Us ûnderwiisoanbod is der op rjochte dat alle learlingen har oan ’e ein fan ‘e basisskoalle yn
deistige sitewaasjes nei foarm en ynhâld uterje kinne en doare yn it Frysk.
Overleg: ons onderwijsaanbod is erop gericht ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich aan het einde van
hun basisschool in het Fries naar vorm en inhoud kunnen en durven uitdrukken in dagelijkse
situaties
Skriuwen: Us ûnderwiisoanbod is der op rjochte dat safolle mooglik learlingen oan ‘e ein fan ‘e basisskoalle
de skriuwwize fan ienfâldige wurden en sinnen yn it Frysk leard ha.
Schrijven: Ons educatieve aanbod is erop gericht dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de
basisschool het schrijven van eenvoudige woorden en zinnen in het Fries hebben geleerd.
Yn ‘e ynformaasjefoarsjenning en presintaasje nei bûten ta brûke wy mûnling ôfwikseljend Frysk en
Nederlânsk. Yn it skriftlik ferkear betsjinje wy ús it meast fan it Nederlânsk (skoalgids, kalinder, nijsbrief).

Bij de informatievoorziening en presentatie naar buiten gebruiken we mondeling afwisselend Fries en
Nederlands. In de geschreven communicatie bedienen we ons voor het grootste deel van het Nederlands
(schoolgids, kalender, nieuwsbrief).

Engels
Op school wordt de Engelse taal structureel en methodisch aangeboden met behulp van de methode
Kleuterplein in de groepen 1 en 2 en Groove Me in de groepen 3 t/m 8.
3.4.11 Bewegingsonderwijs
Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 1 en 2 gymnastiek in het eigen speel- en
werklokaal. Het dragen van gym- of turnschoenen is verplicht. Daarnaast spelen zij elke schooldag
minimaal 60 minuten buiten. Waarbij zij de mogelijkheid hebben om te spelen en bewegen met buiten
materialen.
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geldt dat ze op vrijdagmiddag bewegingsonderwijs hebben in sporthal
‘De Hege Wâlden’ in Oentsjerk. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat de effectieve gymtijd onvoldoende
was. De groepen 3 t/m 8 worden met de bus gebracht en gehaald. De kinderen dragen tijdens de
gymlessen verplicht daarvoor bestemde kleding: gymbroekje en -shirt, turnpakje, gym- of turnschoenen.
Lang(er) haar wordt in een staart of vlecht gedragen en sierraden mogen niet gedragen worden i.v.m.
veiligheid. Schoeisel is verplicht in verband met het voetwratvirus en de veiligheid. Schoenen die buiten
gedragen worden mogen niet in de gymzaal gebruikt worden.
De gymtijden voor de groepen 3 t/m 8 zijn op vrijdag van 12.30-14.00 uur.
Als uw kind een keer niet mee kan doen met de gymnastiek, moeten de ouders zelf de school daarvan in
kennis stellen.
3.4.12 Expressie-activiteiten / Creatieve vorming
Eén keer in de twee jaar voeren de kinderen van groep 6/7/8 van obs It Kruirêd een musical op voor
ouders en familieleden. Deze vindt plaats tijdens de feestelijke ouderavond. Ook besteden wij aandacht
aan tekenen, schilderen, kleien, toneel, muziek en cultuur, deze activiteiten vinden plaats op de middag.
Daarnaast is er tijdens de thema weken tijd en aandacht voor de expressievakken.
3.4.13 ICT vaardigheden
De computer neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Op school wordt er door de leerlingen
volop met iPads en Chromebooks gewerkt.
In alle groepen werken kinderen met educatieve software.
In alle groepen maken wij gebruik van Touchscreen-schoolborden. Wij kunnen door middel van dit bord
op een vlotte en duidelijke manier instructie geven aan de kinderen. Zowel de leerkrachten als de kinderen
zijn erg enthousiast over het gebruik hiervan.
3.4.14 Huiswerk
Kinderen in de midden- en bovenbouw krijgen soms een opdracht die ze thuis kunnen oefenen. Een
voorbeeld hiervan is het opzeggen van de tafels. Hierbij gaan wij niet uit van kwantiteit maar van kwaliteit.
Kinderen leren op deze manier hun huiswerk te plannen. Huiswerk moet geen al te zware druk leggen op
de vrije tijd van de kinderen. Door middel van huiswerk willen wij de kinderen confronteren met het feit
dat leren niet ophoudt bij de schooldeur. Tegelijkertijd vormt het een voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
3.4.15 Verkeersveiligheid en verkeerseducatie
Vanaf 1 januari 2008 werkt de school structureel aan verkeersonderwijs. Het doel van verkeerseducatie
is dat wij de veiligheid van de kinderen in het verkeer willen bevorderen.
Daarnaast willen wij een veilige schoolomgeving en veilige verkeersroutes van en naar huis.
De kinderen krijgen door middel van onder andere een verkeersmethode onderwijs en oefenen het
geleerde ook in de praktijk. Ouders, die op dit gebied een voorbeeldfunctie hebben, worden hier ook bij

betrokken. Om die reden staat verkeersveiligheid regelmatig op de agenda van het team, de
oudervereniging en de MR.
De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de verkeerveiligheid in en om de school:
• Op het plein wordt niet gefietst;
• Er wordt niet geparkeerd langs de rode stoeprand voor school, zodat de kinderen een beter
uitzicht hebben bij het verlaten van het schoolplein.
Door structureel aandacht te schenken aan het verkeer naar aanleiding van het verkeerseducatieplan,
hopen wij onze kinderen goed voorbereid deel te laten nemen aan het verkeer. In 2008 hebben wij voor
het eerst ons verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen. Inmiddels hebben wij dit label voor de 3e
keer ontvangen. Om dit label te halen moet de school aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn
verdeeld in 5 groepen:
De schoolorganisatie: een beleidsplan; betrokkenheid van de ouders; geld reserveren; een werkgroep
verkeer.

Verkeerslessen en verkeersprojecten:
Gemiddeld 30 minuten verkeersonderwijs per week; handelingsgerichte oefening; aandacht voor de
schoolomgeving; verkeersprojecten/thema’s; 1x per jaar verkeersexamen voor groep 6 t/m 8.
Streetwise: 1 keer per twee jaren doet de school, samen met de andere Fierkrachtscholen, het Project
Streetwise van de ANWB.

Praktische verkeerseducatie:
Praktische activiteiten; praktisch verkeersexamen; jaarlijkse fietscontrole; materiaal voor praktische
activiteiten aanschaffen.

Verkeersveilige schoolomgeving:
Verkeersveilige schoolroutes; aandacht toekomstige school - huisroutes groep 8; de uitgang van school zo
overzichtelijk mogelijk houden; voldoende parkeergelegenheid; afspraken met ouders over het brengen
en halen. Wij hebben 1 à 2 keer per jaar overleg met Dorpsbelang, gemeente en de politie over de
verkeerssituatie bij school.

Betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie:
Ouders helpen regelmatig bij activiteiten; verkeer komt regelmatig aan de orde tijdens contacten met
ouders; minstens 1x per jaar is er een activiteit m.b.t. verkeerseducatie, verkeersveiligheid of
verkeerssituatie; ouders worden goed op de hoogte gehouden.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 6 t/m 8 nemen in april deel aan de verkeersproef in Gytsjerk. Wij doen elk jaar
mee aan dit verkeersexamen. Ons verkeerseducatieplan ligt ter inzage op school.
3.4.16 Techniekonderwijs
Wij proberen de kinderen technisch bewustzijn bij te brengen en een begin te maken met het begrijpen
van technische principes en bekwaamheid tot technisch handelen, door structureel aandacht te besteden
aan techniek. Techniek is een veel omvattend begrip.
Wanneer de basisschoolleeftijd begint, hebben kinderen al heel wat producten van techniek leren
kennen. De wereld van de dingen is voor kinderen primair een doe-wereld. Dingen zijn er om te benutten.
Kinderen kijken en denken met hun handen. Op onze school proberen wij vanuit 3 kerndoelen kinderen
technische vaardigheden, inzicht en vooral ook interesse in de techniek bij te brengen.
De volgende kerndoelen zijn de uitgangspunten voor ons techniek onderwijs:
1. De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur;
2. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de
vorm en het materiaalgebruik;
3. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en
te evalueren.
Door techniekonderwijs kunnen de kinderen een goed beeld van techniek ontwikkelen. Op deze wijze
bevordert techniek de relatie tussen onderwijs en maatschappij.

De Techniekbus bezoekt elk jaar de scholen van Fierkracht. In de Techniekbus leren de kinderen op een
speelse manier omgaan met techniek.
3.4.17 Schoolprojecten
Een paar keer per jaar staat in alle groepen een project centraal. Tijdens de projectweken werken alle
groepen een cultureel, creatief, muzikaal of algemeen thema uit. Het project wordt meestal afgesloten
met een hoogtepunt in de vorm van een toneelstuk, musical of tentoonstelling voor ouders, kinderen en
andere belangstellenden, dit gebeurt tijdens Rûntsje Kruirêd. (Afsluiting themaweken aan de hand van
Blink Wereld thema).
3.5 Schooltijden, vakanties en studiedagen (uren verantwoording) 2021-2022
Alle groepen hebben iedere dag dezelfde schooltijden: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.
Daarvan hebben ze twee keer een kwartier pauze. Een schooldag telt dus vijf klokuren per dag en 25 per
week.
Om 8.25 uur gaat de schoolbel en om 8.30 uur beginnen de lessen. Te laat komen wordt door de
leerkrachten en kinderen als erg vervelend ervaren. Wij vragen de ouders dan ook met klem hun kinderen
op tijd te brengen en/of te helpen op tijd op school te zijn.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Pinkstermaandag
Zomervakantie

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

Daarnaast plannen wij nog een aantal studiedagen in, waarop de leerlingen vrij zijn van school. Deze
vindt u ook in de kalender die de ouders aan het einde van het schooljaar per mail krijgen.
Studiemiddag Fierkracht
19-09-2022
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Studiedag
21-09-2022
Leerlingen vrij
Studiedag
26-10-2022
Leerlingen vrij
Studiemiddag Fierkracht
01-11-2022
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Start kerstvakantie
23-12-2022
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Studiemiddag Fierkracht
08-02- 2023
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Werkmiddag team
10 februari 2023
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Studiemiddag
21 maart 2023
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Studiemiddag Fierkracht
25 mei 2023
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Personeelsdag Adenium
26 mei 2023
Leerlingen vrij
Plandag 2023-2024
23 juni 2023
Leerlingen vrij
Vrije middag voor de zomervakantie
21 juli 2023
Leerlingen om 12.00 uur vrij

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

totaal aantal uren

1305

1305

1305

1305

1305

1305

1305

1305

Af: Vakantieuren

325

325

325

325

325

325

325

325

Af: Facultatieve uren

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

35,5

Echte uren naar school

944,5

944,5

944,5

944,5

944,5

944,5

944,5

944,5

Groep 1-4 gaan in totaal 3778 uren naar school
Groep 5-8 gaan in totaal 3778 uren naar school
Totaal aantal uren dat de kinderen naar school gaan bedraagt 7556 uren. Dat is ruim boven het wettelijk
minimum van 7520 uren.
3.5.1 Melding bij afwezigheid
Bij ziekte moet de ouder het kind voor 8.30 uur telefonisch afmelden. Absentie wegens bezoek aan
tandarts, huisarts moet van tevoren (indien mogelijk) met de leerkracht overlegd worden. Wilt u proberen
zo veel mogelijk buiten de lestijd afspraken te maken met huisarts, tandarts of orthodontist? Dit is zeker
tijdens de toetsweken in januari en mei/juni belangrijk.
3.5.2 Ziekte tijdens schooltijd
Soms kan het gebeuren, dat uw kind zich niet lekker voelt op school. Als de klachten ernstig zijn, neemt
de leerkracht of de directie telefonisch contact met u op en zal u vragen uw kind op te halen of op te laten
halen.
3.6 Op de fiets?
Voor de kinderen van groep 1 en 2 hebben wij buiten een fietsenstalling. In het fietsenhok kunnen de
kinderen van groep 3 tot en met 8 hun fiets stallen. Kom je als eerste in het fietsenhok dan doe je je fiets
helemaal aan het einde. Dan kunnen de andere fietsen ernaast. Onder schooltijd is het hok op slot. Indien
nodig is de sleutel bij het personeel te verkrijgen.
3.7 Schoolregels
✓ Heb respect voor elkaar, ieders gevoelens en spullen;
✓ Luister goed naar elkaar, zoals je ook graag zelf zou willen worden gehoord;
✓ We houden ons aan de regels die samen afgesproken zijn;
✓ Wees blij en trots op jezelf als het je lukt.
De leerkracht introduceert in het begin van het schooljaar zelf de klassenregels. Deze regels bevatten
naast de algemene omgangsregels een aantal specifiek op de klas gerichte aanvullingen en kunnen
daardoor in detail van klas tot klas verschillen. In de midden- en bovenbouw hebben kinderen een stem
in het kapittel bij het bedenken van de klassenregels. De ervaring leert dat regels die door de kinderen
zijn opgesteld een veel groter draagvlak hebben.
3.7.1 Maatregelen bij overtreding van de regels
Bij het overtreden van de algemene omgangsvormen, vindt in eerste instantie een gesprek plaats met de
betrokken kinderen en de leerkracht. Zo nodig legt de leerkracht het kind of de kinderen een straf op. De
leerkracht licht, zo snel mogelijk na het incident, alle betrokken ouders in. Bij herhaling van de overtreding
heeft de leerkracht een gesprek met de betrokken kinderen en ouders. De directeur is aanwezig bij dit
gesprek. Tijdens dit gesprek maakt de leerkracht afspraken met de kinderen en de ouders om in de
toekomst herhaling van het ontoelaatbare gedrag te voorkomen. De gesprekken en afspraken worden
schriftelijk vastgelegd, ondertekend door alle partijen en gearchiveerd in de leerlingendossiers.
Bij ernstig fysiek geweld of bij ernstige psychische bedreiging (hieronder valt ook een ernstig vorm van
pesten) vindt direct na het incident een gesprek plaats tussen de betrokken ouders, de kinderen, de
leerkracht en de directeur.
Van het gesprek en het incident wordt een verslag gemaakt, dat ondertekend wordt door alle partijen en
wordt toegevoegd aan het dossier van het kind. De directeur meldt het incident bij het bestuur. De ouders
ontvangen van genoemde melding een afschrift.

Bij herhaling van het incident kan de directeur overgaan tot een time-out van het kind waarbij het kind
wordt opgevangen binnen de school. Het krijgt bepaalde werkzaamheden die op een andere plek worden
uitgevoerd. In het uiterste geval wordt overgegaan tot schorsing en/of verwijdering van school.
De gevolgde procedure staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 17 van de bovenschoolse schoolgids van
Adenium, www.adenium.nl
3.8 Vertrouwenspersoon GGD
Als schoolbestuur zijn wij sinds 1998 verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende
ongewenst gedrag op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, (seksuele)
intimidatie, (cyber)pesten en onheuse bejegening. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen
betreffende contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie.
Het eerste aanspreekpunt op onze school is de intern begeleider. Zij is wisselend aanwezig, maar altijd
telefonisch te bereiken.
De school is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk
onderwijs (LKC).
Zowel de procedure en contactgegevens m.b.t. vertrouwenspersoon alsmede de klachtencommissie staat
uitgebreid beschreven in de bovenschoolse schoolgids www.adenium.nl

3.9 Vieren verjaardagen
Het is gebruikelijk, maar geen regel, dat kinderen die jarig zijn hun eigen klas en de leerkrachten trakteren.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes worden niet onder schooltijd of op het schoolterrein uitgedeeld;
dit wordt door de niet-uitgenodigde kinderen als sneu ervaren.
3.10

Festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst en Voorjaar

3.10.1. Sinterklaasfeest
De eerste 20 minuten van het Sinterklaasbezoek zijn gereserveerd voor de peuters. Zij worden met hun
ouders/begeleiders in de gemeenschapsruimte verwelkomd. Daarna worden alle groepen door de Sint
bezocht. De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen van Sinterklaas een cadeautje.
In groep 6, 7 en 8 worden lootjes getrokken en maken de kinderen voor elkaar een leuke surprise.
Voor de jongere kinderen is er een “pakjeskamer” waar de cadeautjes kunnen worden gebracht.
3.10.2. Kerstfeest
In de laatste week voor de kerstvakantie vieren wij een kerstfeest met alle kinderen van school. Om het
jaar is er een uitgebreidere kerstviering. De invulling van de kerstviering ligt niet op voorhand vast. Het
kan zijn dat de leerlingen op school een maaltijd nuttigen maar ook een kerstviering in de zaal bij het café,
waar ouders bij aanwezig kunnen zijn, hoort tot de mogelijkheden. De oudervereniging helpt het team bij
het organiseren van dit feest. De vieringen kenmerken zich door sfeer en creativiteit.
3.10.3. Activiteiten Moeder- en Vaderdag
De kinderen van groep 1 t/m 5 maken een kleinigheidje voor moeder- en vaderdag.
3.10.4. Sint-Maarten
De kinderen van groep 1 t/m 8 maken een lampion.

3.11

Mediaprotocol en privacybeleid (AVG)

De website bevat algemene informatie, zoals een foto van de school en NAW-gegevens, beschrijving van
de visie van het bestuur en een specifieke uitwerking van de school. U vindt er ook de schoolgids, inclusief
vakantierooster en de schooljaarkalender.
We richten ons hierbij zowel op degenen die de betreffende basisscholen al bezoeken, als ook op andere
belangstellenden.
Privacybeleid: Het uitgebreide beleid m.b.t. de A.V.G. staat beschreven in de bovenschoolse schoolgids,
op de website van school én op de site van Adenium / OPO-Furore.
3.12 Mobiele telefoon
Het meenemen en gebruiken van een mobiele telefoon is op school niet toegestaan.
3.13 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt jaarlijks. De datum komt vroegtijdig in de maandelijkse nieuwsbrief en ouders
worden nogmaals per mail geïnformeerd.
3.14 Acties voor een goed doel
Ieder jaar verkopen de kinderen van de bovenbouw kinderpostzegels. Daarnaast wordt er ieder jaar in
overleg met de Klasse!kas bekeken of er ook een actie wordt gehouden voor een goed doel.
3.15 Aanpak van hoofdluis
Om een luizenuitbraak te voorkomen worden na elke schoolvakantie door twee ouders de kinderen
gecontroleerd op luizen en neten. De data vindt u op de schoolkalender en in Parro. Kinderen mogen die
ochtend of middag geen gel in hun haar hebben. Wanneer u thuis ontdekt dat uw kind luizen heeft, willen
wij graag dat u dat meteen meldt bij een groepsleerkracht. De school kan dan de ouders waarschuwen
dat zij alert moeten zijn op luizen en in een dergelijk geval zelf ook moeten controleren.
3.16 Gezond gedrag
Bewegingsonderwijs en luizencontrole zijn alle onderdeel van het aanleren van ‘gezond gedrag’.
Daaronder valt ook het project ‘Kies voor hart en sport’ en het eten van fruit en andere gezonde
voedingsmiddelen in de pauze.
Het project ‘Kies voor hart en sport’ wordt geïnitieerd door de gemeente Tytsjerksteradiel. Elk jaar wordt
er een onderdeel gedaan, zoals informatie over voeding door een diëtiste, proeflessen bij verschillenden
sportverenigingen en speciale gymlessen door een vakleerkracht.
Met elkaar is besloten dat de kinderen in de pauze alleen gezonde voeding eten. Onder gezond verstaan
wij fruit, groente zoals komkommer, wortels en een boterham met hartig beleg.
3.17 Buiten-/naschoolse activiteiten voor kinderen, ouders en leerkrachten
De voor- en naschoolse opvang is in handen een professionele organisatie voor kinderopvang, te weten
de stichting Kinderwoud.
De uitgangspunten van de naschoolse opvang zijn:
• De opvang moet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen;
• De opvang moet betaalbaar zijn voor de ouders;
• De school wordt zo weinig mogelijk belast met de organisatie.
3.18.1 Schoolreizen
De kinderen van de onderbouw (groep 1 en 2) en de kinderen van de middenbouw (groep 3, 4 en 5) gaan
één dag op schoolreis. De bovenbouw (groep 6, 7 en 8) gaat meestal drie dagen op reis. De kosten van de
reisjes bedragen voor de onder- en middenbouw € 30,00 en voor de bovenbouw € 85,00.
U zult te zijner tijd vriendelijk gevraagd worden het te betalen bedrag over te maken op de rekening van
de oudervereniging. In de loop van het schooljaar ontvangt u hieromtrent nadere informatie.

3.18.2 Sportactiviteiten
Er worden jaarlijks in de Trynwâlden sport- en spelactiviteiten georganiseerd door sportverenigingen. Ook
organiseert school zelf diverse sportactiviteiten. Te denken valt aan schaatswedstrijden, een
voetbaltoernooi, een korfbaltoernooi, sportdag e.d. Het Kruirêd-team maakt hieruit een keuze en u wordt
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. De bovenbouw doet elk jaar mee aan het project ‘Kies voor hart en
sport’.
3.18.3 Gebruik boeken
Zonder boeken kun je als school niet zoveel beginnen. Kinderen mogen de boeken van school gebruiken.
Wij vragen hen wel er zuinig op te zijn want boeken zijn kostbaar! Boeken van school voor huiswerk of
een spreekbeurt of iets dergelijks moeten dan ook altijd in een tas worden meegenomen.
3.18.4 Openbare bibliotheek
Vanaf het schooljaar 2021-2022 participeert de school in het project dBieb op school. Vanuit de
bibliotheek worden wisselende collecties informatieve- en verhalende boeken in de school geplaatst
zodat de kinderen altijd toegang hebben tot de nieuwste boeken. Ook besteedt de leesconsulent in de
verschillende groepen aandacht aan activiteiten in het kader van de leesbevordering.
3.18.5 Excursies
Wij gaan regelmatig met de kinderen op excursie. Deze excursies hebben betrekking op het project of
thema waar wij op dat moment aan werken. Deze uitstapjes zijn alleen mogelijk wanneer ouders mee
willen als chauffeur en/of begeleider. Wanneer u meegaat bent u via de school verzekerd. Wij gaan er wel
van uit, dat u zelf voor uw auto een inzittendenverzekering heeft afgesloten. U kunt gebruik maken van
een kilometervergoeding voor de gereden kilometers.
3.18.6 Theater- en museumbezoek
In het kader van kunst- en cultuureducatie brengen wij bezoeken aan het theater of museum. Om naar
de voorstellingen toe te kunnen doen wij een beroep op ouders voor het vervoer. Wanneer u meegaat
bent u via de school verzekerd. Wij gaan er wel van uit, dat u zelf voor uw auto een
inzittendenverzekering heeft afgesloten. Een museumbezoek wordt in ieder geval één keer per twee
jaar georganiseerd. Hiervoor doen wij ook graag een beroep op de ouders in verband met vervoer en
begeleiding.
3.18.7 Slotfeest
Aan het eind van het schooljaar vieren wij met de hele school de ‘laatste schooldag’. De oudervereniging
stelt in overleg met groep 8 en het team een thema vast. Tijdens dit slotfeest nemen wij afscheid van de
leerlingen uit groep 8, hun ouders en (eventueel) leerkrachten.
3.18.8 Teamdag en studiedagen
Om ons als team goed te blijven ontwikkelen en te praten over de ontwikkeling van kinderen en het
onderwijs hebben wij jaarlijks studiemiddagen en studiedagen.
De data worden na de planningsdag en goedkeuring van de MR voor de zomervakantie vermeld in de
nieuwsbrief en staan in de (digitale) schoolkalender die de ouders rond de zomervakantie via de mail
ontvangen.

Hoofdstuk 4. De begeleiding van kinderen
4.1 Inleiding
Centraal staat dat kinderen op school leren. Obs It Kruirêd probeert “uit alle kinderen te halen wat erin
zit”. Er is extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen die extra
begeleiding nodig hebben bij het leer- en ontwikkelingsproces.
4.2 Passend Onderwijs
Voor het beleid t.a.v. Passend Onderwijs verwijzen wij u naar het bovenschoolse deel van de Schoolgids
van Adenium. www.adenium.nl
4.3 Zorgplicht
Ouders van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften willen graag een bewuste keus maken voor
een school die het beste bij hun kind past. Dat kan de school in de buurt zijn of een speciale basisschool.
Kiezen ouders voor obs It Kruirêd, dan zal de school samen met de ouders bepalen of de school kan
voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de school de
plicht om samen met de ouders een geschikte school voor het kind te vinden.
4.4 school-ondersteuningsprofiel – S.O.P.
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) opgesteld. Een
schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat
de school verder aan ondersteuning biedt. Het SOP legt vast waar iedere school voor staat en wat iedere
school aan zorg kan bieden.
De school ontwikkeling profielen van alle scholen samen vormen een dekkend aanbod van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een passende plek om
onderwijs en ondersteuning te krijgen.
Het ontwikkeling profiel van een school bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een korte typering van de school;
• De kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen
rekenen;
• De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover de school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school);
• De voorzieningen die de school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
4.5 Het volgen van de ontwikkelingen van kinderen
Het volgen van de ontwikkeling van uw kind op school is een belangrijke taak van de leerkracht. Hiervoor
is een systeem opgezet dat de sociale-emotionele ontwikkeling en de leerresultaten van de kinderen
registreert. Dit registreren gebeurt in alle groepen en aan de hand van toetsen, maar ook via het dagelijks
nakijken van het gemaakte werk en door te observeren. Op obs It Kruirêd maken wij sinds dit schooljaar
gebruik van het IEP-volgsysteem voor de cognitieve ontwikkeling. In het schooljaar 2022-2023 gaan we
ook het IEP LVS gebruiken om de sociaal emotionele ontwikkeling in beeld te brengen d.m.v. de
vragenlijsten van Iep Hart & Handen.
Bij het toetsen wordt gebruik gemaakt van zowel methode-gebonden als niet-methode gebonden
toetsen. Niet-methode gebonden toetsen zijn IEP-toetsen. Hierdoor is er de mogelijkheid om
onafhankelijk van de methode toch te kijken hoe uw kind scoort; hoever hij/zij in zijn/haar ontwikkeling
is. Deze toetsgegevens worden digitaal verwerkt in ParnasSys. De IEP-LVS toetsen worden twee keer per
jaar gemaakt; in januari en mei/juni.
Elke leermethode heeft eigen toetsen die meestal worden afgenomen aan het eind van een blok om te
bepalen of het kind zich de stof eigen heeft gemaakt. Dit betekent dat er elke drie tot vier weken een

toets gedaan wordt. Toetsen die niet naar verwachting zijn gemaakt, worden geanalyseerd, waarop een
interventie volgt. Deze wordt na verloop van tijd geëvalueerd.
4.6 De Intern Begeleider (IB-er)
Obs It Kruirêd heeft een IB-er. Dit is de coördinator op het gebied van zorg bij individuele leerlingen, of
problemen die in de hele groep spelen. De leerkrachten kunnen bij de IB-er terecht met vragen over
individuele leerlingen. De IB-er kan daarna bijvoorbeeld gaan toetsen of observeren.
Tijdens de leerlingbespreking heeft de IB-er een belangrijke rol. Zij moet het probleem helder krijgen, de
vorderingen bewaken en de leerkracht coachen. Wanneer dit wenselijk is wordt door de leerkracht in
overleg met de IB-er een plan van aanpak opgesteld. Een plan van aanpak kan tijdelijk of langdurig zijn of
een kind kan werken op een eigen leerlijn (opp). De vorderingen worden eens in de zes weken
geëvalueerd en het plan zo nodig bijgesteld. In de dagplanning is terug te vinden welke leerling wat nodig
heeft tijdens de les, het daarbij passend leerstofaanbod en de manier en frequentie van het aanbieden
van de leerstof. De IB-er kan contact met ouders opnemen over de ontwikkelingen. Maar ook ouders
kunnen dat initiatief nemen.
De functie van Interne Begeleider van obs It Kruirêd is vacant.
4.7 Individuele leerlingbespreking en groepsbespreking
Vier keer per jaar bespreken de IB-er en de leerkracht samen de ontwikkeling van de kinderen in de klas
tijdens de zogenaamde individuele leerlingbespreking en groepsbespreking. Er wordt gekeken naar zowel
de leerontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over
extra hulp, een gesprek met de ouders of het bespreken van het kind in de zorgbespreking. Eventueel
krijgt een leerling aangepast werk. Dit werk wordt in overleg met de IB-er samengesteld, en vervolgens
met ouders besproken.
4.8 Rapportage
Op school ontwikkelen kinderen zich en over die ontwikkeling wordt regelmatig met de ouders gesproken.
De inbreng van ouders is hierbij erg belangrijk. Zij kennen hun kind goed en deze informatie is belangrijk
om een zo volledig mogelijk beeld van het kind te krijgen.
Tweemaal per jaar, in februari en juni, krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis. Naar aanleiding
van dat rapport zijn er in de week daarop de 10 minutengesprekken.
4.9 Onderzoeken en therapieën op initiatief van ouders
Niet alleen via school, maar ook ouders zelf kunnen hun kind laten onderzoeken of opgeven voor therapie.
Het kan daarbij voorkomen dat de school verzocht wordt een signaleringslijst of iets dergelijks in te vullen.
Verzoeken hiervoor moeten via de IB-er worden gedaan. Zij overlegt vervolgens met de betreffende
leerkracht. School werkt hier graag aan mee op voorwaarde dat de uitslag van het onderzoek met de IBer en de betreffende leerkracht besproken wordt. Bij telefonische interviews van de leerkracht door
behandelaars of hulpverleners geldt dat de leerkracht het verslag ontvangt en goedkeurt voordat de
gegevens met de ouders worden besproken.
Wanneer een kind een therapie volgt, zoals dyslexietherapie, kan het voorkomen dat de school gevraagd
wordt het leerstofprogramma hierop aan te passen. School kan hier alleen in toestemmen na overleg met
de IB-er en de betreffende leerkracht, maar in principe geldt dat de school niet kan en zal afwijken van de
vastgestelde leerstof op school.
4.10 Mogelijkheden en grenzen van de zorg
Helaas zijn niet alle kinderen op de ‘gewone’ basisschool op hun plaats. Soms is het beter voor hun
ontwikkeling dat zij naar een speciale (basis)school gaan. Om het reguliere basisonderwijs op obs It
Kruirêd te kunnen volgen zijn een aantal voorwaarden vastgesteld:
• De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere onderwijsaanbod
helemaal of grotendeels kan verwerken;

•

Een kind moet na 8 jaar minimaal het niveau van eind groep 6 kunnen halen (wij streven natuurlijk
naar een hoger niveau);
• Het kind voelt zich veilig en vertrouwd;
• Het kind kan zich aan de groep- en schoolregels houden;
• Het kind is in staat om zelfstandig te werken;
• Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars
adviezen op;
• Het kind moet in beginsel zelfredzaam zijn, de school kent zeer beperkte voorzieningen voor
lichamelijke zorg;
• Het kind moet uit de voeten kunnen met de gangbare communicatiemiddelen, er zijn geen extra
voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen;
• Het gedrag van het kind moet een positieve invloed hebben op de groep. Andere kinderen en
leerkrachten moeten ook goed kunnen functioneren.
Alle scholen werken met een zogenaamd School Ondersteuningsprofiel. Dit ligt op school ter inzage.
Obs It Kruirêd streeft er naar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen met een
beperking, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen,
waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt. Dit geldt als er sprake is van:
Verstoring van de rust en de veiligheid: indien een leerling een beperking heeft die ernstige
gedragsproblemen met zich meebrengt en dit leidt tot een ernstige verstoring van de rust en de
veiligheid in de groep.
Wederzijdse beïnvloeding van enerzijds de verzorging en de behandeling van het kind met een
beperking, en anderzijds het onderwijs aan het kind met die beperking: indien een leerling een
beperking heeft die zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg voor en
de behandeling van de betreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling
onvoldoende tot zijn recht kan komen.
Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen: als het onderwijs aan een leerling met een
beperking een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor de tijd
en de aandacht voor de overige leerlingen niet kan worden geboden.
Tijdens de leerlingbespreking zal dit besproken worden en er zal te allen tijde in een vroeg stadium contact
worden opgenomen met de ouders.
4.11 De stappen in de ondersteuningsstructuur
Het begeleiden en observeren van kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben kent een aantal
fasen. Hieronder volgt een overzicht.
De leerkracht volgt nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen door toetsen en observaties en signaleert
middels analyse van toetsresultaten of de leerlingen de gestelde doelen hebben behaald.
Naar aanleiding van de analyses van de toetsresultaten en observaties bespreekt de leerkracht met de IB’
er of er reden is tot aandacht voor de groep en/of individuele leerlingen. Vervolgens wordt er bekeken
wat er nodig is, dit kan bv zijn: een observatie door de ib’ er, een plan van aanpak (deze wordt opgesteld
door de leerkracht en de ib’er en besproken met ouders), advies vragen aan de ZAT (ZorgAdviesTeam)
medewerker van onze school.
Voor onze school is dat: Hester Thiecke. Zij is orthopedagoog, en kan bij zorgvragen door school worden
betrokken.
Daarnaast werken we ook samen met het Gebiedsteam Tytjerksteradiel, voor vragen m.b.t. sociaal
emotionele ontwikkeling en/of opvoeding kunnen we bij hen terecht. Dit schooljaar komt de gebiedsteam
medewerker ook regelmatig bij ons op school. Voor onze school is dit: Janne Postma.
Werkt een aanpak herhaald onvoldoende, dan kunnen specifieke trajecten worden aangevraagd binnen
het passend onderwijs. Als ook deze specifieke hulp in onvoldoende mate resultaat heeft dan kan
eveneens binnen het netwerk ‘OPO Furore’, een verwijzing richting S.B.O. en S.O. worden aangevraagd.

4.12 Leerlingendossier
Alle relevante gegevens van het kind worden bewaard in het digitale leerlingdossier in ParnasSys. Dit is
wettelijk vastgelegd. De dossiervorming geschiedt uiterst zorgvuldig.
De regels van de privacywetgeving zijn hierop van toepassing. De dossiers worden beheerd door de IB-er.
Het dossier mag echter niet de school uit. Na het verlaten en/of veranderen van (de) basisschool wordt
belangrijke informatie uit het dossier gedeeld met de vervolgschool.
4.13 De rol van de ouders
We vinden het belangrijk dat de ouders goed geïnformeerd worden, over de vorderingen en plannen met
betrekking tot hun kind. De leerkracht is hierbij voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Welke zorg er
ook verleend wordt, de leerkracht is en blijft eindverantwoordelijk voor zijn of haar groep. Al naar gelang
de mate van hulp, kunnen op verzoek van de leerkracht of de ouders naast de IB-er derden aanschuiven
bij het oudergesprek. Dat kan iemand van het zorgteam zijn of een externe deskundige.
We vinden het belangrijk, dat ouders de extra hulp en aandacht voor hun kind kritisch volgen en
meedenken over het door de leerkracht of derden voorgestelde hulpprogramma. Wellicht dat, in overleg
met de leerkracht of de intern begeleider, kan worden besloten ook in de thuissituatie gerichte hulp te
bieden. Afstemming met datgene wat op school plaatsvindt, is dan een belangrijke voorwaarde.
4.14 Herfstkinderen
Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze
kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep 3; een ander deel van deze kinderen
stroomt na ruim anderhalf jaar door naar groep 3.
Ooit was er een zelfstandige kleuterschool naast een zelfstandige lagere school. In die tijd werd het begrip
schoolrijpheid gebruikt waarmee de mate van geschiktheid om te starten in de eerste klas (groep 3) werd
aangegeven. Een tweede gegeven was de geboortedatum. Die datum had niets te maken met de
ontwikkeling van de leerling, maar met de bekostiging. Deze teldatum was 1 oktober. Tegenwoordig heeft
die datum van 1 oktober geen invloed meer bij het beslissen over de voortgang naar de volgende groep.
In de Wet op het Primair Onderwijs is vastgelegd hoe tegenwoordig tegen de voortgang van leerlingen
wordt aangekeken. De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat een kind recht heeft op een
ononderbroken ontwikkeling. Een kind moet de basisschool kunnen doorlopen in acht jaar. Daarbij zijn
de behoeften en de ontwikkeling van de leerlingen steeds het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en
de begeleiding van de leerlingen. Bij aanmelding wordt daarom een vragenlijst ingevuld om te kijken of
er op dat moment sprake is van een normale ontwikkeling, of een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand. Direct bij de eerste schooldag kan uw kind dan krijgen wat het nodig heeft om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen. Wat ouders van hun kind vinden, is voor de leerkracht van wezenlijk belang.
Hoe kijken wij naar kinderen:
Omdat we willen dat ons onderwijs aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen, kijken we vooral naar
de mogelijkheden van een kind. Spel is de basis van de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen die heel
jong zijn in leeftijd en gedrag kunnen veel groei- en ontwikkelingsvoordeel van een verlengde
kleuterperiode hebben. Het kan juist een positieve bijdrage leveren om een kind met een zo hoog mogelijk
ontwikkelingsniveau de basisschool te laten verlaten. Een kind heeft recht op een stevige basis.
Voor de kinderen in de groepen 1 en 2 gaat het naast beginnende geletterdheid en gecijferdheid als
beoordelingscriterium, ook om de lichamelijke en de emotionele ontwikkeling, de taakgerichtheid, de
belangstelling, de motivatie, de taalontwikkeling, het samen spelen en werken. De beginnende
geletterdheid en gecijferdheid kunnen we toetsen, de andere aspecten brengen we in beeld door middel
van observaties aan de hand van ons ontwikkelingsvolgsysteem.
4.15 Doubleren
Wij gaan ervan uit dat iedere leerling aan het einde van het schooljaar de leerstof van een groep goed
doorlopen heeft. Mocht dit niet het geval zijn dan kan een doublure in de schoolloopbaan van een kind
een oplossing zijn. Voordat het besluit genomen wordt om een leerling te laten doubleren zal er gekeken

moeten worden naar twee factoren: de sociaal-emotionele ontwikkeling met daarbij betrokkenheid en
welbevinden, en de leerprestaties en competenties. Twijfelt een leerkracht al in een vroeg stadium aan
één van deze factoren of aan beide, dan dient de leerling ingebracht te worden in de leerlingbespreking.
Samen met de IB-er en in overleg met de ouders wordt er vervolgens een hulpplan gemaakt. Regelmatig
zal het hulpplan geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld.
Mocht er na verloop van tijd geen vooruitgang zijn en blijkt dat het nodig is dat de leerling doubleert, dan
wordt door de leerkracht zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt met de ouders voor een gesprek. Het
tijdstip van een dergelijk gesprek is altijd rond maart/april of eerder. Maken de ouders bezwaar tegen
doubleren dan kan het team in overleg met de ouders besluiten om een extern deskundige in te
schakelen.
Doubleren op obs It Kruirêd betekent niet dat een leerling alle leerstof nog eens herhaalt. Per vakgebied
wordt gekeken of een leerling herhaling nodig heeft of dat hij/zij de methode verder, eventueel in lager
tempo, kan blijven volgen.
4.16 Oudercontacten
De school voert z.g. ‘omgekeerde’ oudergesprekken, oftewel “trialoog-gesprekken”. Ouders worden aan
het begin van het schooljaar gevraagd om in gesprek te gaan met de leerkracht van hun kind(eren). Van
groep 4 t/m 8 worden zowel ouders als het kind uitgenodigd. Mocht u naast bovenstaande overleggen
behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht. Ook de
leerkracht kan u uitnodigen voor een extra gesprek.
4.17 Maatregelen bij constatering van kindermishandeling
Kindermishandeling komt helaas nog regelmatig in onze maatschappij voor. We kunnen zes vormen van
kindermishandeling onderscheiden: lichamelijke mishandeling, psychische of emotionele mishandeling,
lichamelijke verwaarlozing, psychische of emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en het feit dat
kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Om adequaat te kunnen handelen bij (vermoedens van)
kindermishandeling hanteert de school een protocol. Dit protocol omvat de volgende fases:
Fase 1 De leerkracht heeft een vermoeden
✓ Hij of zij onderbouwt het vermoeden door gericht te observeren welke signalen het kind afgeeft;
✓ Hij of zij overlegt met een collega, met de intern begeleider en directie.
Fase 2 De leerkracht bespreekt het vermoeden
Bespreking van de signalen met de intern begeleider en in een leerlingbespreking;
✓ Het inwinnen van extra informatie betreffende het gezin;
✓ Het maken van een plan van aanpak: wie doet wat en wanneer. Het plan wordt besproken met de
directie van de school.
Fase 3 Uitvoeren van de afspraken uit het plan van aanpak
✓ De leerkracht observeert gericht;
✓ Er vindt een gesprek plaats met de ouders;
✓ Veilig thuis (voorheen AMK) wordt geconsulteerd;
✓ Jeugdgezondheidszorg wordt ingeschakeld.
Fase 4 Het nemen van een besluit
✓ De intern begeleider bespreekt de resultaten uit fase 3 met de leerkrachten en de directie;
✓ De school brengt de hulp op gang;
✓ De school meldt de problematiek bij ‘Veilig thuis’ (bij crisissituaties meldt de school de situatie bij
de politie of bij de raad voor de kinderbescherming).
Fase 5 Het uitvoeren van een evaluatie
✓ De betrokkenen evalueren de aanpak;
✓ Zo nodig bijstellen van de basisaanpak voor een volgende keer.
Fase 6 Nazorg
✓ De leerkracht blijft de leerling volgen;
✓ Indien nodig grijpt de school opnieuw in.

4.18 Schoolmaatschappelijk werk
De gemeente Tytsjerksteradiel (Centrum voor Jeugd en Gezin) heeft het mogelijk gemaakt om op
bescheiden schaal gebruik te maken van schoolmaatschappelijk werk. Wanneer u met
opvoedingsproblemen te maken krijgt kan het schoolmaatschappelijk werk u verder helpen. Wanneer u
als ouder problemen met uw kind ervaart die mogelijk met school te maken hebben kunt u in overleg met
de leerkracht ook gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk. Ook personeelsleden en leerlingen
kunnen hier terecht.
4.19 Schoolarts

Dit doet de GGD op school
Samen met het basisonderwijs richt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Fryslân zich op de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19
jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en stimuleren ook een gezonde levensstijl.
We komen regelmatig op school voor zorgoverleg en voor de gezondheidsonderzoeken bij de kinderen.
Samenwerking tussen school, GGD en ouders is een belangrijke voorwaarde om kinderen gezond te laten
opgroeien. Goed samenwerken lukt alleen als we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen
in verantwoordelijkheden, kennis en ervaring. Wij willen u daarom graag laten weten wat wij als GGD
voor u en uw zoon en/of dochter kunnen betekenen!
Gezondheid
Alle vijfjarige kinderen en hun ouder(s) krijgen van ons een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek
op school bij de jeugdarts en de doktersassistente. Dit is een onderzoek naar de lichamelijke gezondheid
en de ontwikkeling van uw kind. De kinderen uit groep 7 en hun ouder(s) krijgen een uitnodiging voor een
onderzoek bij de jeugdverpleegkundige. De ouder(s) vullen voor beide onderzoeken een vragenlijst in die
met de jeugdarts, doktersassistente en/of jeugdverpleegkundige wordt besproken. Als u zich zorgen
maakt, hulp of advies zoekt of vragen hebt over de gezondheid, het gedrag of de ontwikkeling van uw
kind dan kunt u altijd een afspraak maken. Dit kan via de doktersassistente of de leerkracht. U kunt dan
een onderzoek of gesprek met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige aanvragen. Ook voor een controle van
de houding, gehoor- of ogentest kunt u bij ons terecht.
Opvoeding
Ouders van basisschoolleerlingen en leerkrachten kunnen bij de pedagoog van de GGD terecht voor steun
bij de opvoeding en het opgroeien. Er is een telefonisch spreekuur voor vragen over opvoeding en gedrag.
Onze pedagogen zijn dagelijks bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13.00-15.00 en op
vrijdag van 9.00-11.00 op 088 22 99 444.
Ook pedagogische thuisbegeleiding is mogelijk. De pedagoog biedt tijdens een kortdurende begeleiding
ondersteuning bij vragen over en problemen bij de opvoeding. Deze begeleiding kan worden aangevraagd
via bovenstaand nummer.
De GGD werkt ook samen met de school en de leerplichtambtenaar om verzuim zo veel mogelijk tegen te
gaan. We signaleren vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen en bieden begeleiding aan school en
ouders.
Vragen?
Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Want gezonde kinderen die goed
in hun vel zitten presteren beter en gaan graag naar school!
4.20 Gebiedsteam Tytjerksteradiel
Bij het Gebiedsteam kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De medewerkers van
deze teams ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers als er vragen
of problemen zijn.

Vragen
Ouders en opvoeders kunnen diverse (hulp)vragen hebben. Heeft mijn kind ADHD? Welke zorg past er bij
mijn kind? Is mijn kind dyslectisch? Waarom is mijn kind zo angstig? Mijn kind eet slecht, wat kan ik doen?
Waarom is mijn kind altijd zo boos? Ontwikkeld mijn kind zich wel goed? Met al dit soort vragen kunt u
bij de het Gebiedsteam terecht.
Bij het Gebiedsteam werken professionals. Ze hebben veel ervaring en kennis. Ze werken dichtbij u in de
dorpen. Ze geven advies en kunnen uw vragen beantwoorden. Dit kan indien gewenst anoniem. Als u
contact opneemt met het Gebiedsteam maakt een van de medewerkers een afspraak met u om langs te
komen. Samen gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie.
Het Gebiedsteam werkt vanuit een netwerk en heeft contacten met tal van organisaties in de gemeente.
Denk hierbij aan scholen, consultatiebureaus, politie, dorpenteams of vrijwilligersorganisaties. Ze
reageren op de signalen die ze via dit netwerk krijgen.
Kijk voor meer informatie ook eens op
Het gebiedsteam | Gemeente Tytsjerksteradiel (t-diel.nl)
Dit schooljaar komt er een gebiedsteam medewerker regelmatig op school. Voor onze school is dit:
Janne Postma.

Hoofdstuk 5

Het personeel en de stagiaires

5.1 Inleiding
De algehele leiding van de vier Fierkachtscholen is in handen van Fancy Hoekstra.
De dagelijkse leiding van de school berust bij de adjunct-directeur, Jacoba van der Wal-Monkel.
De leerkrachten zijn Kirsten Woudstra – van der Galiën en Josina Liezenga (onderbouw),
Janny van der Wijk en Naomi de Haan (middenbouw)
en Chantal Zwiesereijn (bovenbouw).
Onze functie van IB-er is vacant.
Alie van der Hoek en Franka Meijer zijn als onderwijsassistent aan de school verbonden.
Grietje Holtrop is administratief medewerkster.
Rypke Sipma is onderhoudsmedewerker.
5.2

Wijze van vervanging

In tegenstelling tot vroeger is het niet meer zo, dat steeds dezelfde leerkracht voor een groep staat. Op
onze school werken ook parttimers; zij geven samen met een andere leerkracht les aan een groep.
Bij ziekte, verlof of studie probeert de school zoveel mogelijk eigen (parttime) leerkrachten of vaste
vervangers in te zetten. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat de vervanging centraal via ‘Stichting OPO
Furore/Adenium’ wordt gecoördineerd en we zodoende afhankelijk zijn van het aanbod. Als de vervanging
langer dan twee weken gaat duren, laat de school u weten welke leerkracht de afwezige groepsleerkracht
vervangt en hoelang de vervanging zal gaan duren. Het kan ook voorkomen dat er geen vervanging
beschikbaar is, in dit geval proberen we de kinderen over de andere groepen te verdelen, maar het kan
ook voorkomen dat de kinderen dan een dag niet naar school kunnen. Bericht hierover krijgt u via Parro.
5.3 De bereikbaarheid van de leerkrachten en directie
Leerkrachten en directie zijn altijd telefonisch bereikbaar voor en na schooltijd. Bij dringende zaken kunt
u ook onder schooltijd bellen.
5.4

Schooladvies groep 8

Wanneer uw kind in groep 8 zit adviseert de school u over de meest geschikte onderwijsvorm na de
basisschool. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de leerkracht en het team met uw
kind gedurende zijn/haar schoolperiode heeft opgedaan. Het is mede gebaseerd op de resultaten van de
IEP-toetsen, en de IEP- eindtoets.
Welke momenten met betrekking tot de schoolkeuze zijn van belang:
• Informatie op de klassenavond in september;
• Open dagen van het voortgezet onderwijs (info vanaf november via de media)
• Contactavonden op de basisschool;
• IEP-Eindtoets – Plaatsingswijzer;
• Gesprek met ouders, leerling en leerkracht ten aanzien van het advies voor het voortgezet
onderwijs, dit gesprek vindt plaats in Februari na de M toetsen;
• Aanmelding voor (bij voorkeur) rond 15 maart 2023
5.5 School Video Interactie Begeleiding
In het kader van kwaliteitsverbetering worden er bij ons op school soms video-opnames gemaakt. Deze
opnames worden alleen intern gebruikt. Het doel hiervan is dat leerkrachten door middel van het
terugzien van beelden beter op zichzelf kunnen reflecteren. Wanneer er specifiek opnames gemaakt
worden van een leerling, zullen wij altijd toestemming aan u als ouder vragen.

5.6 Bedrijfshulpverlening
Een aantal leerkrachten heeft een bhv-cursus gevolgd met daarin o.a. het ontruimen van een gebouw.
Jaarlijks wordt deze ontruiming samen met de leerlingen geoefend. Janny van der Wijk is BHV’er. Alie van
der Hoek, Kirsten Woudstra- van der Galiën en Chantal Zwiesereijn gaan de bhv-cursus in het schooljaar
2022-2023 volgen.
5.7 De begeleiding en inzet van stagiairs
Jaarlijks biedt de school plaats aan studenten van de P.A.B.O. (Pedagogische Academie voor
Basisonderwijs). Zij moeten gedurende enkele weken opdrachten uitvoeren in verschillende groepen. De
groepsleerkracht is bij deze opdrachten altijd aanwezig en blijft eindverantwoordelijk.
Vierdejaars studenten van de P.A.B.O. worden L.I.O. (Leraar In Opleiding) genoemd. Deze studenten
hebben hun opleiding bijna afgerond en moeten een half of een geheel schooljaar zelfstandig lesgeven
aan een groep. De L.I.O. is gedurende deze periode, samen met de vaste leerkracht,
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.
Ook begeleidt de school stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding voor
onderwijsassistent of voor sportinstructeur (C.I.O.S.) aan één van de R.O.C.’s (Regionale Onderwijs
Centra) in Friesland.
5.7 Scholing van het personeel
Voor OPO-Furore is een nascholingsaanbod gemaakt. Teams en individuele leerkrachten kunnen hierop
intekenen. Afhankelijk van de eigen prioriteit wordt een scholingsonderwerp of cursus gekozen. Verder
werken de leerkrachten met een zogenaamde POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). In dit plan geeft de
leerkracht aan waar hij/zij de komende tijd aan wil werken. Deze POP’s worden besproken met de
directeur. Sinds het schooljaar 2020-2021 wordt daarnaast de samenwerking met de 3 andere openbare
scholen in de Trynwâlden (De Opstap in Oenkerk, Thrimwalda in Gytsjerk en It Sinnehonk in Aldtsjerk)
geïntensiveerd (de Fierkrachtscholen). Werkwijzen en ook scholing worden op elkaar afgestemd en waar
mogelijk samen opgepakt.
Voor de schoolplanperiode 2020-2024 staat de volgende scholing voor het team op het programma:
- Netwerk IB scholing
- Werken met het IEP-leerlingvolgsysteem
- Netwerk 1/2
- Didactisch handelen: implementatie EDI
- Netwerk 3/4
- Technisch en begrijpend lezen
- Netwerk 7/8
- Spoar 8 (Frysk)/Fryske Wiken
- IKC-ontwikkeling
- Training Rots & Water, implementatie R &W;
- Thematisch onderwijs
- Hoogbegaafdheidsaanbod
- Wetenschap en Techniek
- Zicht op Ontwikkeling
- Kwaliteitsimpuls Kunst en Cultuur
De samenwerking tussen de eerdergenoemde scholen zal -buiten deze scholing- ook zichtbaar worden
d.m.v. gezamenlijke overlegmomenten per bouw, het ontwikkelen van specialisaties en het verdelen
van taken.

Hoofdstuk 6

De ouders

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport en aansluitend worden er gesprekken gevoerd (met
zowel de kinderen als de ouders) om over de vorderingen van uw kind van gedachten te wisselen. (Deze
gesprekken zijn verplicht). Daarnaast hebben we in Oktober en April de facultatieve oudergesprekken, dit
zijn tussentijdse gesprekken. Leerkrachten kunnen ouders hiervoor uitnodigen als ze de ontwikkeling van
een kind wat vaker willen bespreken, ouders kunnen zelf ook aangeven dan een gesprek te willen.
Gesprekjes voor schooltijd zijn vooral in de onderbouw belangrijk, maar zullen niet altijd kunnen leiden
tot een goede gedachtewisseling omdat er te weinig tijd is en ook andere ouders en kinderen iets tegen
de leerkracht willen zeggen. In dat geval is het maken van een afspraak doeltreffender, dit kan altijd, ook
buiten de reguliere gesprekken om.
De reguliere communicatie naar ouders toe gaat via Parro. Door Parro wordt u op de hoogte gehouden
van de dagelijkse gang van zaken op de school en in de klas.
6.1.1 Inloopochtenden
We hebben zogenaamde inloopochtenden op school. Ouders van kleuters kunnen dan hun kinderen zelf
in school brengen en ook even in de klas kijken van 8:30-9:00. De dagen waarop dat staat in Parro.
6.1.2. Tevredenheidonderzoek en onderzoek naar de sociale veiligheid leerlingen
Ieder twee jaar krijgen de ouders de gelegenheid om digitaal een vragenlijst in te vullen waarin zij aan
kunnen geven hoe zij onze school ervaren.
De leerlingen (groep 6, 7 en 8) vullen ook een dergelijke vragenlijst in. Om het jaar gaat dit om een algehele
tevredenheid en het ieder jaar worden ze bevraagd over de (sociale) veiligheid. De uitkomst van deze
vragenlijsten worden besproken met betrokkenen en de MR en er worden zo nodig actiepunten
opgesteld. Deze actiepunten komen in de nieuwsbrief en het schooljaarplan van school.
6.2 Ouderparticipatie
Op een school zijn altijd veel activiteiten en klussen ten behoeve van de kinderen en het onderwijs.
Leerkrachten komen vaak hulp en tijd te kort, vandaar dat er een beroep gedaan wordt op de ouders.
Door op school mee te helpen bent u meer betrokken bij het onderwijs, komt u eens in contact met andere
ouders, leerkrachten en kinderen en helpt u de taak van het team te verlichten. Activiteiten waarbij u hulp
kunt bieden kunnen variëren van hand- en spandiensten tot onderwijskundige begeleiding. Bijvoorbeeld:
▪ Helpen bij crea activiteiten op school;
▪ Begeleiden bij excursies, sportactiviteiten of schoolreisjes;
▪ Zitting nemen in de oudervereniging of de medezeggenschapsraad;
▪ Ondersteuning bij het thematisch werken;
▪ Luizenpluizen na de vakanties;
▪ Helpen materialen schoon te maken of oud papier op te halen.
Hoe kunnen ouders en school samenwerken?
Ieder kind heeft behoefte aan een rustige, veilige en uitdagende leeromgeving waarin het tot bloei kan
komen. Hieraan wordt op obs It Kruirêd dan ook veel aandacht besteed.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat de ouders en school goed samenwerken in de opvoeding en
scholing van uw kind. Op school is daarom allereerst een analyse gemaakt van zaken die een positieve
invloed hebben op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten:
Actief en correct zitten;
Afsluiten van prikkels;
Overzien van taken;
Innerlijke motivatie;
Zelfcontrolerend vermogen;
Doelmatig werken;
Concentratie;
Kritisch zijn op jezelf.

Om onze kinderen hier vertrouwd mee te maken zijn er een aantal handvaten bedacht die door de ouders
en school gebruikt kunnen worden. Het zijn richtlijnen die ook thuis goed te gebruiken zijn:
- Wij houden ons aan (school)regels;
- Kijk op een positieve en respectvolle manier
- Uitgerust aan de dag beginnen;
naar anderen;
- Goed op je stoel zitten;
- Met samenwerken bereik je meer;
- Concentratie en doorzettingsvermogen zijn - Ga goed om met materialen;
nodig om dingen te bereiken;
- Draag verantwoordelijkheid voor bepaalde
- Zelfstandig werken ‘uitgestelde aandacht’);
(huishoudelijke) taken en materialen, maar
- Probeer zelf problemen op te lossen;
ook voor elkaar;
- Soms moet je dingen doen die je niet wilt of - Praat niet door anderen heen;
leuk vindt;
- Luister goed naar wat de ander bedoelt.
- Fouten maken mag, daar leer je juist van;
Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van kinderen omhooggaan wanneer de ouders belangstelling tonen
voor hun kind en de school. U bent daarom van harte welkom op thema afsluitingen (Runtsje Kruirêd),
ouderavonden en contactavonden.
Hier volgen nog een aantal tips:
✓ Praat veel en vaak met uw kind; stel vragen, reageer erop, maar vertel zelf óók. Laat dingen goed
verwoorden: Wat bedoel je precies? Waar gaat het om?
✓ Boeken zijn belangrijk: lees veel voor, maar laat uw kind zelf ook lezen. Help uw kind bij het uitkiezen
van boeken en laat hem of haar erover vertellen. Als je het kinderboek zelf ook hebt gelezen kun je
er samen over praten;
✓ Help uw kind met huiswerk. Zorg dat het huiswerk goed en met aandacht gebeurt en dat het de
volgende dag weer op school aanwezig is. Groep 8 heeft in de periode tussen kerst- en meivakantie
een huiswerk-oefenperiode;
✓ Help uw bovenbouwkind met zijn of haar tweewekelijkse topografietoets. Uit ervaring weten wij
inmiddels dat de kinderen deze het liefst thuis leren. Oefen met uw kind en wijs het op de spelling
van de namen;
✓ Help uw middenbouwkind met spelling en het oefenen van de tafels;
✓ Stimuleer uw kind om actief mee te doen aan de Nationale Kinderpostzegelactie;
✓ Help uw bovenbouwkind met het verzorgen van een sinterklaascadeautje voor een medeleerling en
daarbij een surprise en een gedicht te maken.
6.2.1 Inzameling oud papier
Eén keer per maand is er een Oud Papier Actie. Ouders halen het oud papier op in Mûnein en omgeving.
Via een grote container die bij café It Mounehoekje staat gaat het naar de papierhandel. Bij de container
is tijdens de inzamelingsactie altijd iemand aanwezig.
Obs It Kruirêd heeft een vergunning van de gemeente Tytsjerksteradiel voor het ophalen van het papier.
Bovendien garandeert de gemeente een vaste prijs per kilo. Voor het ophaalwerk is een
organisatieschema gemaakt. Mûnein en omgeving zijn verdeeld in routes. De coördinator regelt het
ophalen van het papier.
In verband met de veiligheid van kinderen mogen zij niet op karren meerijden of naast rijdende auto’s
lopen om mee te helpen. De ophalers zijn verzekerd, maar dienen zich wel aan de regelgeving te houden;
onder andere het dragen van oranje hesjes. De oud- papier-coördinator geeft één keer per jaar nieuwe
informatie over de ophaaldata en de indeling. Ouders die informatie willen over het ophalen van papier
in hun buurt kunnen bij oud papier coördinator Rob Holwerda terecht.
De ophaaldata worden vermeld in de nieuwsbrieven van obs It Kruirêd en de milieukalender van de
gemeente. De opbrengst komt geheel ten goede aan schoolse activiteiten. Wij kunnen met dit geld dingen
doen waar anders geen geld voor is.

6.3.1. Informatieverstrekking aan ouders die niet bij elkaar wonen
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het
uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie
dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de
wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.
Voor ouders die met elkaar gehuwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is
de situatie het makkelijkste. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind(eren).
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet
anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Over de praktische verspreiding van de
informatie maken we afspraken met beide ouders.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De
ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school behoeft uit zichzelf geen informatie te
verstrekken aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend,
anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een
beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus
informatie over schoolvorderingen en eventueel de sociaal-emotionele ontwikkelingen op school. Als het
belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op
informatie. Dit kan het geval zijn als een rechter heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een
ouder het kind zal schaden. Ook wordt geen informatie verstrekt die mogelijk gebruikt kan worden om
voordeel te behalen ten koste van de andere ouder.
Uitgangspunt voor het verstrekken van informatie aan derden is dat er sprake moet zijn van een
wettelijke verplichting. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor
b.v. het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan
beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van
toestemming van de niet-verzorgende ouder. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de
school beide ouders een brief, waarin wordt meegedeeld dat de school de adequate zorg voor hun kind
niet meer kan garanderen en dat de school daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaardt. Meer informatie
is te vinden in de bovenschoolse schoolgids van Adenium, www.adenium.nl
6.4 Inspraak / Klachten
Ouders kunnen gebruik maken van verschillende inspraakmogelijkheden binnen de school. Formeel via
de medezeggenschapsraad, de vertrouwens- of contactpersoon en de klachtenprocedure. Informeel kan
dit via gesprekken of telefonische contacten met leerkrachten en de directeur. Eens in de twee jaar
houden we een oudertevredenheidspeiling.
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen
zijn dan ook niet bijzonder en kunnen meestal in goed overleg met het schoolteam en de directeur worden
opgelost. Wanneer dat niet lukt, is het mogelijk om een klacht in te dienen.
Procedure
De volledige procedure staat in de bovenschoolse schoolgids en in de klachtenregeling ouders en
leerlingen.
Deze vindt u op de website van de school bij “documenten”.
Vertrouwenspersonen
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken
strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of
ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.

Meer info
Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun is de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren
en Vertrouwenspersoon voor ouders te downloaden.
Op obs it Kruirêd is juf Kirsten de interne (vertrouwens)contactpersoon.
De IB-er is aandachtsfunctionaris.
Extern vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Reintsje Miedema.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail
r.miedema@ggdfryslan.nl.
6.4.1 De oudervereniging
De oudervereniging de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. “We doen het samen”
Het OV-bestuur bestaat uit een aantal, door de ouders gekozen, ouders die samen met één of twee
teamleden de belangen van de kinderen (en daarmee de ouders) op schoolniveau behartigt. De OVbestuursleden denken en organiseren mee met het team, geven het team ruggensteun in het ontwikkelen
van nieuwe plannen en organiseren in samenspraak met het team allerlei activiteiten voor de leerlingen
en hun ouders.
Een keer per jaar wordt er door de OV een zakelijke ouderavond georganiseerd en om het jaar een
feestelijke ouderavond met een musical. Via de OV worden ouders geïnformeerd en betrokken bij de gang
van zaken op school.
Een goed contact met alle ouders en een nauwe samenwerking met de oudervertegenwoordiging in de
medezeggenschapsraad zijn noodzakelijk om de adviesbevoegdheid en de rol van de belangenbehartiging
goed tot zijn recht te laten komen. De vergaderingen van de oudervereniging worden in school en soms
bij iemand thuisgehouden (zie agenda OV) en zijn openbaar.
Ouders worden op de hoogte gehouden via een eigen nieuwbrief.
Wilt u hieraan actief meewerken dan kunt u zich kandidaat (laten) stellen voor de verkiezingen van de OV
die obs It Kruirêd ieder jaar in het najaar organiseert.
6.4.2 De medezeggenschapsraad
In de MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. Hier worden onderwerpen besproken die obs
It Kruirêd direct en indirect aangaan. Ten aanzien van diverse onderwerpen zoals de formatie,
schooltijden, begroting enzovoort heeft de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en de
oudergeleding adviesrecht.
De MR van obs It Kruirêd bestaat uit Janke Wiersma en Jinke Stoker (oudergeleding) en Janny van der Wijk
en Kirsten Woudstra- van der Galiën (personeelsgeleding).
De clusterdirecteur en/of de adjunct-directeur zijn adviserend lid van de MR.
6.5 Vrijwillige ouderverenigingsbijdrage
De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage in de kosten die ten bate van uw kind(eren) worden
gemaakt. Deze bijdrage wordt besteed aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, de slotavond, de musical,
feestelijke evenementen, de sportdag, afsluiting van projecten, enz.
Verantwoording van deze gelden, vindt plaats op de jaarlijkse zakelijke ouderavond. Mocht u bezwaar
maken tegen deze bijdrage of gaat de bijdrage uw draagkracht te boven dan kunt u contact opnemen met
de directeur of met de penningmeester van de oudervereniging en wordt er in overleg naar een oplossing
gezocht.
De school zal kinderen niet uitsluiten van activiteiten die gefinancierd worden uit deze bijdrage. De hoogte
van de ouderbijdrage is € 25,00 per kind. U krijgt hier van de oudervereniging bericht over. De bijdrage
kan gestort worden op rekeningnummer: NL15RABO0143139193, t.n.v. mevr. A. Hansma, obs It Kruirêd.
De oudervereniging bestaat uit Thiadlinde de Boer (voorzitter), Desiree Postma (penningmeester),
Marijke Havinga (notulist), Elske Mekkes, Reinyke Rodenhuis, Lisette Visser, Berber Wind en Nelleke
Bakker. Josina Liezenga en Naomi de Haan zitten hierin namens het personeel.

6.5.1 Problemen met betalen van de ouderbijdragen
Ouders/verzorgers met een minimum inkomen of een minimum plus inkomen (plus 10 %) kunnen in
aanmerking komen voor extra vergoedingen voor onder andere schoolreisje, diverse contributies van
bijvoorbeeld sportverenigingen en een eventuele sportuitrusting. Daarnaast is er nog veel meer
mogelijk. Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u langskomen bij de balie ‘Werk en inkomen’
in het gemeentehuis te Burgum, of telefonisch contact opnemen, tel: 140511.
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De ontwikkelingen van het onderwijs

7.1 Het schoolplan
In het schoolplan staan de doelen en uitgangspunten van obs It Kruirêd nader omschreven. Hierin is
uitgewerkt op welke wijze het team aan deze doelen en uitgangspunten recht doet. Maar ook staat hierin
omschreven aan welke onderwerpen het team werkt, welke prioriteiten zij geven en hoe één en ander in
een vierjarenplan gestalte zal krijgen. De kerndoelen vormen de rode draad voor de verdere invulling van
de vak- en vormingsgebieden, zoals lezen, taal en rekenen in het schoolplan. Na een inspraakronde in het
team en de MR wordt het schoolplan vastgesteld. Het huidige schoolplan is geldig tot 1 augustus 2024.
Het klimaat van de school is erop gericht de kinderen op te vangen in een vriendelijke sfeer met aandacht
voor zaken die kinderen bezighouden. Daarbij is er bijzondere aandacht en begeleiding voor de sociaalemotionele aspecten. Het omgaan met elkaar, zowel tussen kinderen onderling als tussen leerkracht en
leerling is een doorlopend punt van aandacht.
Contacten tussen de school en ouders zijn erg belangrijk: opvoeden doen wij op obs It Kruirêd samen met
de ouders. Dit betekent dat het team van obs It Kruirêd hecht aan een goed contact met u als ouder. Dit
contact komt tot stand via contactavonden, klassenavonden, informatieve bijeenkomsten,
ouderavonden, koffieochtenden of huisbezoeken. Maar ook wanneer u uw kind naar school brengt of
ophaalt is er ruimte voor (een kort) contact. Opvoeden gebeurt thuis, op school en binnen de
maatschappij waarin wij leven. Een zo goed mogelijke afstemming op elkaar bevordert een prettig schoolen werkklimaat. Onze maatschappij kent een grote verscheidenheid aan culturen en gewoontes. Dat
maakt opvoeden nog levendiger.
Hoe wordt er op school gewerkt?
Op obs It Kruirêd wordt gewerkt in combinatiegroepen. Dit betekent dat er twee of drie leeftijdsgroepen
in één lokaal les krijgen. De groepsgrootte is rond de 15 leerlingen.
7.2

Evaluatie schooljaar 2021-2022

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en te borgen werken wij met een meerjarenplanning.
Vanuit het schooljaarplan 2021-2022 is er door het team hard aan diverse onderdelen gewerkt.
Er is gewerkt aan de implementatie van de nieuwe taalmethode, er is dit schooljaar voor het eerst door
alle klassen gewerkt met IEP LVS en er is door de onderbouwleerkrachten van de Fierkrachtscholen
intensief samengewerkt, met name op het gebied van rekenonderwijs. Een compleet overzicht van alle
beleidsterreinen waaraan in het schooljaar 2021-2022 is gewerkt is te vinden in het schooljaarverslag wat
medio september 2022 op de website van de school zal worden gepubliceerd.
7.3 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 2022-2023
Fierkracht
Binnen de Trynwâlden zijn op dit moment vier openbare basisscholen. Voor het verbeteren van het
onderwijs op deze vier scholen hebben de scholen voor het nieuwe schooljaar verschillende projecten
gekozen om samen aan te werken. Deze projecten worden ‘gestart’ met een gezamenlijke studiedag. Na
deze studiedag gaan scholen samenwerken aan het project en stemmen de invulling af op hun eigen
situatie. In 2019-2020 zijn de eerste bijeenkomsten geweest om te peilen en te bespreken waar de
behoeftes van leerkrachten en scholen lagen.
In ons schooljaarplan zullen wij aangeven op welke wijze wij aan deze projecten gaan werken en wat ons
uiteindelijk gewenst doel is.
De volgende projecten zullen het komende schooljaar gezamenlijk opgepakt worden door obs
Sinnehonk, obs De Opstap, obs It Kruirêd en obs Thrimwalda:
•

Een doorgaande lijn Muziekonderwijs;

•
•
•
•
•

Frysk Taalplan;
ICT Fierkrachtplan;
Van elkaar leren middels klassenconsultatie en collegiale consultatie;
Netwerk IB-scholing;
Techniek onderwijs.

Kwaliteitszorg
Door bewust keuzes te maken in ons jaarprogramma (zie scholing) willen wij kwalitatief onderwijs
borgen door regelmatig te evalueren en elkaar aan te spreken op de afspraken die wij hebben.

Schoolklimaat
Het pedagogisch schoolklimaat is goed. Leerkrachten zorgen voor een uitdagende, veilige leeromgeving
waar kinderen voldoende uitgedaagd worden zich te ontwikkelen. Wij willen dit waarborgen.
Actief burgerschap
Zowel het aanbod als de kwaliteit van Actief Burgerschap in samenhang met de training Rots en Water
waarborgen.

Quick scans/vragenlijsten 2022-2023
•
•

Vragenlijsten m.b.t. veiligheid leerlingen, ouders en leerkrachten;
Vragenlijsten m.b.t. tevredenheid over het onderwijs en de school;

Scholing voor leerkrachten, IB-er en directie 2022 - 2023
*
*
*
*
*

Scholing Rots en water voor alle leerkrachten;
Workshops Office 365 door eigen Ict'ers;
Van elkaar leren;
Collegiale consultatie;
Netwerk IB-scholing.

De accenten voor het komende jaar liggen op:
✓ Verder implementeren van het IEP LVS; Hoofd, hart en handen;
✓ Werken met persoonlijke leerdoelen;
✓ Didactisch handelen van leerkrachten:
- Instructievaardigheden;
- Werken volgens het EDI-model;
- Toepassen van coöperatieve werkvormen in alle groepen;
- Schoollijn Klassenmanagement;
- Instructies verbinden binnen de drie- of tweevoudige combinatiegroepen;
- Afstemming;
✓ Zicht op Ontwikkeling (leerlingenzorg): werken volgens de HGW cyclus;
✓ Doorgaande lijn m.b.t. afspraken over begrijpend lezen;
✓ Verdere implementatie nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5;
✓ Kwaliteitsimpuls Kunst en Cultuur;
✓ Thematisch onderwijs m.b.v. Blink verder ontwikkelen en vormgeven, zowel schoolbreed als
groepsgebonden thema's oppakken;
✓ Implementatie nieuwe Taal- en Spellingmethode STAAL vanaf groep 3;
✓ Verdere invoering Spoar 8 (Fries), organiseren van Fryske Wiken;
✓ Oriënteren op en implementeren van Rots & Water voor sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Borgingsdocumenten met gemaakte afspraken voor de verschillende vakgebieden.
En verder:
• Afnemen vragenlijsten sociale en fysieke veiligheid leerlingen;
• Afnemen tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen, tweede helft schooljaar.

Hoofdstuk 8

Opbrengsten

8.1 Inleiding
De schoolverlaters van groep 8 gaan een jaar spannend jaar tegemoet. Een belangrijke keuze zal er
gemaakt moeten worden. Om uit te zoeken welke school voor voortgezet onderwijs het meest geschikt
is voor de kinderen zorgen wij voor een goede voorlichting aan kinderen en ouders, door middel van
voorlichtingsboekjes, een informatieavond voor ouders en gesprekken met ouders en hun kinderen. In
december krijgt u informatie over open dagen van de diverse scholen die meestal in februari plaatsvinden.
8.2 De resultaten van de leerlingen
Wanneer er wordt gesproken over resultaten van het onderwijs gaan de gedachten al snel uit naar
meetbare cijferreeksen. Als dat het resultaat van het basisonderwijs moet zijn, dan doen wij geen recht
aan ons eigen onderwijs.
Obs It Kruirêd doet er alles aan om de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode goed toegerust
naar het vervolgonderwijs door te laten stromen. De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met
de zorg voor kinderen. In deze gids wordt uitgebreid ingegaan op welke wijze die zorg, en vaak extra
aandacht, wordt gegeven. Hier wordt ook nadrukkelijk de rol van de ouders genoemd. Van alle kinderen
wordt een leerlingendossier aangelegd met daarin de relevante gegevens van de testresultaten, plan van
aanpak, oudergesprekken, enz. Uiteraard hebt u als ouder inzage in dit dossier.
8.2.1 Het oordeel van de inspectie
De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van
wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen
en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe “hoe beter de
kwaliteit, hoe minder intensief toezicht”. Een school die de zaken goed op orde heeft, verdient
vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in orde, dan treedt
de inspectie snel en effectief op.
Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school en vormt
daarom het eerste aanspreekpunt voor de inspectie. De inspectie voert ieder jaar per school een
risicoanalyse uit op basis van regulier beschikbare informatie, zoals het jaarverslag en de
opbrengstgegevens op basis van LVS- toetsen. Daarnaast levert elke school wettelijk vereiste documenten
aan bij de inspectie, zoals de schoolgids en het schoolplan. Voor alle scholen geldt verder dat ze allemaal
ten minste eenmaal per vier jaar worden bezocht.
Als uit de risicoanalyse van de inspectie geen risico ’s voor de kwaliteit van het onderwijs op de school
naar voren komen en de school de wet- en regelgeving nakomt, kent de inspectie de school zogenoemd
basistoezicht toe. Constateert de inspectie wel tekortkomingen, veelal na onderzoek op de school, dan
maakt de inspectie afspraken met het bestuur om deze zo snel mogelijk op te lossen.
De inspectie heeft voor onze school geconcludeerd, tijdens een aangekondigd bezoek in december 2019,
dat de kwaliteit van het onderwijs op alle in het onderzoek onderzochte onderdelen voldoende is.
Het rapport van bevindingen is gepubliceerd op de website van de inspectie te vinden op
www.onderwijsinspectie.nl. Heeft u een vraag aan de inspectie dan kunt u die stellen aan Postbus 51,
telefoonnummer 0800 – 8051 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 20.00 uur).
8.2.2 Tussenopbrengsten
De 1F doelen worden over het algemeen behaald. De 2F doelen nog niet. De ambitie is om het percentage
2F doelen omhoog te brengen.
De tussenopbrengsten voor technisch lezen zijn wel op een voldoend niveau wat betreft 2F.
De andere vakken laten met name in de midden- en onderbouw een stijgende lijn zien.
Het consequent toepassen van EDI als didactisch model, het implementeren van nieuwe methodes voor
Rekenen, Taal, Spelling en wereldoriëntatie zorgen ervoor dat de opbrengsten gaandeweg stijgen. Vanuit

NPO is er de inzet van een extra onderwijsassistent in de klas. Zo werken wij hard aan het verhogen van
de opbrengsten.
Conclusie schoolambities:
Na de M-toetsen: Doelen voor 1 F (98%) zijn voor zowel rekenen, lezen als taalverzorging behaald. Wat
betreft de 2F/1S doelstellingen zien we dat we deze alleen voor taalverzorging hebben behaald. Dit is
boven verwachting (drie leerlingen hebben een OPP)
Dit schooljaar hebben we ingezet op extra ondersteuning in de bovenbouw, door een onderwijsassistent
in te zetten. Daarnaast werken we met een nieuwe methode voor rekenen (WIG 5 sinds 2020-2021) en
een nieuwe methode voor taal-spelling (sinds dit schooljaar). Dit alles heeft ertoe geleid dat de
resultaten van onze groep 8 boven verwachting zijn.
In de huidige groep 7 zien we dat in de M-resultaten we de schooldoelstellingen E8 voor begrijpend
lezen al hebben behaald, eveneens het taalverzorging 1F doel. Wat betreft de andere doelstellingen zijn
we goed op weg.
Ook in het schooljaar 2022-2023 zal er in de bovenbouw een onderwijsassistent worden ingezet voor
extra ondersteuning (vanuit NPO gelden).
Na de E-toetsen (groep 7): We willen in de huidige groep 7 inzetten op rekenen d.m.v. het Bareka
rekenmuurtje. Door ambitieuze doelen te stellen, extra inzet van een onderwijsassistent, lesgeven
volgens het Edi-model en het voeren van kind gesprekken (eigenaarschap vergroten) streven we ernaar
deze doelen met de kinderen te bereiken.
8.2.3

Eindresultaten

Eindtoets groep 8:
<1F
Rekenen
Begrijpend Lezen
Taalverzorging

1F
100%
100%
100%

2F/1S
0%
25%
75%

Conclusie eindopbrengsten:
Wat betreft taalverzorging zitten we boven het landelijk gemiddelde met een score van 81. Voor
rekenen en lezen zitten we onder het landelijk gemiddelde met een score van respectievelijk 69 en 71.
De schoolambities voor 1F hebben we behaald (98%), voor 1S/2F niet, waarvan taalverzorging net niet
(doel is 65%). Onze groep 8 bestaat uit vier leerlingen, waarvan er drie leerlingen een OPP hebben op
leergebied. Deze drie leerlingen hebben dit schooljaar de rekenstof van groep 7 aangeboden gekregen,
dat we de doelen voor 1S niet hebben behaald is dan ook logisch. Wat betreft begrijpend lezen deden
deze leerlingen mee met groep 7, tekst B van Nieuwsbegrip. Onze opbrengsten voor taalverzorging zijn
boven verwachting, aangezien we sinds dit schooljaar zijn overgestapt naar een nieuwe methode voor
taal- en spelling (STAAL). De kinderen van groep 8 hebben dit jaar een inhaalslag moeten maken, om
zich alle spelling categorieën eigen te maken volgens de STAAL methodiek.
8.2.4 De uitstroom van groep 8
In groep 8 is er veel aandacht voor de schoolkeuze. Daarin worden ouders en leerlingen betrokken. In
september/oktober is er een informatiebijeenkomst voor de ouders waarin uitgelegd wordt welke
stappen er dat jaar worden genomen. Op obs It Kruirêd worden in januari en juni de LVS toetsen van IEP
afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Uit deze toetsen wordt duidelijk welke doelen de leerlingen al
beheersen en waar er extra aandacht moet zijn om uit te kunnen stromen naar een zo passend mogelijk
niveau, zodat er instructie op maat kan worden gegeven.

8.2.5 De schooladviezen van groep 8 van 2022
Wanneer uw kind in groep 8 zit, adviseert de groepsleerkracht u over de meest geschikte vorm van
vervolgonderwijs. In groep 7 geven we een preadvies. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en
ervaring die de basisschool met uw kind, gedurende veelal de volledige basisschoolperiode, heeft
opgedaan.
De toetsen uit het IEP-leerlingvolgsysteem worden toegevoegd aan de Friese Plaatsingswijzer (resultaten
groep 6-7-8). Deze plaatsingswijzer geeft mede richting aan het schooladvies. In dit advies nemen we,
naast de plaatsingswijzer, methodische toetsen en de bevindingen van de leerkracht mee. De IEPeindtoets is het tweede gegeven dat wordt meegenomen in het advies. Mochten leerlingen onverwacht
hoger scoren op deze eindtoets, kan dat reden zijn het advies te heroverwegen. Het is wel altijd reden
voor gesprek.
De ouders bepalen vervolgens de schoolkeuze, en verzorgen de inschrijving naar het vervolgonderwijs.
In het schooljaar 2021-2022 zijn de kinderen uit groep 8 naar de volgende vormen van Voortgezet
Onderwijs uitgestroomd.
VMBO T
1 leerling
VMBO GT
2 leerlingen
VMBO KB
1 leerling
Voor informatie over de uitstroom in eerdere jaren:
Resultaten - IT Kruired (Mûnein) | Scholen op de kaart
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Namen en adressen

9.1
Personeel van de school
Clusterdirecteur
Fancy Hoekstra
Adjunct- directeur
Jacoba van der Wal-Monkel
Interne Begeleider
Vacature
Leerkracht
Kirsten Woudstra – van der Galiën
Leerkracht
Josina Liezenga
Leerkracht
Naomi de Haan
Leerkracht
Janny van der Wijk
Leerkracht
Chantal Zwiesereijn
Onderwijsassistente
Alie van der Hoek
Onderwijsassistente
Franka Meijer
Administratief/secretarieel
Grietje Holtrop
Onderhoudsmedewerker
Rypke Sipma
9.2 Overige adressen
Voor adressen en contactgegevens van het college van bestuur, andere scholen van Adenium en overige
adressen verwijzen we u graag naar de bovenschoolse schoolgids van Adenium, www.adenium.nl
9.3 MR
Vanaf 1 september 2022 bestaat de Medezeggenschapsraad (MR) van de school uit:
Oudergeleding:
Janke Wiersma
Jinke Stoker
Personeelsgeleding:
Kirsten Woudstra- van der Galiën
Janny van der Wijk
Adviseur
Directie

II. Schoollied
Sinds april 2009 is dit ons schoollied:
Kearsang:
Der stiet in fijne skoalle
yn’t hert van de Mûnein en
generaasjes skoalbern
bin dêr al hinne tein
groeie nei de grutte wrâld
en leare mei elkoar
It Kruirêd dat set eltsenien
Op it goeie spoar
Do komst ûntwittend op ‘e wrâld
en kinst noch neat ferneare
do wurdst fansels net samar âld
moast earst fan alles leare
oer thús en strjitte, bist en plant
oer doarp en stêd en lân
en dus moatsto nei skoalle want
dêr slipest dyn ferstân
kearsang
It Kruirêd wurdt in jier as acht
it plak dêrsto dy thúsfielst
do krijst fan alles yn ‘e macht
omdatst oeral mei ompielst
do bliuwst dysels mar bist ek krekt
belutsen by elkoar
elk kriget kennis en respekt
dêr stiet It Kruirêd foar
Kearsang © Doede Veeman

III. Rûntsje Kruirêd, begjin- en slútliet
Begjinliet
kom der by, kom der by
dit is foar dy en my
gean mar sitten, want dêr binne stuollen foar
doch mar mei, doch mar mei
dit wurdt in fijne dei
want wy dogge no fan alles mei elkoar
gjin tiid mear om te sliepen
doch dyn eagen no mar iepen
harkje goed nei wat der komme sil
wat fijn dat jim der binne
rûntsje kruirêd kin begjinne
dus hâlde wy ús no mar efkes stil
Slútliet
‘t is no klear, ’t is no klear
‘genôch foar dizze kear
want wat kin wy mei elkoar in wille ha
it wie goed, it wie goed
ja, bêst genôch foar hjoed
dus dêr kin wy wol wer wikenlang mei ta
fan alles kaam nei foaren
fan it iene, fan it oare
eltsenien dy krige syn gerak
wat fijn dat jim der wiene
rûntsje kruirêd is no dien en
no gean wy gau wer nei ús eigen plak
© Doede Veeman

Hoofdstuk 10

Bovenschoolse gids

bovenschoolse schoolgids Adenium 2022-2023.pdf

Formulier instemming schoolgids
Verklaring
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen
met de schoolgids van schooljaar 2022-2023 van obs It Kruirêd
Handtekening namens de MR:

