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Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van ’t Hunnighouwersgat voor het schooljaar 2017 / 2018. De gids is bedoeld om u te informeren
over ons onderwijs: wat is onze missie en wat zijn daarvan de consequenties in de klas, maar ook: hoe is alles
georganiseerd? Natuurlijk staan de kinderen hierbij centraal, maar u, als ouders van die kinderen, speelt ook een belangrijke
rol. Wij willen graag dat iedereen die is betrokken bij onze school zich gewaardeerd en gerespecteerd weet.
Naast de schoolgids beschikt iedere school ook over een schoolplan. In het schoolplan staat, meer gedetailleerd dan in de
schoolgids, beschreven hoe de school zich in een periode van 4 jaar ontwikkeld. Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage
in de school. Natuurlijk kunt u ook een exemplaar lenen om dat thuis eens rustig door te lezen. Het huidige schoolplan is
geldig voor de periode 2015-2019.
Obs 't Hunnighouwersgat is een openbare school en onderdeel van het Openbaar Onderwijs Terschelling. Dit betekent dat
de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school
accepteert en respecteert ieders verscheidenheid en draagt dit op een positieve manier uit.
De school is de enige school in Midsland, gelegen midden op het eiland in het hart van de dorpskern.
De school is gehuisvest in een modern en sfeervol gebouw. Op school zitten rond de 85 kinderen, verdeeld over 4
combinatiegroepen. Het team bestaat uit: één locatiedirecteur, één intern begeleider, zes leerkrachten, twee
onderwijsassistenten, één administratief medewerker en één vakleraar bewegingsonderwijs.
Centraal staat dat op ‘t Hunnighouwersgat ieder kind zichzelf mag zijn. De verschillen in interesses en mogelijkheden worden
niet alleen gezien, maar ook erkend en gebruikt. Vanuit een veilige leeromgeving worden kinderen geprikkeld, zodat ze op
een breed terrein groeien tot mensen die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan.
Een veilige warme leeromgeving wordt vormgegeven door het voorleven, benoemen en komen tot wenselijk gedrag.
Er wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven; onderwijs dat zich, net als ons team blijft ontwikkelen. Omdat elk kind uniek is
en recht heeft op onderwijs op maat, komen wij zo optimaal mogelijk tegemoet aan ieders behoefte. Dat doen wij door
adaptief onderwijs te geven en uit te gaan van de kracht van de instructie door de leerkracht volgens het IGDI-model
(Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). Wij werken met groepsplannen en kennen structureel drie arrangementen
voor ons leerstofaanbod (kinderen die meer kunnen, de basisgroep en de kinderen die extra begeleiding nodig hebben).
De invoering van Passend Onderwijs is voor Terschelling niet nieuw. Op ons eiland ontbreekt het Speciaal Basisonderwijs en
Speciaal Onderwijs. Alle kinderen op Terschelling zijn dus welkom op het reguliere primair onderwijs. Daarvoor is
deskundigheid ter ondersteuning inzetbaar en ons team is en wordt adequaat geschoold. De samenwerking met ouders is
daarbij heel belangrijk. Binnen onze school is er een hoge acceptatie is van de verscheidenheid van kinderen en hun
behoeftes bij leerkrachten, leerlingen en ouders. Je mag zijn wie je bent en je hoort erbij! Dat is meer dan Passend
Onderwijs, dat is de bijzondere manier van samenleven op een eiland.
De betrokkenheid tussen school en ouders is groot. Met een warm schoolklimaat en een open houding zijn ouders onze
partner om er samen zo optimaal mogelijk te zijn voor het kind. Door een goede communicatie en meerdere
contactmomenten zijn ouders in de gelegenheid om alle ontwikkelingen van hun kind te delen en de activiteiten in de school
te helpen vormen, te volgen en bij te wonen. Dankzij veel ouders en de Ouderraad hebben wij een school waar veel leuke
activiteiten (zoals creatieve vakken, begeleiding bij excursie of het verrichten van hand en spandiensten achter de schermen)
worden georganiseerd en de belangen van de school worden behartigd.
Een aantal ouders en leerkrachten hebben zitting in de Medezeggenschapsraad en leveren een actieve bijdrage op
beleidsmatig niveau.
Ook de “buren” betrekken wij graag bij de schoolontwikkelingen. Als school vinden wij het belangrijk om midden in de
samenleving te staan, deel te nemen aan alle culturele activiteiten, de talenten en mogelijkheden van de “buren” te
benutten ter verrijking van ons onderwijs en de “buren ook onze feesten mee te laten vieren.

Een belangrijk speerpunt binnen de totale organisatie van het Openbaar Onderwijs Terschelling is het werken volgens het
Next Level-concept. De Next Levelschool is een plek waar kinderen worden opgeleid om in de maatschappij van straks te
kunnen participeren en succesvol en gelukkig te zijn. Dat vraagt van ons als school dat wij kritisch en creatief nadenken over
de behoeftes aan ons onderwijs van nu en in de toekomst. Met overleg en scholing zullen wij nieuwe werkvormen,
samenwerkingsvormen en leermiddelen introduceren. We stellen meetbare, hoge doelen, kijken of we die halen en stellen
bij waar dat nodig is. Op deze manier kunnen we op Obs ’t Hunnighouwersgat op een verantwoorde manier ons onderwijs
blijven ontwikkelen.

3

Dit schooljaar zijn onze speerpunten:
•
In het kader van gepersonaliseerd leren gaat groep 7/8 dit schooljaar de tablet invoeren voor het digitaal verwerken
van de leerstof op het gebied van rekenen, taal en spelling. Kinderen kunnen meer op eigen niveau verwerken en de
leerkracht heeft snel een overzicht van de resultaten en kan desgewenst tijdig bijsturen.
•
In 2018 zullen de groepen 1-8 gaan werken met IPC (international, Primary Curriculum). IPC werkt met een duidelijke
structuur door de hele school. De kinderen werken aan zelfvertrouwen, begrip en ontwikkeling in nationale en
internationale context. Zij mogen samenwerken, verwonderen, ontdekken, experimenteren, concluderen en
presenteren. Met eigentijdse thema’s werken de kinderen aan kennis-, vaardigheids- en inzichtdoelen. Dat doen zij op
integratieve wijze met de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek), de creatieve vakken, ICT en
de lichamelijke ontwikkeling. De kerndoelen zijn hierin geborgd.
•
Dit schooljaar willen wij starten met de verrijking van ons schoolplein tot een beleefplein. Samen met de kinderen, de
ouders en de “buren” gaan wij dit vorm geven en ontwikkelen als bv. een moestuin, een fruit-pluktuin, een droomplek,
een timmerplek enz.
• De ouders zullen in al deze ontwikkelingen informatief en actief betrokken worden. Hun mening doet er toe

Op ’t Hunnighouwersgat werken we aan toekomstgericht Next Level onderwijs om onze
kinderen mee te laten groeien in een veranderende samenleving.
Persoonlijke KLEUR , SAMEN en VERTROUWEN zijn daarbij de kernwoorden.
Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we er samen een plezierig en succesvol schooljaar van maken!

Mede namens het team,

Ellen Melchers
locatiedirecteur Obs ‘t
Hunnighouwersgat,
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1. De school
1.1. Een eerste kennismaking met 't Hunnighouwersgat.
Alles wat wij op school doen, toetsen wij aan onze missie en visie op onderwijs. In onze missie geven
we de algemene doelstelling aan, die ons na aan het hart ligt en die we beschouwen als onze
belangrijkste taakstelling. Ofschoon we ons realiseren, dat we de missie mogelijk nooit
helemaal zullen bereiken, willen we onze doelen hoog stellen en op onze weg ernaar toe veel
realiseren. We zien onze missie als een “inspirerend perspectief”.

Missie
“Op Obs ’t Hunnighouwersgat willen wij in een stabiele omgeving waar de natuurlijke
nieuwsgierigheid naar de wereld en elkaar het uitgangspunt is, een fundamentele bijdrage leveren
aan de optimale ontwikkeling van kinderen, zodat zij zich met hoofd, hart en handen, kunnen
ontwikkelen tot mensen die met een open blik, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de
wereld staan”.
Om dit te bereiken wil Obs ’t Hunnighouwersgat een “lerende organisatie” zijn, waar zorg wordt
besteed aan leerlingen, ouders en medewerkers.
De relatie tussen de mens en de wereld is, evenals tussen mensen onderling, er één van geven en
nemen. De omgang met de wereld en met de medemens vraagt soms om het nemen van initiatief en
verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om respect. Voorwaarde is steeds een gevoel
van veiligheid. In een veilige omgeving kunnen kennis, inzicht, begrip en vaardigheden worden
verworven en kunnen creativiteit en zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Veiligheid, zelfvertrouwen en
leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Obs ’t Hunnighouwersgat wil een vertrouwde basis
bieden aan haar leerlingen, daarbij niet voorbijgaand aan de persoonlijke achtergrond van iedere
individuele leerling.
Het doel van het onderwijs op ’t Hunnighouwersgat is om het maximale uit ieder kind te laten komen
en de mogelijkheden die het kind in zich heeft optimaal te ontwikkelen. Dit betekent, dat we hoge
verwachtingen hebben van de kinderen. Hiermee laten de leerkrachten ieder kind zoveel mogelijk tot
zijn of haar recht komen.
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Een missie formuleren en opschrijven is één, maar die ook concreet maken is twee. Daarom houden
wij ons intensief bezig met het concretiseren van onze missie. Hoe brengen we onze ideeën over
onderwijs op een goede en verantwoorde manier in de praktijk?
Om de missie ‘handen en voeten’ te geven hebben we een vijftal beleidsnotities opgesteld. Deze
notities gaan over de consequenties van de visie. We hebben omschreven wat we bedoelen met:
- Adaptief onderwijs
- Pedagogisch en didactisch klimaat
- Zelfstandig werken
- Communicatie
- Klassenmanagement
1.2
Geschiedenis en naam van de school
Vanaf 1931 staat er al een openbare school op de locatie aan de Zuidmidslandweg. In 1985 werden in
Nederland de kleuterscholen en lagere scholen samengevoegd tot basisscholen. In Midsland werd
“de Sjudden” ( kleuterschool ) samengevoegd met de Openbare Lagere School Midsland onder een
nieuwe naam: ’t Hunnighouwersgat. Aan het eind van de jaren ’90 bleek dat het oude gebouw niet
meer voldeed aan de eisen van de tijd. Besloten werd om een nieuwe school te bouwen! Na jaren
van voorbereiding en plannen maken werd in de zomer van 2002 het oude schoolgebouw
afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Ruim een jaar lang kregen de kinderen les
in een noodlocatie aan de Oosterburen. Vanwege het feit dat we waren uitgevlogen noemden we de
school toen ‘De Zwerm’.
Vanaf augustus 2003 maken we gebruik van een prachtig nieuw en ruim gebouw, waarin ook de
Stichting Kinderopvang Terschelling en de peuterspeelzaal is gehuisvest.
Hoe komen we aan onze naam?
‘Hunnighouwers’ is het Meslânzer woord voor wilde bijen. Hun nesten kon je vroeger overal in de
polder vinden; meestal in het droge gras langs de slootkant. Voor de kinderen was een
hunnighouwersgat in vroeger tijd een uitdaging. Je moest en zou proberen wat honing te
bemachtigen. “’t Hunnighouwersgat” wordt nu geassocieerd met het vlieggat van een bijenkorf. De
leerlingen vliegen er in en uit en ontwikkelen zich om na een jaar of acht de wijde wereld in te gaan.
Dit is symbolisch weergegeven in ons naambord en logo, dat ontworpen is door Louis Hagen.
1.3
Leerlingenpopulatie
Vrijwel alle kinderen uit Midsland gaan naar ’t Hunnighouwersgat. Het is de enige basisschool in het
dorp. Uit de oudertevredenheidsenquêtes blijkt dat het feit dat de school in het dorp staat een
belangrijk motief is om te kiezen voor ’t Hunnighouwersgat. Onze schoolbevolking is zeer divers van
samenstelling en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Momenteel telt de school ca. 85
leerlingen. Zo’n 15% van deze kinderen behoeft op de een of andere manier extra
ondersteuningsbehoefte. De mate van ondersteuningsbehoefte varieert van gering tot zeer
uitgebreid. Bovendien betreft het hier zowel ondersteuningsbehoefte voor leerlingen die meer dan
gemiddeld presteren, als zorg voor leerlingen die minder dan gemiddeld presteren. “Presteren” duidt
hier zowel cognitieve, als sociale vaardigheden aan.
1.4. Inrichting en doelmatigheid van ons gebouw en schoolplein
Onlangs zijn de vloeren, muren en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes gerenoveerd. Er
is bewust aandacht voor het kleurgebruik en de inrichting. En er zijn zonnepanelen geplaatst.
De algemene werkplekken worden ontwikkeld synchroon met onze onderwijsvernieuwingen.
De onderbouw gaat in 2017-2018 gebruik maken van twee aansluitende lokalen, zodat er meer
flexibele werkruimtes komen die door meerdere groepen of een deel van de groep gebruikt kunnen
worden. Dit kan ook onder toezicht van een onderwijsassistent.
De handenarbeid ruimte is heringericht.
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Onze buitenruimte gaan wij met kinderen en ouders de komende tijd verrijken met uitdagende
groen-, ontdek- en speelplekken.
Daarnaast is er meer aandacht voor het gezamenlijk (team en kinderen) invulling geven en gebruik
maken van deze ruimtes zodat het onze ruimte wordt.
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2. Wat leert uw kind op 't Hunnighouwersgat?
In dit tweede hoofdstuk van onze schoolgids gaan we nader in op de inhoudelijke kant van ons
onderwijs.
Op ’t Hunninghouwersgat werken wij met een continurooster. We starten om 8.15 uur en gaan
dagelijks om 14.15 uur uit. Alleen de kleuters gaan vrijdag om 12.00 uur uit. De kinderen hebben een
kleine en grote pauze voor het eten, drinken en ontspannen.
Onze school werkt aan toekomstgericht onderwijs en neemt deel aan het Next Level project. Vanaf
de werkvloer wordt gewerkt aan het next level dat bij onze school past. De leerkrachten zijn de
bouwers van dit nieuwe concept. Zij weten als geen ander wat werkt in gecombineerde groepen,
waar Passend Onderwijs wordt geboden op een eiland met een rijkdom aan boeiende betekenisvolle
activiteiten. Zij weten wat er nodig is om kinderen voor te bereiden op een waardenvolle toekomst.
Maar we laten ons ook graag inspireren door het gedachtengoed en de talenten van onze kinderen
en ouders. Samen gaan we dit schooljaar verder om onze eigen Next Level-school vorm te geven. Het
concept past bij hoe we met kinderen omgaan. Maatwerk waarin voor elk kind bekeken wordt wat
hij of zij nodig heeft om zich het next level eigen te maken. Werken naar je eigen next level betekent
dat de school zich steeds meer aanpast aan de leerstijl en de behoeftes van het kind.
Tweemaal per jaar worden de kinderen vanaf groep 2 getoetst met Cito-toetsen en de AVI-toetsen.
De resultaten worden zorgvuldig geëvalueerd en vormen het uitgangspunt van verder handelen voor
de leerkracht. In april maakt groep 8 de IEP-eindtoets. Voorafgaand aan de toets krijgt een leerling
een schooladvies. Hiervoor maakt de school gebruik van de Friese plaatsingswijzer. De uitslag van de
IEP-eindtoets is voor de school een bevestiging van het schooladvies. De school legt d.m.v. de
eindtoets cijfermatig verantwoording af aan het bestuur en de onderwijsinspectie over de kwaliteit
van het gegeven onderwijs.
Op 't Hunnighouwersgat proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het
stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.
Nederlandse taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen de basis voor elke
andere ontwikkeling en krijgen dus altijd prioriteit als er een keuze gemaakt moet worden uit het
enorme onderwijsaanbod. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven tot welke doorstroming de bereikte
resultaten leiden
2.1
Schooldoelen
We streven ernaar dat, wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs 't Hunnighouwersgat verlaten,
ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling en de kerndoelen, bereikt hebben:
• Zich de instrumentele vaardigheden hebben eigen gemaakt. Daar bedoelen we mee dat de
kinderen zich alle kennis en vaardigheden van ons lees- reken, taal en spellingsonderwijs toe
eigenen
• Zich de noodzakelijke kennis hebben eigen gemaakt. Dit wordt bij de diverse vakgebieden
uitgewerkt
• Zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan
met creatieve uitingen van anderen en hun talenten ontdekken
• Zich zodanig sociaal hebben ontwikkeld dat ze optimaal deel kunnen nemen in de
samenleving en weten om te gaan met hun eigen emoties en die van anderen
2.2. Beknopte weergave van de doelstellingen
Het onderwijs op ‘t Hunnighouwersgat richt zich op een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen.
Daarin onderscheiden we de volgende facetten:
• de emotionele ontwikkeling ( het gevoelsleven)
• de verstandelijke ontwikkeling ( het denken)
10

•
•
•
•

•
•
•
•

de creatieve en culturele ontwikkeling ( de inventiviteit)
het verwerven van de basisvaardigheden, zoals het leren lezen, schrijven en rekenen
het verwerven van de noodzakelijke kennis op het gebied van wereld oriënterende vakken
het verwerven van vaardigheden, zoals samenwerken, verantwoording geven en nemen,
evalueren, verwonderen, experimenteren, ontdekken, het hanteren van digitale
informatiebronnen, kennis en informatie toepassen, presenteren en het verkrijgen van
mediawijsheid
het verwerven van sociale vaardigheden (het leren omgaan en samenleven met anderen)
het vergroten van de zelfstandigheid en de sociale redzaamheid (bijvoorbeeld in het verkeer)
de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een
actieve bijdrage aan te leveren ( actief burgerschap )
het verwerven van lichamelijke vaardigheden

2.3. Groep 1 en 2
De jongste en oudste kleuters zitten op 't Hunnighouwersgat in de combinatiegroep 1/2.
De groep 1/2 is gehuisvest in twee lokalen: het speel- en het werklokaal. Ook andere groepen
kunnen van deze ruimte gebruik maken. Achter de school is een fijn speelplein.
Tevens maken de kleuters gebruik van het speellokaal in de school en wekelijks van de gymzaal van
het VMBO onder leiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Van maandag- tot en met donderdagochtend helpt de onderwijsassistent in de groep.
Als de kinderen op school komen beginnen de kleuters als jongste en zij eindigen als oudste in een
groep. Dat geeft een grote verscheidenheid aan ontwikkelingsmogelijkheden, uitdagingen en
verantwoordelijkheden in de groep. De oudsten helpen de jongsten en zijn hun inspiratie. Een kind
ontwikkelt zich als jongste, middelste of oudste kleuter, met alle behoeftes en
verantwoordelijkheden die daarbij horen.
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht
voor gewoontevorming en regelmaat.
De kinderen leren eerst vooral spelenderwijs. Daarna gaan wij meer sturen en zullen de activiteiten
meer gericht worden. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden
op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Ook moeten zij leren omgaan met eisen wat
betreft hun taakgerichtheid.
Om een goede doorlopende lijn te kunnen garanderen in het onderwijsaanbod maken we gebruik
van de methode Schatkist en de rekenmethode Alles Telt. Het is een thematische manier van
werken, waarin veel kennis en vaardigheden wordt aangeboden en geoefend en de woordenschat
wordt vergroot. Het legt de basis voor de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de overstap
naar groep 3. In 2018 gaan wij over op de aanpak van Early Years. Dit is de voorloper van IPC en volgt
ook eenzelfde structuur.
We starten in de kleutergroepen meestal vanuit de kring. De schooldag wordt dan besproken en
weergegeven met dagritmekaarten. Soms wordt er in de kring een onderwerp of prentenboek
besproken, iets uitgelegd of een versje of liedje geleerd. Later op de dag kan in de kring een
verjaardag worden gevierd. We werken ook regelmatig met de zogenaamde ‘kleine kring’. Terwijl de
anderen kinderen werken of spelen wordt een aantal kinderen uitgenodigd om samen met de
leerkracht of de onderwijsassistente een kringactiviteit te doen. Dat kan bijvoorbeeld een
taalontwikkeling-spelletje of een kleurenlesje zijn. In de kleine kring is het mogelijk om het aanbod te
specificeren en de kinderen meer te activeren.
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Er wordt gedurende de dag meermaals gespeeld en gewerkt in de taal-, reken- en bouwhoeken, de
knutseltafel, de ICT-hoek en in het speellokaal en op het schoolplein.
Daarnaast werken de kinderen van groep 1 en 2 twee dagdelen in de week groep doorbroken met
groep 3 en 4 samen middels hoekenwerk. Tijdens het hoekenwerk worden de doelen uit de
ontwikkelingsgebieden van groep 1 – 4 naar een betekenisvolle activiteit vertaald en kunnen
kinderen hiermee op hun eigen niveau werken. Vanaf 2018 wordt dit vervangen door IPC.
Hoelang kinderen in een kleutergroep zitten is afhankelijk van hun geboortedatum en hun
ontwikkeling. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen te
signaleren. Soms is een kind qua leeftijd wel toe aan groep 3, maar qua aanleg en vaardigheden nog
niet. Er kan dan, in overleg met de ouders, worden besloten om het kind nog wat langer in de
kleutergroep te houden. Echter, recent onderzoek heeft aangetoond dat het effect van een extra
kleuterjaar bijzonder gering is. Wij zijn hier dan ook terughoudend in. In principe worden leerlingen
die in het najaar van het lopende schooljaar zes jaar worden geplaatst in groep 3.
2.4. Groep 3 t/m 8
Het grootste deel van de onderwijstijd in groep 3 t/m 8 wordt besteed aan de basisvaardigheden
taal/lezen, schrijven en rekenen volgens een methodische aanpak. Een goede beheersing van deze
basisvaardigheden is noodzakelijk en maakt alle andere aspecten van het leren gemakkelijker. Sinds
een aantal jaar werken we volgens het principe van de gedifferentieerde instructie (IGDI-model). De
groep heeft een gezamenlijk startmoment en het doel van de les wordt benoemd. Vervolgens is er
een korte uitleg voor iedereen. Voor de kinderen die snel van begrip zijn en voldoende vaardigheden
hebben is uitleg maar kort noodzakelijk. Met een verdiepende uitdaging kunnen zij al direct aan het
werk. De normale uitleg wordt gegeven aan de andere kinderen. Wie het goed kan volgen, kan snel
verder met verwerken. Dat geldt niet voor de kinderen met meer bijzondere behoeftes. De
leerkracht zal deze groep kinderen langer begeleiden. Uit onderzoek is gebleken dat zwakkere
leerlingen vooral baat hebben bij meer uitleg, gewoon in de eigen groep. Voorheen kregen dergelijke
kinderen vaak minder opdrachten, nu krijgen ze meer uitleg. Tegen het einde van de les gaat ook dit
laatste groepje nog even zelfstandig aan het werk, zodat de leerkracht bij de overige kinderen langs
kan gaan. De les wordt gezamenlijk met de hele groep afgesloten, waarbij wordt geëvalueerd of het
leerdoel is bereikt. Er is aandacht voor wat er is geleerd en hoe er is gewerkt en er wordt nagedacht
of het ook beter kan.
Ook de groepen 3-6 hebben frequent ondersteuning van de onderwijsassistent.
Tweemaal per week hebben de kinderen les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en vanaf
groep 3/4 wordt er eerst intensief en later onderhoudend zwemles gegeven.
Nieuw is dat wij vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan werken met tablets voor groepen 7-8. Zij
gebruiken de tablets/i-pads voor het verwerken van de leerstof. Het geeft meer mogelijkheden om
op een eigen niveau te werken en maakt het voor de leerkracht mogelijk om snel te overzien waar
hulp gewenst is. We noemen dat gepersonaliseerd leren.
Daarnaast werken de kinderen van groep 3 en 4 twee dagdelen in de week groep doorbroken met
groep 1 en 2 samen middels hoekenwerk. Tijdens het hoekenwerk worden de doelen uit de
ontwikkelingsgebieden van groep 1 – 4 naar een betekenisvolle activiteit vertaald en kunnen
kinderen hiermee op hun eigen niveau werken.
In de eerste helft van het schooljaar werken de kinderen nog met de methodische aanpak van de
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek).
De creatieve vakken komen op zichzelf staand of ondersteunend bij een thema aan bod. Soms is dit
een schoolbrede activiteit.
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In 2018 vervalt deze manier van werken en stappen wij met de groepen 3-8 over op IPC
(International Primary Curriculum).
2.5. Hoe gaan we met elkaar om?
Een school is een leefgemeenschap waar kinderen en volwassenen een aanzienlijk deel van de dag
met elkaar doorbrengen. Dit gaat alleen goed als iedereen zich regelmatig afvraagt in welke mate hij
of zij verantwoording neemt. Bij de inschrijving wordt aan de ouders gevraagd om ons pestprotocol
te ondertekenen.
Uitgangspunt is: behandel een ander zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden. Op school
worden ruzies uitgepraat en niet uitgevochten. Grove taal is niet toegestaan. We helpen de kinderen
om vaardigheden aan te leren waardoor ze beter in staat zijn om zelf conflicten op te lossen of te
vermijden. De nascholing op dit gebied heeft ons geleerd dat duidelijkheid, uitleg, consequent gedrag
van alle leerkrachten en communicatie maatgevend is voor een goede manier van omgaan met
elkaar.
Van groep 1 tot en met 8 ontvangen de kinderen maandelijks een les uit het Rots&Water-programma
van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Ook nemen wij regelmatig vragenlijsten met ZIEN! af om het welbevinden, het gedrag en de
werkhouding van de kinderen te meten. Het geeft ons informatie op kind-, groeps- en schoolniveau.
De communicatie van de leerkrachten onderling, die met de kinderen en de ouders moet eenduidig
zijn. Er is duidelijkheid over gewenst en onaanvaardbaar gedrag en de gevolgen daar van.
Waar veel mensen samen zijn, daar moeten regels worden gehanteerd. Een opsomming van wat er
allemaal niet mag vinden wij niet zinvol. Het gaat om de gedachte over hoe je met elkaar omgaat en
dat is wat ons betreft te vatten in één regel, waar alles van kan worden afgeleid. Om ervoor te
zorgen dat dit voor de kinderen gemakkelijk te onthouden is staat de regel op rijm. Onze schoolregel
is simpel:
“Omdat we de ruimte samen delen, zullen we rustig lopen, praten, werken en spelen.
Voor ieders spullen zorgen we goed; we weten prima hoe dat moet.”
Onze schoolpleinregels zijn als volgt:
Schoolpleinregels ’t Hunnighouwersgat

SCHOOLPLEINREGELS ZIJN AFSPRAKEN
DIE ER VOOR ZORGEN DAT SPELEN LEUK IS
EN DAT DAT OOK VEILIG GEBEURT
EN WE GOED VOOR ONZE SPULLEN EN DE BOSJES ZORGEN
WE PROBEREN UIT WAT GOED WERKT EN WAT NIET.
ALS HET NIET WERKT DAN BEDENKEN WE EEN NIEUWE REGEL.

WAAR SPELEN WE
•

Groep 1 speelt op het achterplein

•

Groep 2, 3 en 4 mogen op het achterplein en het voorplein

•

Groep 3-8 speelt op het voorplein

•

In de lunchpauze op vrijdag spelen de groepen 3-8 op het voorplein

•

Groep 3/4, 5/6 en 7/8 spelen ook op het voetbalveldje in de grote pauze om te voetballen, te hockeyen of balletje trap te
doen.
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✓

Groep 3/4 op woensdag

✓

Groep 5/6 op dinsdag en donderdag

✓

Groep 7/8 op maandag en vrijdag

let op: eens gekozen voor het voetbalveld, blijft gekozen! Dus niet heen en weer lopen.

HOE SPELEN WE
•

De bosjes en spelen om de hoek en bij de ingang op het voorplein zijn geen speelplekken.

•

Verstoppen mag overal, maar niet bij het voorstuk van het plein als daar wordt gebasketbald of balletje tik wordt
gedaan. Het is een idee om verstopplekken te maken met kleden. Je mag kleden natuurlijk ook voor iets anders
gebruiken.

•

Basketbal mag op de lichte grijze straatstenen.

•

Doekoe-spelletjes mogen overal, maar niet bij het basketbalveld

•

ZORGEN VOOR ONS SPEELGOED
•

De klassendienst zorgt voor het Doekoe-speelgoed.
De klassendienst van groep 3/4 doet het voor het achterplein.
De klassendienst van groep 5-8 doet dat voor het voorplein.
Zij nemen de bakken mee naar buiten en naar binnen. De bakken voor het voorplein worden bij de hoek van het
schoolgebouw gezet. Dan weten we meteen waar de speelplek ophoudt.
De klassendienst controleert ook op het plein of er nog speelgoed ligt. Speelgoed wat is blijven liggen, gaat de volgende
dag niet mee naar buiten.

•

Want…. Als je klaar bent met spelen ruim je altijd je speelgoed op!
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3.

De vakken nader bekeken

3.1 Rekenen en wiskunde
't Hunnighouwersgat gebruikt de methode “Alles Telt”. Deze methode is in het schooljaar 2011-2012
ingevoerd. De methode heeft alle uitkomsten van de onderzoeken naar rekenonderwijs onder de
loep genomen en geluisterd naar de mensen op de werkvloer.
De tijd waarin we leven vraagt andere (reken)vaardigheden van kinderen dan 25 jaar geleden.
Kinderen leren anders en op een andere manier en met andere hulpmiddelen dan 25 jaar geleden.
Met behulp van deze methode heeft ons rekenonderwijs een positieve impuls gekregen.
Vanaf schooljaar 2017-2018 gaat groep 7-8 werken met tablets om de rekenstof te verwerken op het
eigen niveau en met de mogelijkheid tot een snel overzicht voor de leerkracht over de hulpbehoefte
van een kind.
3.2. Nederlandse taal
't Hunnighouwersgat is in het schooljaar 2012-2013 gestart met de nieuwste versie van de methode
Taalactief. Een taalmethode die gebaseerd is op de nieuwe referentieniveaus voor taal. Taal is bij
uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te
geven of van een ander te ontvangen.
Natuurlijk leren we de kinderen goed spellen en stellen ( hoe schrijf je een verhaal op). We besteden
ook aandacht om de kinderen te leren zich mondeling goed kunnen uitdrukken, een mening te leren
geven, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop reageren. De ontwikkeling van de
woordenschat speelt in alle groepen een belangrijke rol.
Behalve dat we de kinderen de spellingregels aanleren en de kennis daarvan toetsen d.m.v. dictees,
letten we ook op de toepassing van een goede spelling in andere werkstukken.
Vanaf schooljaar 2017-2018 gaat groep 7-8 werken met tablets om de oefenstof voor taal, spelling en
rekenen te verwerken op het eigen niveau. Het geeft voor de leerkracht ook een snel overzicht over
de hulpbehoefte van een kind.
3.3. Lezen
Onze school heeft deelgenomen aan het Lees Interventieproject Noord Nederland (LINN). De
bedoeling hiervan was dat het leesonderwijs dusdanig zou veranderen, dat er betere leesresultaten
zouden komen. Feitelijk zou geen enkele school een uitval hoger dan 5 % mogen hebben. Dit
percentage halen we niet, mede door het hoge aantal dyslectische leerlingen op het eiland, maar de
resultaten zijn wel spectaculair verbeterd en op voldoende niveau. Volgens de criteria van de
inspectie heeft onderzoek uitgewezen, dat een goede voorbereiding in de groepen 1 en 2, een groot
effect heeft op het aanvankelijk lezen in groep 3.
Leren lezen is een proces dat kinderen stap voor stap moeten leren. Sommige jonge kinderen gaan
uit zichzelf lezen; ze hebben er belangstelling voor en pikken het op uit hun omgeving. Het grootste
deel van de kinderen is aangewezen op goed leesonderwijs.
De basis voor een goede leesstart wordt gelegd in groep 1 en 2. In deze groepen bieden we
doelgericht en systematisch activiteiten aan die van belang zijn om in groep 3 succesvol te gaan
lezen. De volgende vaardigheden zijn daarbij belangrijk:
- mondelinge taalvaardigheid, goede spraaktaalontwikkeling
- fonologisch en fonemisch bewustzijn
(rijmen, woorden opdelen in klanken, klanken samenvoegen tot woorden etc.)
- letterkennis
- woordenschat
We kiezen ervoor om in de kleutergroepen doelgericht activiteiten met letters en klanken aan te
bieden voor alle kinderen!
In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk technisch lezen met behulp van de methode Veilig
Leren Lezen. Ook hier wordt gekozen voor een doelgerichte effectieve aanpak, waarbij rekening
wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. Het komt regelmatig voor dat kinderen al
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kunnen lezen voordat ze in groep 3 komen. Deze kinderen doen wel mee met de groepsverhalen en
thema-introducties die in de methode voorkomen, maar hebben verwerkingsmateriaal op hun eigen
niveau. Hetzelfde geldt voor de kinderen die moeilijk op gang komen met lezen. Later in het jaar
wordt gestart met niveaulezen: dat wil zeggen in tweetallen hardop lezen. We noemen dit ‘duolezen’
of ‘tutorlezen’. Bij duolezen, lezen twee kinderen die hetzelfde leesniveau hebben samen een boek.
Tutorlezen is een zwaardere ondersteuningsvorm waarbij een leerling (een tutor) uit een hogere
groep een leerling (de tutee) met een lager leesniveau bij het hardop lezen begeleidt. De tutoren
krijgen hiervoor een speciale opleiding. Naast het technisch lezen besteden we ook veel aandacht
aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd.
In groep 4 en 5 wordt het technisch lezen structureel voortgezet. Leerlingen oefenen dan met
meerlettergrepige woorden en vooral het “vloeiend” lezen komt nu centraal te staan. Vloeiend lezen
houdt in dat leerlingen vlot, correct en met een goede intonatie kunnen lezen. Veel lezen is in deze
groepen belangrijk voor het automatiseren van het technisch lezen. Vlot technisch lezen is een van
de belangrijkste voorwaarden voor het begrijpend lezen. Als het technisch lezen goed verloopt,
kunnen leerlingen hun aandacht richten op het begrijpen van de tekst.
Vanaf groep 4 maken we voor technisch lezen gebruik van de Lezen is Top (LIST) methode aangevuld
met een beredeneerd aanbod van de methode Estafette. Dit betekent dat kinderen vanaf groep 4
het lezen oefenen door middel van Hardop-leesaanpak (Duo en Tutorlezen) of de stil-leesaanpak
(vanaf AVI E4 beheersing). Doel is om door veel leeskilometers hun leesniveau verder te ontwikkelen
met zelfgekozen boeken die bij de leerling betrokkenheid oproepen.
In alle groepen krijgen de kinderen die moeite hebben met lezen extra aandacht. Kinderen
verschillen vooral in de tijd die ze nodig hebben en de mate van instructie die ze nodig hebben om
het lezen onder de knie te krijgen. Het ene kind heeft wel zes keer zoveel tijd nodig als het andere
kind! We houden hier op school rekening mee door die kinderen ook extra tijd te geven. Dit betekent
niet dat ze langer mogen doen over het leren lezen, maar dat deze kinderen binnen het dagelijkse
lesrooster daadwerkelijk meer tijd aan lezen besteden dan de vlotte lezers. Deze leerlingen krijgen
dagelijks extra instructie en begeleide oefening met behulp van de Methode Estafette. Het proces
van het leren lezen wordt dus niet verlengd maar geïntensiveerd.
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen.
De door ons gebruikte methode heet “Nieuwsbegrip XL”. De kinderen leren met actuele teksten om
op een systematische manier te kijken naar teksten en naar de bedoeling van die teksten.
Op 't Hunnighouwersgat leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze
ook liefde en belangstelling voor boeken en verhalen bij te brengen. We lezen op school vaak voor,
besteden altijd veel aandacht aan de Kinderboekenweek, leren kinderen hoe ze boeken moeten
kiezen en laten ze kennis maken met een gevarieerd boekenaanbod door middel van
boekpromotielessen.
De bibliotheek heeft ook altijd een groot aanbod van activiteiten voor de scholen. Alle klassen doen
minstens een keer per jaar mee aan een dergelijk project. De nieuwe bibliotheek zo vlak tegenover
de school is voor ons natuurlijk erg gunstig. Wij maken hier dan ook graag gebruik van.
3.4. Schrijven
We hanteren de methode Schrift. Op het gebied van het leren schrijven is de laatste jaren veel
onderzoek gedaan en de inzichten zijn veranderd. Het blijkt dat er andere factoren zijn die het leren
schrijven beïnvloeden dan voorheen werd aangenomen. Het materiaal dat wel of niet gebruikt moet
worden speelt een rol, de voorbereidende oefeningen zijn van belang, de uitleg die wordt gegeven,
maar bovenal natuurlijk de tijd die er aan het schrijfonderwijs besteed zou moeten worden. Zoals
leestijd moet worden besteed aan lezen ( en niet aan een boekverslag of het maken van een tekening
over een boek ) zo moet schrijftijd besteed worden aan schrijfoefeningen. De kinderen uit de
groepen 1 t/m 6 volgen de methode Schrift, groep 7 en 8 oefent het al eerder aangeleerde
handschrift. Doel van het schrijfonderwijs is dat de kinderen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot
handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Wat heel belangrijk is om te weten is
dat alle kinderen ( dus ook de kleuters! ) baat hebben bij fijn schrijfmateriaal. Dus: geen dikke
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kleurknotsen, maar fijne potloden en liever een pen met een dunne punt. Een goede pengreep is van
essentieel belang.
Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een etui met inhoud van school, zodat we
zeker weten dat iedereen over de goede materialen beschikt. We hebben voor alle kinderen
kwalitatief goede vulpotloden en pennen/fijnschrijvers aangeschaft. Het is de bedoeling dat er met
dit materiaal wordt geschreven, gekleurd en getekend. Dat betekent dat alle leuke eigen spulletjes
thuis kunnen, maar ook moeten blijven. Vulpotloden en de schoolpennen zijn veel duurder dan
gewone doorsnee schrijf- en teken materialen. Deze schrijfmiddelen worden eenmalig door de
school aan de kinderen verstrekt. Als ze weg of stuk zijn kan op school, tegen betaling, een nieuw
exemplaar worden aangeschaft.
3.5. Engels
In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Groove Me. Engels op de basisschool is
vooral communicatief gericht. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei
dagelijkse onderwerpen. Er zijn veel digitale leeromenten. Engels is alleen voor de groepen 7 en 8
een verplicht lesonderdeel. Er is contact met het voortgezet onderwijs over de inhoud en de
aansluiting van het vak Engels.
3.6. Oriëntatie op jezelf en de wereld
Oriëntatie op jezelf en de wereld valt uiteen in vier onderdelen:
1. Mens en samenleving ( burgerschap, geestelijke stromingen, deelname aan het verkeer,
consument zijn, omgaan met het milieu )
2. Natuur en techniek
3. Ruimte ( aardrijkskunde )
4. Tijd ( geschiedenis )
Op 't Hunnighouwersgat praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons
heen, de bijdrage die je zelf aan de maatschappij kunt leveren en we brengen hen kennis bij over het
heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar ook om het
aanleren van een respectvolle houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen,
andere culturen in ons eigen land. (Juist op Terschelling is dit belangrijk omdat de kinderen daar niet
op een hele vanzelfsprekende manier mee in aanraking komen) en onze voorouders. Natuurlijk
praten we ook met de kinderen over de noodzaak van gezond gedrag en gezonde voeding. Soms
gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van
klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort. Het gebruik van digitale
schoolborden geeft een impuls aan het onderwijs in de zaakvakken.
Voor de wereld oriënterende vakken (de zaakvakken) gebruiken we de geschiedenismethode
Brandaan. Naut is de methode voor natuur en techniek. Techniek is een vast onderdeel van het
natuuronderwijs. De materialen uit de Techniektorens worden ook door alle groepen gebruikt. De
aardrijkskundemethode heet Meander.
Brandaan, Naut en Meander horen bij elkaar, de werkwijze is hetzelfde. De methodes zijn ook in
combinatiegroepen goed te gebruiken en dat is voor onze school een groot voordeel. Hiermee
voldoen we helemaal aan de eisen van deze tijd.
De wereld Oriënterende vakken starten officieel in groep 5. In die groep is er eigenlijk sprake van een
eerste verkenning. Wat is geschiedenis? Hoe leefden mensen vroeger (waarbij ‘vroeger’ bij wijze van
spreken gisteren kan beginnen)? Wat is een plattegrond en wat kun je daar allemaal op zien? Wat
gebeurt er in welk seizoen? Hoe kunnen planten groeien? In de loop van de jaren wordt de kennis
dan specifieker. Tijdens de informatieavonden voor de groepen 1 t/m 3, die altijd aan het begin van
het schooljaar worden gehouden hoort u welke specifieke onderdelen er in de groep van uw kind aan
de orde komen.
Basisscholen hebben de opdracht gekregen om kinderen op te voeden tot zelfstandige en
verantwoordelijke burgers in de eigen omgeving, maar ook in de wereld. Dit wordt samengevat
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onder de term “burgerschap” . Wij zien op onze school niet zoveel in aparte burgerschapslessen,
maar meer in inbedding hiervan in het geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuuronderwijs. Bij
aardrijkskunde wordt de wereld letterlijk ieder jaar groter: van kennis over Nederland, via Europa
naar kennis over de wereld. Topografie is een onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. Bij het
natuuronderwijs leren de kinderen steeds meer over de mensen, planten en dieren en milieu en
techniek. De schooltelevisie-programma’s die met natuur te maken hebben worden in alle groepen
bij het natuuronderwijs gebruikt. Als het onderwerp zich daartoe leent gaan we overigens graag naar
buiten om met eigen ogen te aanschouwen of te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.
In de groepen 3 en 4 kijken de kinderen naar het schooltelevisieprogramma “Huisje, boompje,
beestje”, daarin komen allerlei aspecten van wereldoriëntatie aan de orde.
Aan verkeer wordt in alle groepen aandacht besteed. We gebruiken hiervoor de groep specifieke
materialen van Veilig Verkeer Nederland.
Vanaf 2018 zullen de zaakvakmethodes en meer worden vervangen door de aanpak met IPC
(International Primary Curriculum). De groepen 1/2 starten met de voorloper Early Years en de groep
3-8 werken met IPC.
Wat is kenmerkend voor IPC:
• Het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap volgens
een duidelijke structuur door de hele school.
• Het is een integratieve aanpak van zaak- en creatieve vakken, ICT en lichamelijke
ontwikkeling
• Er wordt gewerkt rond thema’s uit de hedendaagse, stimulerende interessegebieden
(ook buiten de comfortzone van de leerkracht) waar de persoonlijke betrokkenheid van
elk kind ruimte krijgt Gepersonaliseerd leren is het uitgangspunt van het leerproces
waarbinnen ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen
• Er wordt geleerd in een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving
voor kind en leerkracht
• Ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces waarbij leerkrachten
hen begeleiden in hun ontwikkeling
• Kinderen, leerkrachten en ouders dragen samen verantwoordelijkheid en zijn zich
bewust van hun eigen handelen, en het effect daarvan, ook op langere termijn
• Ieder kind kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn of
haar talent
• Wij stimuleren de Intrinsieke motivatie en houden rekening met interesses en
ontwikkelingsbehoefte zodat het kind zijn of haar next level bereikt
• Ouders denken, doen en vieren mee
• School is een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel van uitmaakt
• Het leidt tot ontwikkeling van internationaal begrip om een nationaal en internationaal
perspectief te bouwen
• Het verwerven van kennis én vaardigheden is belangrijk
• De kerndoelen zijn geborgd
• IPC werkt volgens de nieuwste neurologische leer-inzichten
Tevens starten we het schooljaar 207-2018 met de verrijking van ons schoolplein tot een beleefplein.
Dat doen wij samen met kinderen, ouders en “buren”. Het heeft tot doel dat het plein een
inspirerende natuurlijke metamorfose ondergaat waar kinderen zich leren verwonderen, zintuigelijk
ervaren, onderzoeken, onderhouden, verantwoordelijkheid dragen onderhouden en vermaken.
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3.7. Humanistisch vormingsonderwijs, HVO,
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun levensbeschouwelijke
identiteit. Hoe sta je in het leven? In onze lessen schenken we aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Binnen onze school bieden we vanaf
groep 5 humanistisch vormingsonderwijs aan. HVO laat kinderen diepgaander kennis maken met
verschillende religies en levensbeschouwingen. Door HVO worden kinderen bewuster van zichzelf, ze
leren welke normen en waarden ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect van hun gedrag
is op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze
complexe wereld. HVO wordt verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent van het
dienstencentrum HVO/GVO. Alle kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 krijgen één keer per 14 dagen
een HVO les aangeboden. Wanneer een ouder een kind geen HVO wil laten volgen, kan de ouder dit
melden bij de locatiedirecteur.
3.8. Kunstzinnige oriëntatie
Onze school heeft de luxe van een handenarbeidlokaal dat door alle groepen gebruikt kan worden.
Gedurende het schooljaar proberen we zoveel mogelijk handvaardigheids- en tekentechnieken aan
bod te laten komen. Bovendien is er ruimte om toneel te spelen, te dansen etc. Alle groepen
besteden regelmatig gezamenlijk aandacht aan expressievakken.
Ter voorbereiding op feestdagen zoals Sinterklaas of Kerst organiseren we vaak een gezamenlijke
‘crea-ochtend’, waarbij de kinderen in groepjes van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Soms
vragen we daar ook hulpouders bij.
Ook bij de expressievakken streven we op 't Hunnighouwersgat kwaliteit na, maar dan vooral
kwaliteit in de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om bepaalde basistechnieken aan te leren,
waarna je daar op je eigen manier mee kunt werken. Wij streven ernaar om de kinderen de ruimte
te geven en te stimuleren om zodanig te werken dat ze er zelf tevreden over zijn. Dat betekent dat
niet alle kinderen altijd hetzelfde werkstuk afleveren en ‘mooi’ of ‘netjes’ is meegenomen, maar niet
het belangrijkste einddoel. Het proces is belangrijker dan het product en dat geldt zowel voor onze
jonge als onze oudere leerlingen.
Natuurlijk wordt er in alle groepen gezongen. Behalve dat de kinderen allerlei liedjes leren ( zowel
traditionele als nieuwe), is er ook aandacht voor muzikale begrippen zoals maat en ritme e.d. De
school beschikt over muziekinstrumenten en ook daarvan wordt regelmatig gebruik gemaakt. We
laten de kinderen ook kennis maken met verschillende soorten muziek: klassiek, folkloristisch, jazz,
blues e.d.
Vanaf 2018 zullen de creatieve vaardigheden geïntegreerd zijn in IPC (International Primary
Curriculum). De groepen 1/2 starten met de voorloper Early Years en de groep 3-8 werken met IPC.
3.9.Sociaal-emotionele vorming
Op ’t Hunnighouwersgat vinden wij de sociaal-emotionele vorming erg belangrijk. School is een
samenleving in het klein en de plek waar kinderen oefenen om goed met elkaar te leren omgaan en
op te komen voor hun eigen belangen en behoeftes en zelfvertrouwen te kweken. Vaak biedt de
dagelijkse realiteit al genoeg oefen- en gespreksstof. Tevens hanteren wij een anti-pestprotoclol (zie
bijlage).
Structureel geven wij onderricht met behulp van de Soemo-lessen. In groep 3/4 worden deze
structureel aangeboden. In de hogere groepen gebeurt dit in een losser verband en meer naar
behoefte.
Eenmaal per maand krijgen alle kinderen in alle groepen Rots&Water-lessen van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs in het kader van de sociaal-emotionele redzaamheid en het bouwen aan
zelfvertrouwen. Zo bouwen we aan een sociaal-emotioneel referentiekader voor de hele school.
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Tevens maken we gebruik van Zien!. Dit is een webbased programma waarmee wij de ontwikkeling
van de kinderen kunnen volgen op het gebied van het sociaal-emotionele functioneren, het
welbevinden en de betrokkenheid. Door observaties en het invullen van een vragenlijst wordt er een
analyse gemaakt. Het helpt de leerkracht om na te denken over het kind of de groep en keuzes te
maken om hen adequaat te ondersteunen met concrete doelen en handelingssuggesties.
3.10. Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs bestaat o.a. uit gymmen, zwemmen en motorische remedial teaching
Hierbij gaat het om samen leren spelen en sporten, sportief gedrag en het aanleren van fysieke en
sociale vaardigheden. Op onze school komen de uren bewegingsonderwijs, gegeven door een
vakleerkracht, ten bate van alle kinderen. Alle groepen krijgen één keer per week les van de
vakleerkracht. Maandelijks wordt structureel voor alle groepen een les uit het programma
Rots&Water gegeven door de vakleerkracht. De tweede bewegingsles in de week is of een gymles
(gegeven door een groepsleerkracht), of een zwemles. Op de kalender op de website staat steeds
vermeld welke groepen er aan de beurt zijn om te zwemmen. Ook kunt u het zwemrooster en de
nieuwsbrief van het zwembad terugvinden achter in deze schoolgids. Voor informatie over
motorische remedial teaching leest u meer in 4.8.4
Groep 1/2
Deze groepen maken gebruik van het bewegingslokaal in de school en wekelijks van de grote gymzaal
van ’t Schylger Jouw onder leiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Voor de
bewegingslessen in het speellokaal is geen speciale gymkleding nodig. Een gympakje mag wel, maar
gymmen in ondergoed of shirt is ook goed. Het gebruik van schoenen is niet verplicht, maar soms wel
wenselijk. Het dilemma is dat het beter gymt zonder schoenen (de kinderen doen elkaar minder snel
pijn en het is beter voor de ontwikkeling van de voeten), maar dat er kans is op voetwratjes. De
leerkrachten willen het graag weten wanneer uw kind altijd schoenen aan moet. Uiteraard wordt
daar dan op toegezien. De speelzaal wordt iedere dag gereinigd.
Groep 3 t/m 8
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van ’t Schylger Jouw.
Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder zwarte
zolen, mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze
in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het buitenspelen? Noteer a.u.b. de
naam in gymschoenen en kleding. Gymkleding van de kinderen uit groep 3 t/m 8 moet steeds
worden meegenomen naar huis.
Vanaf Pasen tot de herfstvakantie wordt er door de groepen 5 t/m 8, indien de
weersomstandigheden dat toelaten, buiten op het sportveld gegymd. De kinderen krijgen het in deze
periode op school te horen als er niet buiten gegymd kan worden. Op de dagen dat de kinderen
buiten kunnen gymmen, willen wij graag dat ze op de fiets naar school komen. Bij buitengym zijn
schoenen verplicht (dit hoeven geen speciale gymschoenen te zijn). Op blote voeten gymmen is
buiten niet toegestaan en het dragen van klompen en slippers evenmin. Als een kind geen goede
schoenen heeft kan het helaas niet mee gymmen.
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om
sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en
kinderen raken regelmatig sieraden kwijt.
Het schoolzwemmen is op dinsdagmiddag. Groep 3/4 maakt daar ongeveer 3 maal per maand
gebruik van. De hogere groepen zwemmen minstens 4 keer per jaar. De kinderen gaan met de bus
naar West. Voor de begeleiding van groep 3/4 vraagt de klassenleerkracht de hulp van de ouders.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u hier meer informatie over.
De primaire doelstelling is dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 in ieder geval betrokken blijven bij het
zwemmen. Zwembad De Dôbe stelt zich ten doel dat ieder kind, dat schoolzwemmen volgt, in ieder
geval zijn of haar diploma A behaalt, conform de richtlijnen van het Zwem ABC. Alle kinderen die
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schoolzwemmen, en niet in het bezit zijn van een A diploma, mogen iedere week met hun school
komen zwemmen.
3.11. Inzet van de computers
Wij hebben op school een computernetwerk. Op de server draaien onderwijsprogramma’s voor o.a.
lezen, rekenen en spelling.
In groep 1 en 2 maken de kinderen op een speelse wijze kennis met de werking van de computer. Dit
gebeurt aan de hand van kleuter-educatieve software behorend bij de methodes Schatkist en Alles
Telt, Klankie of andere software zoals Bas gaat digitaal en de stempelletters met klanken, puzzels met
geluiden en beelden en de visuele en auditieve prentenboeken.
Vanaf groep 3 en 4 worden computers ook gebruikt voor (hoofd)rekenen, lezen, taal en spelling. De
kinderen krijgen ook les in het omgaan met de computer op zich.
Vanaf groep 5 en 6 wordt de computer nog meer ingezet voor o.a. de digitale inoefening van de
rekenmethode.
Vanaf schooljaar 2017-2018 krijgt groep 7/8 de beschikking over tablets voor de digitale verwerking
van de lessen rekenen, taal en spelling. Dit gepersonaliseerd leren geeft de mogelijkheid tot
differentiatie zonder te versnellen en de leerkracht krijgt snel een hulpvraag in beeld daar waar een
kind het spoor bijster is.
In groep 7 of 8 krijgen de kinderen lessen Veilig Internet. De computers en tablets worden tevens
gebruikt voor het schrijven van verhalen, e.d. De school beschikt over internet en e-mail. Voor het
gebruik hiervan door de leerlingen is een protocol opgesteld.
Op onze computers staan ook veel remediërende programma’s. Deze worden ingezet voor de
zorgleerlingen. We werken volgens het ICT-beleidsplan en de doorlopende ICT-leerlijn.
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4. De interne en externe ondersteuning voor leerlingen op 't Hunnighouwersgat
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en
zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn.
Op ’t Hunnighouwersgat wordt gewerkt met gecombineerde groepen. De kinderen van een zelfde
leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. De leerkrachten proberen de leerstof zo aan te bieden dat
het bij uw kind past. Daarbij gaan we vooral uit van de gedifferentieerde instructie. Wie meer
instructie nodig heeft krijgt dat ook en wie minder nodig heeft gaat eerder zelfstandig aan het werk
en krijgt aanvullende en uitdagende opdrachten. Sommige kinderen komen, na overleg met de
ouders, in aanmerking voor een geheel eigen programma.
4.1 Ondersteuningsprofiel
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast
waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de mogelijkheden van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om de vorm
van onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
•
een korte typering van onze school
•
de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen
kunnen rekenen.
•
de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school)
•
de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Een korte typering van onze school
Wij zijn de enige school in het dorp en willen zo mogelijk aan alle kinderen uit het dorp onderwijs
bieden van hoogstaande kwaliteit. Onze school wil een veilige school zijn voor alle kinderen. Wij
hechten veel waarde aan een goed contact met ouders.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en
organisatie.
Onderwijs
Op ’t Hunnighouwersgat zijn wij tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze
onderwijskwaliteit en onze leeropbrengsten. Dit mag blijken uit de resultaten van onze Citoscores en
het inspectierapport. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken
handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze
kinderen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te
houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij
analyseren de resultaten van onze kinderen regelmatig op kind-, groeps- en schoolniveau en
bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het
welbevinden van het kind. Op basis van de analyses worden groeps- en blokplannen aangepast. Ook
ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend, webbased
leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van
onze basisondersteuning. Ons team is en wordt voortdurend geschoold.
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Beleid
Op ’t Hunnighouwersgat zijn wij tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd
en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze
ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.
Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleine
school en daardoor zijn de lijnen kort. Wij beschikken intern en extern over een goed functionerend
netwerk dat onze school en ouders al naar behoefte en structureel ondersteunt met advies en
begeleiding. Multidisciplinair overleg heeft een grote meerwaarde bij de ondersteuning bij het
signaleren, het zoeken naar oplossingen en de uitvoering. Onze intern begeleider is verantwoordelijk
voor de regie, organisatie en de borging.
Begeleiding
Het domein begeleiding is goed ontwikkeld. Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen
vanaf groep 5 met een ontwikkelingsperspectief, waarbij leerlingen een eigen leerlijn volgen. De
overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar het
Voortgezet Onderwijs. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De doorgaande lijn en de
overdracht van de voorschool naar onze school is een verbeterpunt. Wij vinden goede contacten met
ouders erg belangrijk en zien ouders als partner in dit proces.
Beschikbare deskundigheid
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over een breed spectrum
van specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). In het bijzonder willen wij onze deskundigheid
op het gebied van gedrags- en leesproblematiek (dyslexie) en hoogbegaafdheid noemen. Daarnaast
kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij maken gebruik
van de ambulant begeleiders van cluster 2, 3 en 4. De orthopedagoog van Cedin is een belangrijke
vraagbaak en doet indien nodig extra onderzoek. Daarnaast kan de school gebruik maken van de
deskundigheid van de schoolmaatschappelijk werker. Jaarlijks vindt voor onze jongste kinderen een
screening plaats op het gebied van logopedie en MRT (motorische remedial teaching). Op het eiland
is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de dyslexiebehandeling van het OCRN. Voor kinderen
met een hogere begaafdheid is bovenschools een plusklas ingesteld. Voor leerlingen met een
praktijkgerichte leerstijl in de leeftijd van 10-14 jaar, waarin de combinatie van theorie en praktijk de
leerling de gelegenheid geeft zijn/haar mogelijkheden/capaciteiten te ontplooien, is een plusklas
praktijk mogelijk. De hulp is dus heel school- en eiland-nabij. Dat voorkomt reistijd en daarmee
onderwijstijd voor de leerlingen (en ouders). Bijzonder is ook de samenwerking tussen de eilandscholen van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De lijnen zijn kort, de bereidheid is
groot en we delen graag. Dit maakt het mogelijk om als betrekkelijk kleine organisaties veel te bieden
en onze middelen optimaal te benutten. Het voorziet in de veelheid en verscheidenheid van
ondersteuningsbehoeftes van onze kinderen en hun ouders. Het voorkomt dat verwijzingen naar het
SBO en SO noodzakelijk zijn.
Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf
groep 6 in de vorm van de plusklas die wekelijks worden bezocht. Tevens hebben wij wekelijks een
plusklas praktijk voor de kinderen van 10 jaar en ouder die gebaat zijn met het leren door te doen in
de praktijk.
Kengetallen
Onze school heeft ongeveer 82 leerlingen waarvan 2 kinderen met een leerlinggewicht. Wij hebben
de afgelopen jaren geen kinderen verwezen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Voor 10 kinderen is een dyslexieverklaring afgegeven en behandeling ingezet.
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Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school meer dan tevreden over de basisondersteuning en extra
ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij
nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning
gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het
ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.
4.2. Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op 't Hunnighouwersgat komen, krijgen ze de tijd om
aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige
school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig,
gerichte hulp in.
4.3. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen.
Wij werken met een web-based administratie- en leerlingvolgsysteem. Daarin wordt van ieder kind
een dossier bijgehouden, waarin alle gegevens staan, die belangrijk zijn voor een leerkracht om te
weten, zoals: thuissituatie, gegevens vorige scholen, gegevens externe onderzoeken, verslagen van
gesprekken met ouders, resultaten van de CITO toetsen enzovoort. Ouders hebben op verzoek
inzage in het dossier van hun kind. Informatie aan derden wordt alleen met toestemming van de
ouders gegeven.
Gedurende de hele schoolloopbaan worden de vorderingen van de kinderen, door middel van
observaties en toetsen gevolgd. Het voornaamste doel van het afnemen van toetsen is, dat we ons
onderwijsaanbod op relevantie en effectiviteit kunnen beoordelen.
Het afnemen van deze toetsen is ook een vereiste voor de school om van de inspectie een goede
beoordeling te krijgen op het onderdeel “toetsing”.
De resultaten van de toetsen worden digitaal verwerkt. Dit genereert een beeld van de ontwikkeling
en prestaties van elk kind, de jaargroep en de school. Door analyse wordt bepaald of
verbetertrajecten nodig zijn. Ouders worden altijd geïnformeerd over de leeropbrengsten en
betrokken bij een eventueel verbetertraject voor hun kind.
Met behulp van de groeicurve van een kind die ontstaat door het regelmatig afnemen van de toetsen
kunnen we ook redelijk voorspelbare prognoses maken over de verwachtingen en de eindresultaten
in groep 8.
De ontwikkeling van de kleuters volgen wij met behulp van de leerlijnen van ParnasSys. Aan het eind
van leerjaar 1 en voor de kinderen uit groep 2 gebruiken wij de door het CITO LOVS ontwikkelde
toetsen voor Rekenen en Taal voor kleuters. Daarnaast worden de leesvoorwaarden getoetst met
toetsen uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands. Alle
toetsen worden op een heel kindvriendelijke manier afgenomen.
Vanaf groep 3 worden er over het directe onderwijsaanbod worden op de onderdelen spellen,
rekenen en technisch lezen frequente methode-toetsen afgenomen.
Halfjaarlijks worden op deze vakgebieden tevens methodeonafhankelijke en landelijk geijkte toetsen
afgenomen. Wij gebruiken hiervoor het CITO leerlingvolgsysteem. Bij de CITO toetsen wordt gekeken
naar vaardigheidsscores. Hoe ontwikkelt een kind zich t.o.v. zichzelf, hoe t.o.v. leeftijdsgenoten en
wat valt te constateren op groep- en schoolniveau? Daarnaast nemen wij AVI-toetsen af en maken
wij gebruik van het Leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling door middel van
ZIEN!.
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In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen. De resultaten worden met de ouders en kinderen
besproken.
De resultaten van de CITO leerlingvolgsysteem toetsen, de AVI-toetsen en ZIEN! worden verzameld
door de interne begeleider. Zij volgt ook de ontwikkeling en helpt de leerkrachten bij de analyse en
de keuze voor de meest effectieve vervolgaanpak van ons onderwijsaanbod.
4.4
Interne ondersteuning
De interne ondersteuning van de leerlingenzorg wordt binnen de school vormgegeven m.b.v. de
planningscirkel en is vastgelegd in het Handboek Onderwijsondersteuning Terschelling, het HOT.
Om de voortgang van elke leerling precies en systematisch bij te houden en tijdig problemen in de
cognitieve ( het “leren” ) en sociaal-emotionele ontwikkeling te signaleren, maakt de school gebruik
van de eerder genoemde observaties en toetsen waarvan de resultaten opgenomen worden in een
leerlingvolgsysteem. Dit wordt opgeslagen in het leerlingendossier; ouders hebben inzagerecht in het
dossier van hun kind.
Mochten er op grond van de toetsresultaten en / of observaties opvallende leerprestaties, zowel
negatief als positief en / of opvallend gedrag naar voren komen, dan heeft de school hiervoor een
zorgprocedure. Onze interne begeleider gaat zorgvuldig om met de te nemen stappen hierin. We
noemen dit op school “handelingsgericht werken”. Dit houdt in dat de intern begeleider samen met
leerkrachten, ouders en kinderen verschillende stappen doorloopt om de situatie helder te krijgen en
op grond daarvan te bepalen welke hulp het kind nodig heeft. Centraal staat de vraag in hoeverre de
school en de ouders op een gepaste wijze het kind verder kunnen helpen. De verschillende stappen
in deze procedure worden hieronder beschreven. Veel extra zorg beperkt zich tot de stappen 1 t/m
4. Wanneer de situatie complexer is, kunnen er meerdere stappen volgen.
- Stap 1
De leerkracht probeert de situatie binnen de groep op te lossen. Ondertussen verzamelt hij of zij
informatie rond leerprestaties en / of gedrag.
- Stap 2
De leerkracht informeert de ouders over de situatie en hoe het aangepakt gaat worden.
- Stap 3
De leerkracht maakt een handelingsplan voor bepaalde tijd. De leerkracht bespreekt dit plan met de
ouders, die vervolgens het plan voor gezien ondertekenen. Na verloop van tijd wordt het plan
geëvalueerd.
- Stap 4
De leerkracht brengt de situatie in tijdens de leerlingbespreking. Collega’s en interne begeleider
kunnen op deze manier meedenken en tips geven.
- Stap 5
Indien nodig, wordt aanvullend onderzoek gedaan op school
- Stap 6
De uitkomst van dit onderzoek wordt besproken met de ouders. Een verslag van dit gesprek wordt
gemaakt, dat vervolgens door de ouders voor gezien wordt ondertekend.
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- Stap 7
Een handelingsplan wordt opgesteld door de leerkracht en intern begeleider. De aanpak wordt zo
veel mogelijk binnen de klas gerealiseerd.
- Stap 8
Het handelingsplan wordt na verloop van tijd geëvalueerd door de leerkracht en wordt bekeken in
overleg met de intern begeleider of verdere actie gewenst is. Dit laatste gebeurt in samenspraak met
de ouders.
Extern onderzoek wordt vooral ingezet indien er sprake is van handelingsverlegenheid. Met
handelingsverlegenheid wordt bedoeld dat de school niet meer weet welke hulp zij aan een kind zou
moeten bieden.
Wanneer mocht blijken dat externe hulp nodig is, wordt na overleg met de ouders, het kind
besproken in het zorgteam Terschelling. Uit deze bespreking komt dan een advies over eventuele
verdere acties die nodig zijn. Mocht het advies inhouden dat uw kind op de basisschool verder
geholpen kan worden, dan wordt opnieuw een handelingsplan opgesteld en herhaalt zich het traject
vanaf stap 7.
Invoering Passend Onderwijs:
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In de bekostiging wordt onderscheid
gemaakt tussen zware- en lichte ondersteuning. Zware ondersteuning betreft extra ondersteuning
aan specifieke leerlingen. Lichte ondersteuning betreft de aanvulling op de reguliere, structurele zorg
in de scholen.
Bekostiging lichte en zware ondersteuning.
Het nieuwe bekostigingssysteem Passend Onderwijs vervangt het bekostigingssysteem voor het
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en de leerlinggebonden financiering (lgf). Vanaf 1 augustus
2014 is de bekostiging LGF aan de basisscholen vervallen. De samenwerkingsverbanden ontvangen
en verdelen de zorgmiddelen. Het is afhankelijk van het beleid van het Samenwerkingsverband met
betrekking tot de inrichting van het Passend Onderwijs hoe de verdeling van de zorgmiddelen over
de scholen plaatsvindt. De landelijke indicatiestelling is vervallen, plaatsing in het (v)so gebeurt via
het Samenwerkingsverband.
De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet passend
onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs ontvangen de beschikbare middelen voor extra ondersteuning m.b.t. cluster 3 en 4
leerlingen. De (schoolbesturen binnen de) samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de
middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en
kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning in de klas. In Friesland is
er één provinciaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De scholen op de Friese
Waddeneilanden vallen onder dit grote samenwerkingsverband.
De financiering van de extra hulp aan cluster 1 (slechtziende en blinde kinderen)en 2 (communicatie
en spraaktaalproblemen, waaronder slechthorendheid) leerlingen in de scholen verloopt via de
(V)SO- scholen cluster 1 en 2.
De positie van de schoolbesturen op de Waddeneilanden
Door het bestuur van de Stichting Passend Onderwijs Fryslân is vastgesteld dat aan de wettelijke
verplichtingen voor het realiseren van een dekkend aanbod van voorzieningen door de
schoolbesturen op de Friese Waddeneilanden, niet kan worden voldaan bij de door het
samenwerkingsverband gehanteerde grondslagen. Een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs
is op de Wadeneilanden (bijna) niet te realiseren.
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Hiervoor is met de Waddenbesturen een andere bekostigingswijze overeengekomen. De
Waddenbesturen dragen niet bij in de gemeenschappelijke lasten van het samenwerkingsverband
voor lichte en zware ondersteuning. Hiermee ontvangen wij een hoger bedrag voor lichte en zware
ondersteuning.
Om een zo volwaardig mogelijke zorgstructuur te borgen wordt op iedere school minimaal een
werktijdfactor van 0,2318 (= één werkdag) structureel ingezet voor interne begeleiding. De overige
zorgformatie wordt ingezet voor het beleid ‘meer handen in de groep’; d.w.z. structurele inzet van
een onderwijs assistent in de groepen. Daarnaast heeft iedere school door inzet van deze middelen
meer formatie dan een reguliere basisschool aan de wal. Bij leerlingen die in aanmerking komen voor
zware ondersteuning kan het ook in de midden- en bovenbouw voorkomen dat speciale
begeleidende taken door de onderwijsassistent uitgevoerd worden. Dit betreffen dan voornamelijk
pedagogische aspecten, zoals bevordering van werkhouding en concentratie.
Van een deel van de middelen voor lichte en zware ondersteuning wordt ook ambulante begeleiding
ingekocht. Dit doen we in gezamenlijkheid met 9 andere scholen van de Friese Waddeneilanden.
Indien de schoolbesturen op de Waddeneilanden toch besluiten om een leerling te verwijzen naar
speciaal (basis) onderwijs, dan zijn de kosten voor rekening van het betreffende bestuur.
Om dit risico als Waddenbesturen te spreiden is een convenant afgesloten met de schoolbesturen
van de Friese Waddeneilanden. Per leerling wordt een bedrag van 100 euro in een gezamenlijke pot
gestort. Hiervan wordt de ambulante begeleiding betaald en een risicofonds opgericht.
4.5. De plusklassen.
De vijf basisscholen op Terschelling hebben gezamenlijk een Plusklas. In samenwerking met het
basis- en voortgezet onderwijs op het eiland en het voortgezet praktijkonderwijs te Sneek bestaat er
ook de mogelijkheid om wekelijks een Plusklas Praktijk bij te wonen. Achterliggende visie voor de
plusklassen is dat we thuisnabij passend onderwijs aan alle eilander leerlingen willen bieden.
De Plusklas Praktijk is voor leerlingen met een praktijkgerichte leerstijl in de leeftijd van 10-14 jaar
waarin de combinatie van theorie en praktijk de leerling de gelegenheid geeft zijn/haar
mogelijkheden/capaciteiten te ontplooien. De Plusklas Praktijk komt op donderdag bijeen in ’t
Schylger Jouw te Midsland.
De Plusklas is bestemd voor meer begaafde leerlingen die naast ondersteuning en uitdaging van de
eigen groepsleerkracht extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijke doelstelling van deze
groeperingsvorm is het bevorderen van sociale contacten tussen begaafde leerlingen onderling en de
mogelijkheid om in de Plusklas met name verbredingsactiviteiten uit te voeren. In de Plusklas leren
de kinderen gericht werken aan leerstrategieën, studeren, discussiëren en er wordt rekening
gehouden met de belangstelling van de leerlingen. Er kan gewerkt worden volgens een afwijkend
curriculum. De plusklas komt 1 x per week bij elkaar op donderdagochtend op obs. ’t
Hunnighouwersgat in Midsland.
4.6. Ernstige lees- en spellingsproblemen
Ernstige lees- en spellingachterstanden kunnen worden voorkomen, dan wel teruggedrongen door
lees- en spellingproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium van het taal/leesonderwijs te
onderkennen en intensief aan te pakken.
Bij sommige leerlingen worden de problemen met lezen en spellen pas later in hun schoolloopbaan
zichtbaar, wanneer woorden en teksten die zij moeten lezen en schrijven complexer worden. Ook bij
deze leerlingen geldt dat een intensieve aanpak noodzakelijk is.
Onder intensieve begeleiding wordt verstaan dat de leerling naast het reguliere onderwijsaanbod ten
minste drie keer per week, gedurende minimaal 20 minuten volgens een planmatig, effectief
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gebleken aanpak wordt begeleid gedurende minimaal 2 periodes van elk 10 weken. Deze
ondersteuning wordt in een didactisch groepsplan of individueel handelingsplan vastgelegd en
geëvalueerd.
4.7. Dyslexie
De meeste leerlingen lopen dankzij deze intensieve begeleiding op het gebied van lezen en/of spellen
hun achterstand weer in. Bij ongeveer 4 – 8 % van de leerlingen blijft er altijd een zekere achterstand
bestaan, ook na systematische hulp.
Deze leerlingen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing
naar de zorg nodig om de aanwezigheid van dyslexie te bevestigen of uit te sluiten. De keuze voor
een dergelijk onderzoek naar dyslexie ligt bij ouders. De intern begeleider kan de ouders advies
geven over verschillende onderzoekbureaus naar dyslexie.
Voor het onderzoek naar dyslexie en het eventueel afgeven van een dyslexieverklaring is een
uitgebreid onderzoek nodig. Het diagnostisch onderzoek naar dyslexie en het afgeven van een
dyslexieverklaring ligt in handen van psychologen en orthopedagogen op het niveau van GZpsychologen met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek.
Alleen diagnostiek rechtvaardigt de diagnose dyslexie. Dit houdt in dat er vanuit school pas over
dyslexie met betrekking tot een leerling wordt gesproken als er volwaardige diagnostiek heeft
plaatsgevonden en de onderzoeker het oordeel dyslexie heeft gegeven. Tot die tijd wordt er
gesproken over kenmerken die zouden kunnen duiden op dyslexie.
Vergoedingsregeling dyslexie.
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet. Gemeenten
krijgen vanaf dan de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Dit betekent dat een
onderzoek onder voorwaarden door de gemeente kan worden vergoed. Voor meer informatie kunt u
zich richten tot de intern begeleider van de school of bij het Eilandteam van de gemeente
Terschelling.
Ouders kunnen aanspraak maken op de vergoeding als:
- De dyslexiezorg vóór de 13e verjaardag van hun kind aanvangt.
- Er een leerling dossier is opgebouwd waar uit blijkt dat er in het onderwijs , naast de
reguliere zorg, een traject is geweest van minimaal 20 weken waarbij extra hulp bij het
leren lezen en spellen (minimaal 3 x per week gedurende 20 minuten) is geboden (zie
hoofdstuk 4.1) en in een handelingsplan is vastgelegd.
- De school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie omdat de leerling ondanks
deze extra zorg gedurende 3 meetmomenten een grote achterstand laat zien ( herhaalde
E-scores op DMT toets of herhaalde lage D scores op de DMT i.c.m. herhaalde E scores
op de LVS toets spelling) en er sprake is van geen of slechts een geringe vooruitgang.
Ouders melden hun kind aan bij een dyslexiebehandelaar die beoordeelt of in het leerling dossier het
vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te
gaan. Deze koppelt dit terug aan het Eilandteam van de gemeente die beslist of de aanvraag voldoet
aan de voorwaarden en zij het onderzoek dus toestaan en vergoeden. Toont het diagnostisch
onderzoek aan dat er bij nader inzien geen sprake is van ernstige dyslexie, dan worden de kosten van
het onderzoek niettemin vergoed door de gemeente. Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig.
Dyslexieprotocol
In het school specifieke dyslexieprotocol (op te vragen bij de school) staat hoe de ondersteuning voor
kinderen met lees en/of spellingsproblemen en (een vermoeden van) dyslexie geregeld is.
Om de doorgaande lijn van groep 1 – 4 en groep 5 – 8 en de lijn naar het voortgezet onderwijs te
waarborgen, worden de vorderingen van leerlingen van onze school met een risico op dyslexie of
reeds vastgestelde dyslexie, bijgehouden in een map waarin alle toets gegevens staan op het gebied
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van lezen en spellen van dat betreffende kind. Zo ontstaat er een beeld van hun leerontwikkeling op
lees- en spelgebied door de jaren heen. Tijdens de overdracht van het primair naar het voortgezet
onderwijs worden deze gegevens uitgewisseld.
4.8. Externe zorg
4.8.1. Schoolbegeleidingsdienst
Onze school is aangesloten bij schoolbegeleidingsdienst Cedin. We kunnen een beroep doen op
Cedin voor hulp bij onderzoeken van kinderen met leer- en / of gedragsproblemen. Er kan dan een
psycholoog of orthopedagoog op school komen om de kinderen te observeren en te onderzoeken.
Daarnaast heeft CEDIN diverse externe begeleiders. Zij komen regelmatig op school om team en
locatieleider te adviseren bij zaken als het uitzetten van didactische lijnen, keuze in werkvormen,
methodes etc.
4.8.2. Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg (GGD) volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar.
Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek door de doktersassistente, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het
onderzoek ontvangen ouders een vragenlijst.
5 jarige kinderen
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding,
gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal.

Groep 7
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale
ontwikkeling
Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen met vragen altijd terecht bij de
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek.
U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslan
jeugdgezondheidszorg.

Schoolverpleegkundige
Wikje de Jong.
Jeugdverpleegkundige Terschelling 0-12 jaar
GGD Fryslan Jeugdgezondheidszorg
Ketenpartner Centrum voor Jeugd en Gezin
tel 088 2299847
w.dejong@ggdfryslan.nl

Jeugdarts
Anja Booij
cb-arts 0-12 regio 1
GGD Fryslan, jeugdgezondheidszorg
Ketenpartner in het Centrum voor Jeugd en
Gezin
Harlingertrekweg 58
postbus 612
8901 BK Leeuwarden
a.booij@ggdfryslan.nl
088 2299456
werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

4.8.3. Verwijsindex
In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren in Friesland werken veel organisaties samen.
Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze organisaties elkaar goed en snel
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kunnen vinden. Daarom is de Verwijsindex Fryslan ingevoerd. Ook het Openbaar Onderwijs
Terschelling heeft het samenwerkingsconvenant Verwijsindex Fryslan getekend.
De Verwijsindex is een instrument waarin de naam van een kind/jongere aan de naam van de school
gekoppeld wordt.
De Verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen en zorgt dat kinderen en jongeren
met (meerdere) problemen sneller en beter hulp krijgen door een gezamenlijk plan van aanpak.
De Verwijsindex regelt de afstemming rond de zorgcoördinatie tussen de organisaties, zodat ouders
en kinderen niet overal hetzelfde verhaal hoeven te vertellen.
Voor meer informatie over de verwijsindex verwijzen wij u naar een filmpje waarin speciaal voor
ouders uitleg gegeven wordt over de verwijsindex. Surf hiervoor naar:
http://www.verwijsindex.tv/ouders
4.8.4. Logopedie
In groep 2 worden, door de leerkrachten geselecteerde, kinderen gescreend door de logopedist van
GGD. Deze logopedist kijkt of er achterstanden zijn en of behandeling noodzakelijk is. De resultaten
van het onderzoek worden aan de ouders bekend gemaakt. Soms wordt er, in het belang van het
kind, het advies gegeven om te starten met logopedische behandeling.
Voor de curatieve logopedie ( behandeling) kunt u terecht bij de Praktijk voor Logopedie te
Midsland. De behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed.
4.8.5 Motorische Remedial Teaching.
Sinds 2006 worden er op Terschelling in groep 2 MRT lessen gegeven. MRT staat voor Motorisch
Remedial Teaching en is een vorm van zorgverbreding. Het is een vorm van oefenen die is opgezet
om de bewegingsvaardigheden bij kinderen, voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, verder te
ontwikkelen. Bewegen en spelen zijn belangrijke activiteiten om de motoriek, de sociaal emotionele
vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Wanneer een kind met
plezier en inspiratie kan spelen zal de motorische en cognitieve ontwikkeling zich vlotter
ontwikkelen.
Het doel van de MRT is om de bewegingsachterstand te verkleinen zodat er een positieve invloed kan
uitgaan naar het spelen, bewegen, gedrag, concentratie en leren. Mee kunnen doen aan leren, spel
en bewegen van leeftijdsgenoten draagt bovendien bij aan een beter gevoel van eigenwaarde en
zelfvertrouwen.
Welke kinderen komen in aanmerking voor MRT? Dit kunnen kinderen zijn die ongecontroleerd
bewegen, snel struikelen, moeite hebben met hinken en springen, moeite hebben met het
evenwicht, problemen hebben met gevoel voor richting en afmeting (ruimtelijke oriëntatie),
onhandig zijn, moeite hebben met knutselen/knippen, moeilijk een potlood kunnen vasthouden en
hanteren (fijne motoriek), moeilijk een bal kunnen vangen (oog-hand coördinatie), geen gevoel voor
ritme hebben, moeite hebben met de concentratie, angstig zijn tijdens bewegen e.d.
Om eerder bewegingsachterstanden in beeld te krijgen, zal de MRT voortaan aangeboden worden
aan de kinderen van groep 1. Schooljaar 2016/2017 is een overgangsjaar. In dit jaar zullen de
kinderen van groep 1 en 2 gescreend worden en eventueel extra lessen aangeboden krijgen, maar in
schooljaar 2017/2018 worden de MRT lessen alleen aan de kinderen van groep 1 aangeboden.
De motorisch remedial teacher voor onze school is Arine van der Zee.
4.8.6 Externe ondersteuning Eiland team
De basisschooltijd is een belangrijke fase in het leven van een kind, hij gaat de wereld om zich heen
verkennen en groeit op van kleuter tot puber. Voor zijn verdere leven is het belangrijk dat deze
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periode goed verloopt. Daarom is er op de basisschool naast aandacht voor lezen, rekenen en
schrijven ook aandacht voor de psychische, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
Meestal gaat dit goed, maar bij sommige kinderen niet. Als ouder of leerkracht merk je in veel
gevallen wel wanneer er iets aan de hand is. Je ziet het bijvoorbeeld aan de resultaten, of het kind is
lusteloos of maakt juist veel ruzie. Ook kunt u als ouder of verzorger zelf te maken krijgen met
ernstige problemen in uw gezin, die van invloed zijn op uw kind, bv. echtscheiding, ruzies, ziekte of
overlijden. Er kunnen verschillende vragen bij u opkomen, bijvoorbeeld:
- Mijn kind zit niet lekker in z’n vel hoe kan ik hier mee om gaan?
- Mijn kind is thuis onhandelbaar, maar op school is niets aan de hand (of andersom). Hoe komt
dat?
- Hoe stel ik regels vast en zorg ik dat deze worden nagekomen?
- Mijn kind wil niet naar school, wat is er aan de hand?
- Mijn kind heeft weinig aansluiting bij andere kinderen, wat kan ik als ouder doen?
Met deze vragen kunt u via de ib-er of rechtstreeks terecht bij het Eilandteam. Het Eilandteam is er
voor schooloverstijgende zorg en problematiek. Voor ieder school is er een contactpersoon.
Mocht het Eilandteam de oplossing voor uw (hulp)vraag niet in eigen huis hebben dan brengt het
Eilandteam u in contact met personen en instanties die u verder kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld:
een (kinder)coach, pedagoog of (kinder)psycholoog
4.8.7 Sluitende aanpak 0- 23-jarigen
Onze school heeft samen met meerdere partners, waaronder de gemeente Terschelling,
werkafspraken over een sluitende aanpak 0- 23 jarigen. De doelstelling van deze aanpak is het
bieden van optimale kansen voor alle Terschellinger kinderen.
Vanuit de sluitende aanpak biedt de gemeente o.a. de volgende ondersteuning:
Signalerings- en Trendontwikkelingsoverleg (SiTo)
In dit overleg zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd zoals; de scholen, de
jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, peuterspeelzaal medewerker,
consultatiebureaumedewerker, jeugdcoördinator politie. Dit overleg heeft een aantal doelen:
Signaleren van zorgvragen binnen het sociaal domein Jeugd, het versterken van de samenwerking
tussen de verschillende professionals en versterken van elkaars professionaliteit.
Het uiteindelijke doel is de zorg en ondersteuning op Terschelling aan kinderen en hun ouders te
verbeteren.
4.8.8. Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Friesland PO. Dit
samenwerkingsverband bestaat uit alle scholen PO en cluster 3 en 4 scholen in Friesland.
4.8.9. Antipestbeleid
Door het team en de medezeggenschapsraad is een Pestprotocol opgesteld waarin afspraken staan
over hoe op school wordt omgegaan met pesten. Het volledige pestprotocol staat als bijlage vermeld
in de schoolgids. Nieuwe ouders ontvangen een exemplaar van het pestprotocol bij de inschrijving
van hun kind. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders het pestprotocol lezen en zich er ook aan
verbinden d.m.v. de ondertekening van een formulier. Ook met de kinderen gaan wij een schriftelijke
overeenkomst aan. Alleen in samenwerking tussen ouders, kinderen en school kan pestgedrag
worden aangepakt. Wie een veilige omgeving voor kinderen wil creëren ( en dat willen wij) verplicht
zich om pesten op school op een gedegen manier aan te pakken. Het pestprotocol staat ook op de
website van de school.
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5. Hoe is alles georganiseerd?
Op een school is altijd veel te doen en te regelen. Wie is waar verantwoordelijk voor? Waar kan ik
terecht met mijn vraag? In dit hoofdstuk vindt u allerlei informatie m.b.t. de dagelijkse gang van
zaken op ’t Hunnighouwersgat. Voordat wij u echter informeren over de interne organisatie,
informeren wij u tevens over de bestuurlijke verhoudingen binnen het openbaar onderwijs op
Terschelling.
5.1. Het schoolteam
Het team van obs Hunnighouwersgat geeft vorm aan het gemaakte beleid door het werk met de
kinderen in de klassen. Binnen het team hebben de mensen verschillende taken.
5.1.1. Leerkrachten
De leerkrachten op ’t Hunnighouwersgat dragen verantwoording voor het gebeuren in en om de
groep. Zij geven vorm aan de dagelijkse gang van zaken conform de afspraken die gemaakt zijn en
terug te vinden zijn in het schoolplan.
’t Hunnighouwersgat werkt met gecombineerde groepen. In het schooljaar 2017-2018 heeft de
school 4 groepen. De situatie voor dit schooljaar vindt u in het praktische deel van deze schoolgids
terug. Naast de groepsleerkrachten hebben we ook een vakleerkracht voor gymnastiek. Het rooster
voor gymnastiek vindt u ook in het praktische deel terug.
5.1.2. Onderwijsassistent en administratieve kracht
Op ’t Hunnighouwersgat zijn in de groepen 1/2 en 3 tot en met 6, twee onderwijsassistenten
werkzaam. Zij werken daar waar ondersteuning gewenst is in de combinatiegroepen of worden
ingezet voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes. De onderwijsassistenten
ondersteunen het lesgeven van de leerkracht en werken derhalve ook onder diens
verantwoordelijkheid. De administratieve kracht werkt ruim één dagdeel op de administratie.
5.1.3. Persoonlijk begeleider
Op onze school zitten ook kinderen met een persoonsgebonden budget waaruit onder andere in
extra hulp op school kan worde voorzien. Op deze wijze is het mogelijk dat ’t Hunnighouwersgat ook
voor kinderen met zeer speciale ondersteuningsbehoeftes haalbaar blijft. Deze persoonlijke
begeleiders werken volgens een eigen plan met de betrokken kinderen.
5.1.4 Interne begeleider
De basis van de ondersteuning voor al onze leerlingen is opgebouwd in een zogeheten
planningscirkel en vastgelegd in het Handboek Onderwijs ondersteuning Terschelling, het HOT.
Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop kinderen worden getoetst en besproken.
De coördinatie van deze ondersteuning wordt uitgevoerd door de intern begeleider. Zij is hier
gedurende 2 dagen per week voor aanwezig op onze school. Verderop in deze schoolgids vindt u
meer informatie rond onze ondersteuningsprocedure.
Anita van Rees is onze interne begeleider.
5.2. Meer handen in de groep
Dit schooljaar werken we met 4 groepen. In de combinatiegroep 1/2, 3/4 en 5/6 wordt gewerkt met
een onderwijsassistent volgens een vaststaand rooster. Hulp aan kinderen die het gewone
lesprogramma niet kunnen volgen, wordt zoveel mogelijk in de klas zelf gegeven. Ons streven om
kinderen zo veel mogelijk binnen het klassengebeuren te helpen krijgt hierdoor vorm. Voor een kind
dat extra ondersteuning behoeft, geldt dat de groepsleerkracht in overleg met de intern begeleider
een handelingsplan opstelt, waarin omschreven wordt welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft,
hoe we daar aan willen werken en door wie het wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het probleem kan
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de assistent ingezet worden in de groep en krijgt het beleid ‘meer handen in de groep’ zijn invulling.
Als een kind speciale hulp krijgt, worden de ouders hierover geïnformeerd.
5.3. Schoolleiding
Het beleid en het werk op school wordt voorbereid en aangestuurd door de locatiedirecteur, Ellen
Melchers. Het wordt vorm gegeven en uitgevoerd door team en ouders. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de locatiedirecteur. De formele eindverantwoordelijkheid voor het
goed functioneren van de school ligt bij de directeur-bestuurder, mevr. W. Cupido de Turck.
5.4 Bestuur
’t Hunnighouwersgat is een openbare school en valt onder de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur.
Het college van B&W is wettelijk het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs. Met ingang van 18-2012 is, in het kader van de scheiding tussen bestuur en toezicht, het college het toezichthoudend
orgaan en vormen de directeur-bestuurders van het PO en VO het feitelijk schoolbestuur.
Het contact met het bestuur verloopt via de directeur-bestuurder, mevr. W. Cupido – de Turck en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het beleid van het bestuur wordt voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, die vervolgens gebruik maakt van het instemmings- of
adviesrecht. Het bestuur benoemt en ontslaat personeel, geeft de financiële en beleidsmatige kaders
aan en stelt op voorstel van team en medezeggenschapsraad eenmaal per 4 jaar het schoolplan en
jaarlijks de schoolgids vast.
5.5. Schooltijden
Groep 1 – 2
maandag t/m donderdag
van 08.15 uur tot 14.15 uur

Groep 5 t/m 8
maandag t/m vrijdag
van 08.15 uur tot 14.15 uur.

Vrijdag
van 08.15 tot 12.00 uur
Vanaf een kwartier voor schooltijd zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Er is dan ook
surveillance. Voor alle kinderen geldt dat zij vanaf 8.10 uur naar binnen mogen. We luiden dan de
schoolbel. Voor de jongste kleuters is het tamelijk vanzelfsprekend dat de ouders in de klas
meekomen. Daarna vragen wij ouders om de kinderen tot de gang te begeleiden. Na schooltijd kunt
u altijd even kijken in de groep. In de kleutergroepen is de leerkracht in de ochtend vanaf 8.10 uur in
de klas aanwezig.
Om 8.10 uur gaat de bel. De kinderen gaan dan rustig naar binnen. De bel is ook het sein voor de
kinderen en de ouders dat het tijd is om afscheid te nemen.
Ouders van groep 1/2 willen wij verzoeken om de achterdeur te komen en te gaan. Bij het ophalen
verzoeken wij de ouders van de kleuters om 14.15 uur (op vrijdag om 12.00 uur) op het voorplein bij
het schoolpleinhek aan de achterzijde te wachten. Zo spreiden wij de drukte en verstoren we niet de
activiteiten bij de andere groepen.
De ouders van de grotere kinderen vragen we om aan de voorzijde van het schoolplein te wachten.
We leren de kinderen om niet zomaar de weg over te steken, maar wilt u daar zelf ook aandacht aan
besteden met uw kind? Door het ontbreken van een stoep kan het gevaarlijk zijn.
Verder vragen wij u om bij de bushalte te parkeren en als het enigszins mogelijk is niet met auto’s
langs te komen rijden als de school uitgaat. Als het echt niet anders kan, doet u dit dan a.u.b.
voorzichtig. Het is fijn als wij hier met elkaar aan denken en meewerken om de veiligheid voor de
kinderen te vergroten.
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5.6. Groepsindeling en verdeling van de leerkrachten over de groepen
Bij de verdeling van de leerkrachten over de groepen is rekening gehouden met de groepsgrootte,
taakbeleid en personeelsbeleid.

Maandag

Groep 1-2
Corien

Groep 3-4
Gert-Jan

Groep 5-6
Anita

Groep 7-8
Barbara

Dinsdag

Corien

Gert-Jan

Simone

Barbara

Woensdag

Corien

Gert-Jan

Simone

Barbara

Donderdag

Corien

Gert-Jan

Simone

Barbara

Vrijdag

Janneke

ochtend Gert-Jan
middag Janneke

Simone

Barbara

Locatiedirecteur:

Ellen Melchers is van dinsdag tot en met donderdag aanwezig.

Interne begeleiding:

Anita van Rees is op dinsdag en woensdag aanwezig.

Onderwijsassistenten: Annalies Abma van maandag tot en met donderdag.
Sjoukje van maandag- tot en met donderdagochtend.
Administratie:

Marlies de Breed op donderdag

Vakleerkracht gymnastiek: Arine van der Zee op dinsdagmiddag en vrijdagochtend
5.7. Vakanties, vrije dagen en studiedagen schooljaar 2017 – 2018
Herfst
Kerst
Voorjaar
Goede Vrijdag en Pasen
Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

za 21oktober t/m zo 5 november 2017
za 23 december 2015 t/m zo 07 januari 2018
za 24 februari t/m zo 4 februari 2018
vr 30 maart t/m ma 2 april 2018
za 28 april t/m zo 6 mei 2018
do 10 mei t/m zo 13 mei 2018
zo 20 mei t/m 21 mei 2018
za 21 juli t/m zo 2 september 2018

Wij verzoeken U om met de planning van uw vakantie terdege rekening te houden met
bovenstaande vakantieregeling ( zie hoofdstuk 5.9 tot en met 5.11 ).
Algemeen:
In de regio’s van Nederland wijken de volgende vakanties af:
De regio’s Midden en Zuid hebben herfstvakantie van 14 t/m 22 oktober 2017; de regio Noord heeft
herfstvakantie van 21 oktober t/m 29 oktober 2017.
De regio’s Midden en Noord hebben voorjaarsvakantie van 24 februari t/m 4 maart 2018. De regio
Zuid heeft voorjaarsvakantie van 17 februari t/m 25 februari 2018.
5.8. Studiedagen
Een aantal keer per jaar is er een studiedag voor de leerkrachten. Deze staan vermeld in de
jaarkalender als lesvrije dag. Op de studiedagen krijgen de leerkrachten nascholing over een bepaald
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onderwerp. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de inhoud van de studiedagen.
Studiedagen van het team gaan niet ten koste van de lestijd die kinderen jaarlijks behoren te krijgen.
Het zijn in principe vakantiedagen die volgens het beleid van het openbaar onderwijs Terschelling
ingezet worden om het team te professionaliseren.
Op de volgende dagen heeft het team een studiedag en zijn de kinderen vrij:
• Vrijdag 20 oktober 2017
• Maandag 8 januari 2018
• Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari 2018
• Vrijdag 1 juni 2018
• Maandag 2 juni 2018
5.9. Verlof / ziekte leerkracht
Tijdens ziekte of verlof van een leerkracht wordt de klas waargenomen door een invalkracht,
wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Er worden in
principe geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van een van de leerkrachten, tenzij bijzondere
omstandigheden ons er toe noodzaken.
5.10. Ziek melden
Als uw kind ziek is verzoeken wij u om bij aanvang van de ziekte voor schooltijd contact op te nemen
met de school. Om extra schoolverzuim te voorkomen verzoeken wij u bezoeken aan artsen en
tandartsen zoveel mogelijk buiten de schooluren te laten plaatsvinden. Dit is ook in het belang van
uw kind.
5.11. Leerplicht
De leerplichtwet biedt aan elk kind bescherming van het recht op onderwijs. Vanaf het begin van de
basisschool moeten kinderen leren om goed met het “naar school gaan“ om te gaan. Ouders zijn
wettelijk verplicht om er zorg voor te dragen dat hun kind ingeschreven is op een school en dat het
de school bezoekt.
Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag hij/zij op onze school komen kennismaken. Dat mag
maximaal 10 dagdelen. In overleg tussen groepsleerkracht en ouders wordt afgesproken wanneer dit
zal zijn.
Als uw kind 4 jaar is mag hij/zij naar school. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Dit betekent dat
ouders hun kind thuis kunnen houden wanneer zij dat wenselijk vinden. Voor een dag(deel) mag dat
mondeling. Voor een langere periode verzoeken wij ouders om dit te melden met een formulier dat
wij op school verstrekken.
Wanneer is mijn kind leerplichtig?
Als uw kind 5 jaar is, dan is uw kind leerplichtig.
Er is een bijzondere regeling voor 5-jarigen. Kinderen van 5 jaar mogen maximaal vijf uur per week
thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de leerkracht en
de locatiedirecteur. Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra
thuisblijven. Deze uren mogen dus niet worden “gespaard”. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze
vrijstellingsmogelijkheid niet meer.
5.12 Verlof algemeen
In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. Dit noemen we verlof.
Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn bij het aanvragen van verlof.
Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van uw
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kind school te moeten missen. U wordt nadrukkelijk verzocht uw vakanties en uitstapjes te plannen
op dagen dat uw kinderen vrij zijn. Gelieve daarbij rekening te houden met de geplande toetsweken
en eindtoets. Tevens verzoeken we u om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de
schooltijden te laten plaatsvinden.
Alleen als er sprake is van een hieronder genoemde gegronde reden is het toegestaan dat de
(school)directeur de leerling extra vrije dagen verleent. Indien er meer verlof dan de wettelijke uren
aangevraagd wordt mag de directeur geen verlof verlenen en kunt u het verzoek ter beoordeling
voorleggen aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.
De leerplichtambtenaar is:
Mevr. J. van der Veen
E-mailadres: j.vanderveen@harlingen.nl
Tel: 0517-140517 (vragen naar mevr. J. van der Veen)
Vrijstelling geregeld schoolbezoek van rechtswege
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen.
(LPW art. 11 tot 13), de leerling heeft dan automatisch verlof:
- als de school of onderwijsinstelling gesloten of het onderwijs geschorst is (bijvoorbeeld bij
ontruiming van de school);
- als het bezoeken van de school of de onderwijsinstelling verboden is (heeft betrekking op
individuele leerlingen);
- als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
- als de leerling ziek is. Ouders zijn verplicht een ziektemelding te doen bij de school;
- als er plichten zijn die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Als richtlijn geld dat
hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Ouders dienen uiterlijk 2 dagen
tevoren het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) op de hoogte te stellen.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek na vooraf verkregen toestemming
Er zijn omstandigheden waarbij vooraf toestemming wordt verleend voor verlof.
Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als de
leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders (LPW art. 11 onder f en art. 13a). In dat geval mag het bevoegd gezag (de
locatiedirecteur) de leerling eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven. De verlofperiode
mag niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. Het komt voor dat een leerling of gezinslid
tijdens de vakantie ziek wordt waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. De ouders
dienen een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen waaruit de duur en de aard en de
ernst van de ziekte blijkt en deze te overhandigen aan het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de
school.
Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de
wil van de leerling en/of de ouders zijn gelegen. Op rond van deze omstandigheden kan aan een
leerling verlof worden verleen. Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) mag maximaal 10
schooldagen per schooljaar verlof geven.
Verlof voor meer dan 10 dagen
De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan 10
dagen dient rechtstreeks bij de gemeente/leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar
hoort het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) van de school en de ouders over de aanvraag.
Vervolgens neemt de leerplichtambtenaar ene beslissing en deelt deze door middel van een
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beschikking schriftelijk mee aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. In de
beschikking wordt aangegeven dat en hoe er bezwaar te maken is tegen de beslissing.
Schema voor verlofaanvragen
Verlofaanvraag in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de ouders)art
11 lid f

Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de
locatiedirecteur) van de school. Een verklaring werkgever/zelfstandige dient te worden bijgevoegd.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het
bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.
NB Het tonen van een werkgeversverklaring is op zichzelf NIET voldoende om het vakantieverlof toe te staan! Uit de
werkgeversverklaring moet de specifieke aard van het beroep blijken.

Beoordelingscriteria:
De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan
sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en aan het boerenbedrijf. Er moet vanuit
worden gegaan dat de ouder het merendeel van zijn inkomen in de schoolvakanties kan verdienen;
aan te tonen door bijv. een accountantsverklaring. (Aan de leerplichtambtenaar kan advies
gevraagd worden).
Let op: De werkomstandigheden ( uitval, onderbezetting, werkplanning), de inkleuring van de
personele bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden vallen NIET onder het
begrip ‘specifieke aard van het beroep’.
Slechts eenmaal per schooljaar
Maximaal 10 schooldagen
Niet in de eerste 2 weken van het schooljaar

Het bevoegd gezag neemt een schriftelijk besluit. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6
weken bezwaar in te dienen bij de directeur.
NB. De Minister van OCW wil, met verdergaande maatregelen, ongeoorloofd schoolverzuim tegengaan. Zo is in 2011 ten
behoeve van het vervolgingsbeleid een ‘Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, geformuleerd. De minister van
OCW kan krachtens artikel 27 van de wet een hoofd van de school dat in strijd handelt met de wet per overtreding een boete
opleggen van maximaal € 1.000.

Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden art. 11 lid g
Ouders dienen 8 weken van tevoren, schriftelijk een aanvraag in bij het bevoegd gezag (de
locatiedirecteur) van de school. NB. Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen stuurt het bevoegd
gezag (de locatiedirecteur) de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt de aanvraag in behandeling. Indien nodig hoort het
bevoegd gezag (de locatiedirecteur) de ouders om de aanvraag te verduidelijken.
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Beoordelingscriteria:
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en /of het kind plaatsvinden.
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:
verhuizing: maximaal 1 dag
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: in Nederland
maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het
buitenland maximaal 5 schooldagen
12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
25-, 40- of 50- jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders; maximaal 1 dag;
ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: maximaal 10 dagen;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad; maximaal 5 dagen;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad; maximaal 2 dagen;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad; maximaal 1 dag;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e t/m de 4e graad in het buitenland; maximaal 5
schooldagen;
naar het oordeel van het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) belangrijke redenen met uitzondering
van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
Vanwege de eilander situatie
wegens de eilandsituatie kan maximaal 8 dagdelen per schooljaar verlof verleend worden.
een aanvraag vanwege de eilander situatie mag aaneengesloten maximaal 4 dagdelen bedragen.
een aanvraag vanwege de eilander situatie kan niet gekoppeld worden aan één van de overige
buitengewone omstandigheden.
meerdere aanvragen kunnen nooit aaneensluitend in 1 week of aaneensluitend aan 1
weekend/vakantie vallen.

Het bevoegd gezag (de locatiedirecteur) neemt een schriftelijk besluit. Aan de leerplichtambtenaar
kan advies worden gevraagd.
Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het bevoegd gezag (de
locatiedirecteur).

Aanduiding familie eerste t/m vierde graad
Eerste graad ouder(s)/verzorger(s)
Tweede graad broer(s), zus(sen) en grootouder(s)
Derde graad oom(s), tante(s) en overgrootouder(s)
Vierde graad ne(ef)(ven)/nicht(en), (kinderen van de broers of zussen van de ouder),
oudtante(s) en oudoom(s)
5.13. Ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan bij aanvang van het verzuim de
school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de
ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren. Deze
informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.
5.14. Informatie aan de ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle
belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op
prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking
tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast. Wij houden u op de
hoogte via:
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* Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt op de website geplaatst en digitaal naar u verzonden. Ongeveer één keer per
maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin zijn de data en bijzonderheden van alle activiteiten
opgenomen. Voorts vindt u daarin een toelichting op bepaalde activiteiten. We proberen zoveel
mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken, zodat u verder zo min mogelijk aparte brieven
krijgt.
* Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we meerdere ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de
ouders.
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de ouders van groep 1/2 en 3/4. Op
deze avond krijgt u informatie over wat er dat schooljaar in groep 1/2 of 3/4 gaat gebeuren.
Rond de herfstvakantie vindt de verantwoording van de ouderraad en de medezeggenschapsraad
aan de ouders plaats. Over de wijze waarop, wordt u geïnformeerd door de OR en/of MR.
Daarnaast vinden er in de loop van het schooljaar ouderavonden plaats over schoolontwikkelingen of
interessante thema’s.
* Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een
zogenaamd omgekeerd oudergesprek. In dit startgesprek kunnen ouders bijzonderheden en
verwachtingen uitspreken, informatie uitwisselen over hun kind en kunnen er afspraken worden
gemaakt voor het komende schooljaar. De ouder is hierbij de gespreksleider.
Daarnaast worden er tweemaal per jaar oudergesprekken georganiseerd waarin het rapport van uw
kind wordt toegelicht door de leerkracht. Het oudergesprek bij het eerste rapport is verplicht en bij
het laatste rapport is facultatief. De data hiervoor vindt u terug op de kalender.
Op initiatief van de leerkracht kunt u in november en april worden uitgenodigd voor een gesprek
n.a.v. de tegenvallende toets resultaten, voor de evaluatie van een handelingsplan, op basis van
hetgeen u heeft afgesproken in het startgesprek in september of wanneer de voortgang van uw kind
hiertoe aanleiding geeft.
Alle ouders van kinderen uit groep 8 krijgen in november een adviesgesprek over de keuze voor
voortgezet onderwijs.
* Gesprek met de leerkracht
De leerkrachten zijn graag bereid om, buiten de ouderavonden en oudergespreksweken om, met u te
praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. De aanleiding
hoeft natuurlijk niet altijd een probleem te zijn. Als u gewoon nieuwsgierig bent hoe het gaat met uw
kind op school, dan is dat reden genoeg om eens even langs te komen voor een gesprek. Wij stellen
het op prijs dat u eerst een afspraak maakt voor een gesprek. Uiteraard vindt een dergelijk gesprek
altijd na schooltijd plaats.
* Gesprek met de locatiedirecteur / intern begeleider
U kunt altijd een afspraak maken als u met de locatiedirecteur en of de intern begeleider wilt
spreken. Er is geen spreekuur, iedere afspraak wordt apart gemaakt. Wacht niet te lang als u iets
dwars zit of advies wilt. Alleen door te praten kunnen we samen eventuele problemen oplossen.
* thema-afsluiting
Met de invoering van IPC in 2018 zullen wij de ouders regelmatig uitnodigen bij de afsluiting van een
thema.
* Aanmelding / toelating / en ‘wennen’ van driejarigen
Het inschrijven van leerlingen vindt zo mogelijk voor de aanvang van het nieuwe schooljaar plaats.
Tussentijdse inschrijvingen zijn steeds mogelijk. Inschrijving vindt plaats door de locatiedirecteur. De
ouders ontvangen bij de inschrijving de schoolgids, de jaarkalender, het anti-pestprotocol. Ouders
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geven aan of zij akkoord gaan met publicatie van foto’s op onze communicatiemedia en filmopnames
in de groep van hun kind voor schoolgebruik. Wij verwachten dat ouders ook zelf zorgvuldig omgaan
met beeldmateriaal van de school en dus andermans kinderen. Desgewenst is er ook informatie over
de mogelijkheden van buitenschoolse opvang te verkrijgen.
Als u uw kleuter heeft ingeschreven op school dan ontvangt u een bericht van inschrijving ter
bevestiging.
Uw kind ontvangt tenminste twee maanden voor de vierde verjaardag een uitnodiging om te komen
wennen. Dat mag maximaal tien dagdelen. Een dagdeel is een ochtend of een middag. Het wennen
kan vanaf twee maanden voor de vierde verjaardag. Ouders en leerkracht bepalen in overleg de data.
Als er op een van de gewenste ‘wendagen’ iets bijzonders is op school of er meerdere wenkinderen
zijn, dan wordt er in het belang van het “wenkind” een andere ochtend uitgekozen.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind de complete schoolweek volgen. In overleg
met ouders kan anders besloten worden.
5.15. Thuis oefenen of “huiswerk”
Met name in de hogere groepen kan het voorkomen dat de kinderen thuis iets moeten leren:
woordenschat-woorden, leeswerk, rekenwerk, dicteewoorden, topografie, geschiedenis, Engelse
woordjes e.d. Dit is echt huiswerk en ook bedoeld ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Voor de jongere kinderen geldt dat zij niet echt “huiswerk” krijgen, maar dat ze wel regelmatig thuis
iets kunnen oefenen ( bijv. woordjes, tafels, BLOON op de computer ). De nadruk ligt dan op het
woord ‘kunnen’.
Heeft u vragen over eventuele opdrachtjes die uw kind mee naar huis neemt of krijgt, neemt u dan
contact op met de groepsleerkracht.
5.16. Continurooster en vijf-gelijke-dagen-model
Op onze school start de schooldag om 8.15 uur en wij gaan om 14.15 uur uit. Alleen de kleutergroep
eindigt vrijdag om 12 uur.
Tussen door zijn er op de schooldag twee pauzes om te eten en te drinken en te ontspannen.
De kleine pauze start om 9.45 uur met een klein en gezond hapje en drankje. Om 10 uur spelen de
kinderen buiten en om 10.15 vervolgen we de lessen. De kleuters blijven vaak nog wat langer
buitenspelen.
De grote pauze start om 12.00 uur met de lunch en van 12.15 tot 12.45 spelen de kinderen buiten,
waarna het middagprogramma start.

5.17. Buitenschoolse opvang
BSO De Vrije Vogels (Prokino)
Kinderopvangorganisatie Prokino verzorgt de buitenschoolse opvang in de brede school in West.
Prokino zal voor kinderen van onze school, die gebruik willen maken van de BSO-faciliteiten,
taxivervoer naar West gaan regelen.
BSO is na afloop van de schooldag bedoeld als een kwalitatieve opvang op vrije dagen en in
vakanties. Ook een flexibele vorm van opvang (seizoensgebonden) is mogelijk.
Een informatiepakket met inschrijfformulier is via school verkrijgbaar. Een rekentool is beschikbaar
op de website van Prokino, om offertes voor verschillende opties aan te vragen.
Gastouderbureau Op de kleintjes letten
Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van gastouderbureau ‘Opdekleintjesletten’. Dit
gastouderbureau is geregistreerd conform de Wet kinderopvang en is actief in Friesland, Groningen
en Drenthe. Er wordt opvang geboden aan kinderen vanaf 0 jaar. Als u opvang zoekt is het belangrijk
dat u uw kind(eren) tijdig aanmeldt. Het gastouderbureau zal dan haar best doen om een passende
opvang voor u te zoeken. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met het gastouderbureau en
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ontvangen rechtstreeks de rekening. Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de
rijksoverheid, kunt u die aanvragen via de Belastingdienst.
Op de site www.opdekleintjesletten.nl kunt u informatie over het gastouderbureau vinden.
Contactpersoon voor onze scholen is Zwanette Jansen; tel: 06 224 744 02. Ook is het mogelijk om
met Zwanette Jansen contact te zoeken dat u zelf gastouder wilt worden.
5.18. Pauze en verjaardagen
Een van de taken van de school is om kinderen te leren wat gezond gedrag is. We hanteren een
gezond beleid wat betreft snoep en koek. Voor de pauze ( is gewoon ‘schooltijd’ en valt dus onder
onze verantwoordelijkheid ) geldt: fruit, groente of brood. Wij begrijpen best dat dit niet voor alle
ouders even vanzelfsprekend is, maar we zouden het toch erg op prijs stellen als u loyaal aan de
regels wilt meewerken.
De pauze vindt plaats tussen 09.45 uur en 10.15 uur. Alle kinderen zijn dan in de gelegenheid om hun
pauzehapje op te eten. Als u iets meegeeft in een bakje, wilt u daar dan de naam van het kind op
zetten? Als u uw kind drinken meegeeft is melk of vruchtensap een goede keus. De kleuters krijgen
wat meer tijd om iets te eten, maar geeft u vooral niet teveel mee. We dwingen de kinderen niet om
alles op te eten. Wat na 20 minuten nog niet op is gaat terug in het bakje en kan tijdens de lunch
worden opgegeten.
Ook voor traktaties geldt: zo gezond mogelijk! Onder gezond verstaan we ( volgens de richtlijnen van
de GGD en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding ): geen, of heel weinig suiker, niet te calorierijk,
niet te vet en vooral ook niet teveel. Het draait eigenlijk om het woordje ‘te’. Denkt u overigens aan
kinderen met een bepaalde voedselallergie als uw kind gaat trakteren? Het is voor kinderen die daar
last van hebben nl. helemaal niet leuk om nooit eens een traktatie te krijgen. Informeert u even bij
de leerkracht of er dergelijke kinderen in de groep van uw kind zitten. De kinderen trakteren ’s
ochtends rond 10.00 uur.
Tenslotte: Wat de kinderen op school niet mogen eten, mogen de leerkrachten ook niet eten. Dus ook
voor ons: geen chocolade, geen cake, stroopwafels of taart. Net als de kinderen vinden wij dit
natuurlijk ook allemaal erg lekker, maar tenslotte moeten wij het goede voorbeeld geven.
Feesten als Sinterklaas en Kerst zijn de uitzondering die de regel bevestigen.
Wij behouden ons als school het recht voor om, in overleg met de ouderraad, voor alle kinderen en
in zeer beperkte mate een bijpassende traktatie te geven. Bij Sinterklaas en Kerst horen nu eenmaal
pepernoten en kransjes en geen kaasletters of andere vreemde alternatieven. Ook een ijsje als
afsluiting van een schoolreisje of aan het einde van het schooljaar moet kunnen. Ook hierbij houden
wij ons aan het uitgangspunt: niet té!
5.19. Op de fiets naar school?
Kinderen mogen op de fiets naar school komen.
Incidenteel kan er door de leraren verzocht wordt om de fietsen mee naar school te nemen, bijv. om
naar het sportveld te gaan voor buitengymlessen of voor een uitstapje. Wilt u ervoor zorgen dat de
fiets van uw kind in orde is en dus veilig is als we er in groepsverband mee weg gaan?
Alle fietsen staan in de fietsenstalling. In verband met de veiligheid is het de bedoeling dat de
kinderen ( maar ook de ouders en de leerkrachten) op het schoolplein zijn afgestapt en naast hun
fiets lopen. Het is de bedoeling dat de kinderen ( maar ook de ouders en de leerkrachten… ) op het
schoolplein zijn afgestapt en naast hun fiets lopen, vooral natuurlijk bij het in- en uitgaan van de
school als er veel mensen op het plein zijn.
5.20. Luizencontrole/luizenpluis
Na iedere vakantie worden alle kinderen op de eerste schooldag gecontroleerd op luizen. Als er
luizen of neten worden waargenomen bij uw kind dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte
gesteld door een van de leden van de werkgroep met het verzoek en advies om uw kind te
behandelen. De betreffende groep ontvangt ook een mail ter attentie. De week erna vindt voor alle
kinderen een extra controle plaats. De manier waarop we omgaan met luisbestrijding op school staat
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omschreven in een protocol. Dit protocol is te vinden op de website van de school evenals het
werkplan.
5.21. Gevonden voorwerpen
Als er in of bij de school iets gevonden wordt, waarvan de eigenaar niet bekend is, gaat de vinder
met het voorwerp de klassen rond. Mocht de eigenaar niet opgespoord worden dan bewaren we het
voorwerp in een metalen korf in de hal. Natuurlijk kunt u hier altijd een kijkje in nemen, want
kinderen herkennen soms hun eigen spullen niet.
Neemt u dus contact op met de school wanneer uw kind iets mist.
Merkt u dat uw kind met spullen van school thuis komt, die hem of haar niet toebehoren, wilt u dan
zo vriendelijk zijn deze zo snel mogelijk weer mee terug naar school te geven?
5.22. Klachten
5.22.1. Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is
op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken.
Samen streven we naar een goede oplossing. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding
op een juiste wijze worden afgehandeld.
Met de MR zijn we overeengekomen dat we voor klachten over de dagelijkse gang van zaken de
volgende procedure hanteren: in eerste instantie gaat de klager het gesprek aan met de betrokken
leerkracht. Indien hier geen bevredigende oplossing uit komt, kan het probleem voorgelegd worden
aan de locatiedirecteur. Mocht ook dit niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact
opgenomen worden met de directeur-bestuurder.
Indien dat alles echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet
naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de door de school
vastgestelde klachtenregeling. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de
locatieleider en op aanvraag te verkrijgen. Daarnaast staat de klachtenregeling vermeld op de
website van de school www.basisonderwijsterschelling.nl
De klachtenregeling schrijft voor dat op iedere school een contactpersoon aangesteld is. De taak van
de contactpersoon bestaat uit het signaleren van klachten en doorverwijzen van de klager naar de
juiste persoon. In géén geval behandelt de contactpersoon zelf een klacht. Voor onze school is Anita
van Rees de contactpersoon. Zij is te bereiken op dinsdag en woensdag met het
schooltelefoonnummer: 448568.
Daarnaast heeft iedere school een vertrouwenspersoon.
Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastig
gevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen
onderling en tussen leerling / leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel.
De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig
aan de school. Hierdoor kan het kind en / of de ouder vrijuit met haar spreken en een klacht
voorleggen.
De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het
doen van aangifte bij politie of justitie.
De folder van GGD Fryslân “Machtsmisbruik binnen het onderwijs; het kan ook uw kind overkomen!”
is in uw bezit of is op school aanwezig.
De meldingsregeling ‘Machtsmisbruik binnen het onderwijs’ is te vinden op de website van GGD
Fryslân: www.ggdfryslan.nl
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De vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw AdriaentsjeTadema.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân.
Telefoonnummer 088 22 99 444
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
5.22.2. De klachtencommissie
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen
toegankelijk onderwijs ( LKC )”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt ( na een hoorzitting ) of
deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het
opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
tel: 030 2809590
email: info@onderwijsgeschillen.nl
5.22.3. Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel
misbruik, intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld. Onlangs zijn aan deze punten toegevoegd:
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. Wordt u, als
betrokkenen bij het onderwijs, geconfronteerd met dergelijke signalen, dan kunt u contact opnemen
met een van de vertrouwensinspecteurs.
Het meldpunt is telefonisch te bereiken op nummer 0900 1113111.
5.22.4. Meldcode kindermishandeling:
Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld moeten met de meldcode ‘Verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ werken. De meldcode geldt voor de sectoren
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
Voor meer info zie de bijlage.
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6. De rol van de ouders
Voorop staat dat wij de inbreng, inzet en hulp van de ouders bijzonder op prijs stellen en waarderen.
U bent de deskundige bij uitstek als het gaat om uw kind en van die deskundigheid maakt de school
graag gebruik. Sterker nog: we kunnen niet zonder! Uw belangstelling voor de school kan voor uw
kind stimulerend zijn en een positief effect hebben op haar of zijn welbevinden en prestaties.
Ouderparticipatie is veel breder dan “ouderhulp”. Wij proberen te bewerkstelligen dat u zich op
school gehoord en gerespecteerd weet. Wij hechten waarde aan uw mening en hebben behoefte aan
uw ideeën. Ouderhulp is een vrijwillige activiteit en voor een school belangrijk om ons onderwijs
vorm te geven. Het belangrijkste is dat uw belangstelling voor de school ons in staat stelt om
optimaal gebruik te maken van uw betrokkenheid en deskundigheid. Daar worden alle betrokkenen:
kinderen, ouders en school alleen maar beter van.
6.1. Ouderraad (OR):
De Ouderraad (ook wel OR genaamd) is een groep ouders die de feestelijkheden op school aankleden
en mede organiseren. Het zijn de creatieve werkbijen van het Hunnighouwersgat. De OR zorgt voor
de aankleding, versiering en organisatie. Ook op de herfst en kerstmarkt is de OR te vinden om de kas
weer te vullen. De ouders van de OR doen dit geheel vrijwillig en in het belang van alle kinderen aan
het ’t Hunnighouwersgat. De OR is ondergebracht in een stichting.
De ouderraad heeft tot taak:
- de bloei van de school te bevorderen
- te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren
- te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten
- de belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad
- het mede organiseren van de jaarlijkse festiviteiten, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreizen,
schoolavond, schaatsen, e.d.
De OR vergadert ongeveer 8x per jaar. Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen OR en team
zo goed mogelijk verloopt, is er bij de or-vergadering altijd een teamlid aanwezig. Als u vragen heeft
over de activiteiten van de ouderraad, neemt u dan contact op met de voorzitter van de ouderraad.
6.2. Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks wordt door de OR aan alle ouders middels een overschrijving of incasso een bijdrage
gevraagd. Deze is bedoeld om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van
het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Het geld van de vrijwillige ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld
besteed aan de Sinterklaas- en Kerstviering, schoolreisjes, museumbezoeken, de sportdag e.d.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR bekend gemaakt.
De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage
en de begroting voor het komende jaar wordt voorgelegd.
6.3. Samenstelling en wijze van verkiezing OR
voorzitter
penningmeester
Berber van der Sluis
Lysbet Hooijenga
Angelique Kan

Meta van Herwaarden

secretaris
Manja van Poppel
Klaas Jan de Jong

Contact met de leden van de ouderraad is mogelijk via het emailadres or@hunnighouwersgat.nl Alle
OR-leden zijn gekoppeld aan deze mailbox en na overleg zullen we reageren op een vraag, opmerking
of aanbod van hulp. Natuurlijk kan iedereen ons ook aanspreken op het schoolplein of in het dorp of
bellen.
Voor wat betreft de verkiezing geldt:
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•
•

•

De ouderraad bestaat uit maximaal 7 leden, die worden gekozen door de ouders.
De stemming geschiedt schriftelijk, eventueel bij volmacht. De volgorde van de aantallen
uitgebrachte stemmen wijst aan wie gekozen zijn.
Bij gelijk aantal stemmen volgt er een stemming over de overblijvende kandidaten.
Bij gelijk aantal stemmen van deze 2e stemming beslist het lot.
De jaarlijkse verkiezing vindt plaats voor 1 januari van elk schooljaar.

6.4
Medezeggenschapsraad (MR)
Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed
onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.
Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.
Het werk van de MR is tweeledig: de communicatie met het bestuur; de achterban en de MR-leden
onderling; op de hoogte zijn van en instemmen met / adviseren over nieuwe ontwikkelingen op
onderwijs- en wetgevingsgebied; en het ontwikkelen van een visie over het reilen en zeilen van de
school.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het
reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit minimaal vier leden. Twee leden
worden gekozen uit en door de ouders. Zij vertegenwoordigen het ouderdeel van de
medezeggenschapsraad.
Twee leden van de medezeggenschapsraad zijn personeelsleden. Personeelsleden hebben bij
toerbeurt zitting in de medezeggenschapsraad namens het personeel van de school. Elk jaar treedt
een gedeelte van de raad af, volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen
uitgeschreven.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@hunnighouwersgat.nl en bestaat uit de volgende
leden:
Maaike Adams (ouderlid)

Gossen Luidinga (ouderlid)

Anita van Rees (teamlid)

Gert Jan Bijlsma (teamlid)

Na de zomervakantie worden de functies van voorzitter en secretaris verdeeld.
6.5. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het openbaar onderwijs op Terschelling heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) waar men onderwerpen bespreekt en beslissingen neemt die van algemeen belang zijn voor
het gehele openbare basisonderwijs. Van iedere school wordt een personeelslid en een ouder
afgevaardigd naar de GMR. Minimaal één van deze beide vertegenwoordigers moet ook zitting
hebben in de MR. In ons geval is dat het teamlid Barbara IJskamp. De ouders van ’t
Hunnighouwersgat worden in de GMR vertegenwoordigd door Renske Peters.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn
vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen,
standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming verlenen of te onthouden aan
voorstellen van het bestuur.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten,
directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de
medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u
dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en
GMR zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.
Mededelingen, agenda’s en ( goedgekeurde ) verslagen van de vergaderingen worden gepubliceerd
in de nieuwsbrief en op de website van de school.
45

6.6. Sponsoring
De school heeft geen actief beleid t.a.v. sponsoring.
De ouderraad is zeer actief met het organiseren van sponsoractiviteiten om op die manier extra
investeringen te kunnen doen voor de gehele school. Natuurlijk zijn we erg dankbaar voor de vele
bijdragen die wij in de vorm van giften en sponsoring ontvangen van bedrijven en individuen.
Wij zijn ontzettend dankbaar voor de vele bijdragen die wij in natura ontvangen van bedrijven en
mensen. Denk bijvoorbeeld aan de catering van de schoolreisjes, de huifkar, het bakken van pofkes
en het doneren van verschillende materialen. Verder kunnen we altijd een beroep doen op alle
hulpkrachten die helpen met organiseren en versieren.
Onze school is aangemeld bij Sponsor-kliks. Ouders kunnen bij hun digitale bestelling bij veel
bedrijven aangeven dat er een afdracht voor de OR van ‘t Hunnighouwersgat beschikbaar wordt
gesteld.
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7. Activiteiten en vieringen
Gedurende het hele schooljaar zijn er veel activiteiten voor de kinderen. Feesten als Sinterklaas,
Kerst en Pasen worden uiteraard gevierd, maar er zijn ook kleinere vieringen. Wij vinden het
belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen om regelmatig samen, met alle leerlingen, iets te
ondernemen. Als je zo af en toe iets samen doet, dan leer je elkaar kennen en dat vergroot het
gevoel van saamhorigheid.
7.1. afsluiting IPC-traject
Met de invoering van IPC zullen wij elk traject afsluiten door onze bevindingen en verworvenheden
te delen met de andere kinderen van de school en de ouders en mogelijk ook andere
belangstellenden.
7.2 gezamenlijke crea-activiteiten
Elke viering laten wij vooraf gaan door een gezamenlijke crea-activiteit met het accent op samenzijn.
Alle kinderen worden door elkaar in groepjes verdeeld over de hele school waar activiteiten te doen
zijn. De oudsten helpen de jongsten. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig hun weg
vinden. Leerkrachten hebben een begeleidende en stimulerende rol. Het gaat er om dat de kinderen
zelf trots zijn op hun werkstuk. Het proces is minstens zo belangrijk als het resultaat.
7.3. Sinterklaas
Sinterklaas komt natuurlijk elk jaar bij ons op school! Samen met de OR maken wij daar een mooi
feest van.
Het ene jaar halen onze kinderen Sint en zijn Pieten met de muziekkar op uit Baaiduinen en het
andere jaar uit Formerum. We maken dan een rondje door het dorp.
Nadat Sinterklaas op school is verwelkomd en door alle kinderen toegezongen is, wordt het feest
verder gevierd met de groepen 1 t/m 4. Naast de gebruikelijke traktaties, krijgen de kinderen een
klein cadeautje. De cadeautjes voor groep 1 t/m 4 en traktaties voor alle kinderen worden uit de
ouderbijdrage betaald.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren ‘s morgens met zelfgemaakte surprises en gedichten het
Sinterklaasfeest. De “gelovers” in groep 5 doen dit, omdat zij Sinterklaas zo helpen.
Het hele feest is op de normale schooltijd afgelopen.
7.5. Kerstfeest
Aan het kerstfeest wordt op onze school veel aandacht besteed door het team en met de assistentie
van de OR.
In ieder lokaal staat een kerstboom die door de kinderen versierd wordt. Er is ook altijd een
gezamenlijke kerstactiviteit die meestal in de avond plaatsvindt. Ouders zijn daar ook welkom tijdens
de activiteit of een deel ervan.
7.6. Schoolavond
Ieder jaar is er een feestelijke avond voor de kinderen en vaak ook met de ouders. Het ene jaar
organiseert de ouderraad dit en het andere jaar ons team met de kinderen. Zo’n avond kan bestaan
uit een presentatie, toneel, film, zang of dans of een musical door de kinderen, of een bijvoorbeeld
een spelletjesmarkt of een filmavond door de OR.
7.7. Schoolreizen en excursies
Ieder jaar gaan we op schoolreis met de groepen 1 tot en met 6. Wij maken vooral gebruik van de
eilander faciliteiten.
Groep 3-6 gaat aan het begin van het schooljaar op schoolreisje. Dan spreiden we de evenementen in
het schooljaar. Bovendien draagt het schoolreisje mee aan de groepsvorming en dat is zeker
wenselijk bij het begin van het schooljaar.
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Groep 1/2 plant het schoolreisje aan het einde van het schooljaar als er al veel kleuters in de klas
zitten. Traditiegetrouw gaan zij met de huifkarren. Het is een mooie afsluiting van het schooljaar.
Voor de groepen 7 en/of 8 organiseren wij een driedaags schoolkamp naar de wal.
De kosten van de schoolreizen worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schoolkamp
voor groep 7 of 8 wordt aan de ouders een extra vrijwillige bijdrage gevraagd.
Gaande het schooljaar zijn er regelmatig excursies met Staatsbosbeheer met alle groepen. Aan het
einde van het seizoen zijn we welkom bij de pluktuin. Een voorstelling op school of elders behoort
ook tot de mogelijkheden.
7.8. Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 en hun ouders worden aan het eind van het schooljaar uitgenodigd voor
een afscheidsavond. De kinderen van groep 8 presenteren dan een show. Daarna krijgen de kinderen
een afscheidsboek en een herinnering aan ‘t Hunnighouwersgat.
Inmiddels is het een traditie dat de ouders van groep 8 in deze week op eigen kosten en initiatief nog
een groepsactiviteit organiseren.
7.9. Schoolsporttoernooien
We doen, gezamenlijk met de andere eilander basisscholen mee aan een aantal sporttoernooien
( data op de kalender ). Deze sportdagen worden (m.u.v. het roeien) georganiseerd door de
gezamenlijke vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
- roeien: groep 7 en 8
- kleuterspelfeest: groep 1 en 2
- strandsportdag: groep 3 t/m 8
7.10. Oerol
Gedurende de Oerolperiode in juni zijn er ook altijd allerlei activiteiten voor de kinderen. Het ene
jaar is dat wat meer dan het andere, maar dat is van allerlei factoren afhankelijk. Behalve dat er
activiteiten in de school zijn, trekken we er ook met de kinderen op uit om voorstellingen te
bezoeken. Daarbij kan het soms zo zijn dat de schooltijd moet worden aangepast. We streven er naar
om alles binnen de schooltijd te laten plaatsvinden. Deze periode wordt door de meeste ouders en
leerkrachten als heel druk ervaren. Dat is ook wel zo, maar aan de andere kant is het jammer om het
unieke culturele aanbod van de Oerolweek aan de kinderen voorbij te laten gaan. Er bestaat
tenslotte meer dan alleen leren uit boekjes.
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8. Afsluiting en uitstroomgegevens
't Hunnighouwersgat streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Gedragsregels
moeten gerespecteerd worden. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. We
proberen ook altijd om uit te gaan van een positieve gedachtegang: wat mag wel in plaats van wat
mag niet.
Een prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar
prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met ons onderwijs op maat bedoelen we de
voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden.
8.1. Uitstroomgegevens
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende
elementen: het advies van de school ( op basis van de ontwikkeling van het kind gedurende de
basisschooljaren ), de Friese Plaatsingswijzer (advies gebaseerd op de CITO-LOVS uitslagen van de
afgelopen drie jaar), de uitslag van de IEP eindtoets, de specifieke mogelijkheden en behoeftes van
het kind en de wens van het kind en/of de ouders.
Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito-toets beide positief zijn, wordt het kind
zeker toegelaten. In alle overige gevallen zal de toelatingscommissie de beschikbare gegevens
zorgvuldig tegen elkaar afwegen om tot een beslissing te komen. Er kan daarbij overleg gepleegd
worden met de basisschool.
LWOO (leerwegondersteuning) is mogelijk in het Voortgezet Onderwijs en is bedoeld voor kinderen
die moeite hebben met het zelfstandig verwerven van de leerstof Zij krijgen extra ondersteuning.
Jaar

Aantal
lln

PraktijkVMBO
onderwijs KB

2017
2016
2015
2014
2013

7
18
17
23
18

0
2
0
2
0

0
4
2
2
1

VMBO
KL t/m
TL
1
0
1
0
2

VMBO
TL
3
4
4
10
2

VMBO
TL t/m
HAVO
0
0
5
1
3

HAVO

1
5
2
3
6

HAVO
t/m
VWO
0
0
3
1
0

VWO

2
3
0
4
4

In 2017 zijn wij overgestapt van de Cito-eindtoets naar de IEP-eindtoets.
In 2014, 2015, 2016 en 2017 lag onze gemiddelde score boven het landelijk gemiddelde:

2017
2016
2015
2014
2013

‘Hunnighouwersgat

landelijke gemiddelde

88
535,8
535,4
536,9
536,7

78,3
534,5
534,8
534,4
534,7

Zoals al eerder gemeld blijven alle eilander kinderen ook op de eilander scholen en dat vinden wij
een goede zaak. In sommige leerjaren zijn meer kinderen aanwezig die aan de wal in het speciaal
onderwijs naar school zouden gaan. Als dat tot gevolg heeft dat onze scores lager zijn dan van ons
wordt verwacht dan is dat zo. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we n.a.v. de cijfers wél onze
maatregelen nemen en wél hoge doelen stellen.
Het verhogen van de leeropbrengsten blijft een speerpunt.
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Namen en adressen
Directeur-bestuurder:
Willy Cupido – de Turck
Email:willyc@basisonderwijsterschelling.nl
Burg. Van Heusdenweg 10a
8881 EB West Terschelling
telefoon: 0562 446296/0654258648

Locatiedirecteur:
Ellen Melchers
Email:ellen.melchers@opot.nl
telefoon: 0562-448568/
in geval van nood 06-12397311

Ambtenaar onderwijs en leerplicht:
Mevr. J van der Veen
telefoon: 0517-140517
email: j.vanderveen@harlingen.nl

Rijksinspectie:
email:info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 088 6696060

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik:
Mevr. A. Taedema
Telefoon: 088 2299444

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 1113111
088 2299222

Schoolbegeleidingsdienst:
CEDIN
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
telefoon: 0880 200 300

GGD Fryslân:
Harlingertrekvaart 58
8913 HR Leeuwarden

Schoolmaatschappelijk Werk:
eilandteam Terschelling

Schoolverpleegkundige Terschelling 0-12 jaar
Wikje de Jong
telefoon: 088 22 99 847
email: w.dejong@ggdfryslan.nl

Teamleden:
Annalies Abma
Janneke Baarslag
Barbara IJskamp
Gert-Jan Bijlsma
Corien Bijlsma
Simone Dahmes
Anita van Rees
Arine van der Zee
Marlies de Breed
Sjoukje Reinigert-de Jager

cb-arts 0-12 regio 1
Anja Booij
telefoon: 088- 2299456
email: a.booij@ggdfryslan.nl
werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Pedagoog GGD Fryslan,
opvoedings-ondersteuning 0- 12 jaar .
Babs van Hijum
telefoon: 088 229 9590
email: b.vanhijum@ggdfryslan.nl
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SCHOOLZWEMMEN (natte gymnastiekles)

LESSEN
Onder het voorbehoud dat de Opti-sport onze roosters en werkwijze overneemt, kunnen wij
het volgende melden:
De groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs volgen op dinsdagochtend/middag zwemles. Het
zwemrooster volgt zo spoedig mogelijk. De eerste les van het schooljaar 2017-2018 wordt
gegeven op dinsdag 5 september 2017.
De lessen zullen komend seizoen worden gegeven door Japke de Boer en Melinda
Buitelaar.

DOELSTELLING
Primaire doelstelling is dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 in ieder geval betrokken blijven bij
het zwemmen. Zwembad De Dôbe stelt zich ten doel dat ieder kind, dat schoolzwemmen
volgt in ieder geval zijn of haar diploma A behaalt, conform de richtlijnen van het Zwem ABC.
Alle kinderen die schoolzwemmen en niet in het bezit zijn van een A diploma, mogen iedere
week met hun school komen zwemmen. Dit betekent dat deze kinderen ook met de andere
groepen meekomen.

Schoolzwemtijden
12:00 – 12:30 ’t Hunnighouwersgat
12:30 – 13:00 Prinses Margrietschool/CBS Vossersschool
13:00 – 13:30 `t Jok.

INFORMATIE
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Melinda Buitelaar, te bereiken via tel. 0562
442257 (zwembad De Dôbe) of mobiel 06-51808683 of via email buitelaar_m@planet.nl.

Het Dôbe-team (tel. 0562 442257)
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MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bevoegd gezag van het Openbaar Onderwijs Terschelling
Overwegende
dat het Openbaar Onderwijs Terschelling, verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de
onderwijsverlening aan de leerlingen van haar scholen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook
aan de orde is in geval van onderwijsverlening haar leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben
met huiselijk geweld of kindermishandeling;
Dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij het Openbaar Onderwijs Terschelling op basis van
deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met de leerlingen attent zijn op
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op
deze signalen met als doel signaleren en stoppen van het mogelijke geweld en hulp bieden bij de
gevolgen ervan.
Dat Openbaar Onderwijs Terschelling, een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten
die binnen haar scholen werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen
van huiselijk geweld of kindermishandeling;
Dat Openbaar Onderwijs Terschelling in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de
beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;
Dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand
uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische
aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen
ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de huiselijke
kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;
Dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook
begrepen getuige van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
Dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor Openbaar
Onderwijs Terschelling werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen die op één van de scholen
van het Openbaar Onderwijs ingeschreven staat zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze
van ondersteuning biedt;
Dat onder leerling in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn
professionele diensten verleent;
In aanmerking nemende
De Wet bescherming persoonsgegevens;
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Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Stap 1: Signaleren
Signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van een kind en dit met ouders bespreken vormt
een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van leerkrachten en intern begeleiders. Deze
beroepshouding wordt in elk contact met de leerling en de ouders verondersteld. Aan het in kaart
brengen van de signalen gaat vaak een ‘niet pluis’ gevoel vooraf. De waargenomen signalen en
eventueel van ouders verkregen informatie vormen de basis voor verdere actie.
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of
ontkrachten in kaart en leg deze vast.
Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die
worden genomen.
Nb het gesprek met ouders vindt altijd plaats door 2 professionals.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk;
Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat
om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of
veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.
Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd.

Stap 2: Collegiale consultatie
De leerkracht bespreekt de waargenomen signalen met collega’s en/of de intern begeleider. Dat kan
de leerkracht zijn waarbij de leerling het jaar daarvoor in de klas heeft gezeten, of de leerkracht van
een broertje of zusje. De IB’er kan zo nodig de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of
schoolmaatschappelijk werker consulteren. Ook kan de IB’er bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling (anoniem) advies vragen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of het
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (AMK of ASHG).
Stap 3 en 4: Weging en risicotaxatie in het multidisciplinair zorgteam en/of ZAT
De volgende stap is de signalen, het ingewonnen advies bij collega’s en de informatie uit het gesprek
met de ouders te bespreken in het zorgteam (op school) of het bovenschoolse ZAT. De aard en de
ernst van de signalen en het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld worden daarin
multidisciplinair afgewogen. De expertise van de partners wordt gebundeld en optimaal benut.
Vervolgens wordt er een afgestemde aanpak vastgesteld en uitgevoerd, gericht op ondersteuning
van het kind, de ouders en de leerkracht.
Stap 5: Beslissen: hulp bieden en handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht.
Het zorgteam of het ZAT organiseert de noodzakelijke hulp en geeft handelingsadviezen aan de
leerkracht.
Daarnaast wordt er overlegd óf en wie er een melding doet bij het AMK. Met het AMK wordt
besproken wat het zorgteam of het ZAT na de melding, binnen de grenzen van de gebruikelijke
werkzaamheden, zelf nog kan doen om de leerling en zijn gezinsleden tegen het risico op huiselijk
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geweld of op mishandeling te beschermen. In het zorgteam/ZAT is afgesproken wie de ouders
informeert over de uitkomsten van de bespreking en de eventuele melding bij het AMK.

Stap 6: Volgen
Wanneer vanuit het zorgteam of ZAT hulp wordt geboden is in het team afgesproken wie de zorg
coördineert. Het zorgteam/ZAT volgt de effecten van deze hulp en stelt de aanpak zo nodig bij.
Tenslotte wordt er nazorg geboden en wordt de aanpak geëvalueerd.

Aandachtspunten:
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de ouders, is alleen mogelijk
als::
- de veiligheid van het kind, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of
- als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat door dit gesprek het contact tussen het kind
met u zal worden verbroken.

Betreffen de signalen huiselijk geweld of kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht,
meldt de signalen dan bij de direct leidinggevende. In dat geval is dit stappenplan niet van
toepassing.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS TERSCHELLING VOOR HET SCHEPPEN
VAN RANDVOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG WERK – EN MELDKLIMAAT
Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt
het
Openbaar Onderwijs Terschelling er zorg voor dat:
- binnen de organisatie en aan de ouders bekendheid wordt gegeven aan het doel en de
inhoud van de meldcode;
- regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten voldoende kennis en vaardigheden
ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
- er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen ondersteunen
bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
- de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang
worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;
- afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het Openbaar Onderwijs Terschelling zijn
beroepskrachten zal ondersteunen als zij door ouders in of buiten rechte worden
aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.
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OVERBLIJF - CONTINUROOSTER
OBS ’t HUNNIGHOUWERSGAT

De lunch
Doordat we met ingang van 2016 – 2017 een continurooster draaien, blijven alle kinderen op school
eten. Ze gebruiken dan hun eigen gezonde lunchpakket en drinken. Op ’t Hunnighouwersgat bieden
we de kinderen een prettige, veilige en pedagogisch verantwoorde middagpauze.
Ook tijdens de middagpauze zijn de schoolregels van toepassing .
Schoolregels: Omdat we de ruimte samen delen zullen we rustig lopen, werken en spelen.
Op ieders spullen passen wij goed, wij weten prima hoe dat moet.
We hebben respect voor elkaar en zijn aardig voor elkaar. We zorgen voor een harmonieuze, open
sfeer, zodat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Er wordt aandacht besteed aan
gezondheid, hulpvaardigheid, zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
Regels tijdens de lunch:
1. In de school wordt rustig gelopen
2. Plassen en handen wassen gebeurt voor het eten
3. De eerste tien minuten is het stil tijdens het eten.
4. Als iedereen er is wordt er begonnen met eten
5. Er wordt naar elkaar geluisterd
6. Er wordt op een normale toon en met gewone woorden met elkaar gepraat

Hygiëne en veiligheid
Voor het eten gaan de kinderen naar de wc en wassen hun handen. Na het eten wordt alles weer
schoon gemaakt.
Er is toezicht bij het buitenspelen.
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Anti-pestprotocol
Waarom een pestprotocol?
Pesten gebeurt helaas overal, dus ook bij ons op school. Wij willen ervoor zorgen dat het
pedagogisch klimaat in onze klassen en op het plein veilig is, zodat de kinderen zich positief kunnen
ontwikkelen.
Een goed pedagogisch klimaat werkt preventief. Er zijn ongeschreven regels, maar het is ook
belangrijk om duidelijke regels met elkaar af te spreken en daar aan te refereren. Uitgangspunt is dat
alle kinderen met elkaar moeten LEREN omgaan en dat wij ze dat moeten leren.
Meestal gaat het met het leerproces vanzelf goed, maar soms worden kinderen door anderen
systematisch gepest. Daarbij is de situatie voor het betreffende kind onveilig geworden en moeten
wij als school dus maatregelen nemen.
Op de informatieavonden voor ouders aan het begin van het schooljaar wordt het pestprotocol aan
de orde gesteld. Het antipestprotocol wordt aan het begin van ieder nieuw schooljaar getekend door
vertegenwoordigers van de ouders ( OR en MR ) en een lid van het schoolteam.
Begripsomschrijving
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Bij plagen is de sfeer onschuldig. Kinderen die aan elkaar
gewaagd zijn plagen elkaar soms en er zit ook iets van een uitdaging in om iets terug te geven. Het is
een prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen wordt ervaren als bedreigend of echt
vervelend. Er zit ook een pedagogisch aspect aan: Door elkaar eens uit te dagen leren kinderen hoe
om te gaan met conflicten. Dat is een vaardigheid die van belang is voor het verdere leven.
Wat is nu echt pestgedrag?
Verbaal:
• Vernederen: “Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg voetballen
om echt mee te doen.
• “Schelden: “Viespeuk, etterbak, mietje, sukkel.
• “Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan pakken we je.”
• Belachelijk maken, uitlachen bijv. over lichaamskenmerken of een verkeerd antwoord in de
klas.
• Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren kenmerken
( rooie, dikke, vuurtoren, flapoor etc. )
• Gemene briefjes schrijven om een kind te isoleren of steun zoeken bij anderen om samen te
spannen tegen een ander kind.
Fysiek:
• Trekken, duwen, spugen.
• Schoppen, laten struikelen.
• Krabben, bijten, aan de haren trekken.
Intimidatie:
• Een kind achterna blijven lopen of opwachten
• In de val laten lopen, doorgang versperren, klem zetten.
• Dwingen om iets dat het kind heeft af te geven.
• Dwingen om bepaalde dingen te doen ( snoep of geld meenemen e.d. )
• Dreigen via mobiele telefoon, sms, msn, facebook
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Isolatie:
• Steun zoeken bij anderen zodat een kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en leuke
dingen.
• Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet komen
op een verjaardag.
Stelen of stuk maken van bezittingen:
• Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.
• Beschadigen en kapot maken van spullen: boeken of tekeningen bekladden, gooien met de
tas van een kind, banden lek steken.
Pesten via internet, MSN, SMS of andere digitale communicatiekanalen valt hier ook onder.
Pesten is dus specifiek BEDREIGEND, vooral door het systematische karakter. Het is MACHT door
INTIMIDATIE.
De betrokkenen
Bij echt pestgedrag is er altijd sprake van een bepaalde rolverdeling:
Het gepeste kind:
Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door
iets in hun uiterlijk, maar meestal heeft het te maken met vertoond gedrag, de manier waarop
gevoelens worden beleefd en hoe het kind dat uit. Kinderen die gepest worden doen vaak andere
dingen dan hun leeftijdsgenoten. Ze bespelen bijv. een ander instrument, doen een andere sport,
zitten op een ander clubje, zijn goed in bepaalde schoolse vakken of juist niet. Er zijn helaas
aanleidingen genoeg om gepest te worden, MITS DE PESTERS DAAR DE KANS VOOR KRIJGEN VANUIT
DE SITUATIE.
Veel kinderen die gepest worden hebben een beperkte weerbaarheid. Ze kunnen geen actie
ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat ook uit. Ze zijn vaak angstig, onzeker, en durven
weinig of niets te zeggen, omdat ze bang zijn uitgelachen te worden. Dit wordt versterkt door het
pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel terecht komt waar het zonder hulp
zeker niet uitkomt. Gepeste kinderen zijn vaak eenzaam, hebben geen vrienden om op terug te
vallen en kunnen vaak beter opschieten met volwassenen. JONGENS die worden gepest horen bijna
nooit bij de motorisch beter ontwikkelde kinderen.
De pester:
Pesters zijn vaak fysiek sterk. Ze kunnen zich permitteren om zich agressief op te stellen en ze
reageren met dreiging van geweld. Pesters lijken vaak populair te zijn in een klas, maar ze dwingen
hun populariteit af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. Ze krijgen makkelijk
andere kinderen mee bij het pestgedrag. Pesters hebben feilloos in de gaten welke kinderen
gemakkelijk te pakken zijn. De zwijgende meerderheid en de potentiële meelopers krijgen een
onuitgesproken, maar duidelijke boodschap: Je bent voor of tegen me. Hiervan gaat een grote
dreiging uit, want niemand wil te pakken worden genomen door de grote pester.
De pester ziet zichzelf als een slimme durfal. Hij of zij overtreedt bewust de regels en stoort zich
nergens aan. Vaak hebben pesters ook vaardigheden ontwikkeld om weg te komen met hun gedrag.
Het idee is “Wie maakt mij wat?” ( Uitdaging van het gezag ).
Meisjes pesten vaak minder openlijk dan jongens. Er is minder sprake van uitdaging van het gezag. Ze
pesten meer met woorden, maken geniepige opmerkingen of sluiten andere kinderen buiten.
Meisjes opereren minder individueel en vaak als groep en dan vooral in de zin van er al-dan-niet bij
horen.
Een pester leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten dan door het ongewenste
pestgedrag te vertonen. Ze hebben verkeerde en beperkte sociale vaardigheden en krijgen daar op
den duur zelf last van. Ze hebben problemen met het opbouwen en onderhouden van
vriendschappen die op iets anders zijn gebaseerd dan macht. Ze hebben een abnormale sociale
ontwikkeling en dat heeft op den duur gevolgen voor de pester zelf.
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De meelopers en andere kinderen:
Sommige kinderen houden altijd afstand tot pestgedrag en anderen doen incidenteel mee ( de
meelopers ). Er zijn ook kinderen die het niet merken of die het niet WILLEN weten.
Het specifieke kenmerk van de meeloper is de grote angst om zelf het slachtoffer te worden. Het kan
echter ook zijn dat de meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en dat ze daardoor aan
populariteit winnen. Vooral meisjes doen nog weleens mee met pesten, om een vriendin te kunnen
houden. Als kinderen actiever gaan mee pesten in een grotere groep, voelen ze zich minder
betrokken en verantwoordelijk voor wat het pestgedrag teweeg brengt. Groepsgedrag kan leiden tot
excessen die voor alle betrokkenen onacceptabel zijn.
HET HEEFT ZIN OM OP TE STAAN TEGEN HET PESTEN! Vooral als dat direct gebeurt. Afwachten maakt
het aanpakken van pestgedrag steeds moeilijker.
Zodra andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pester zeggen dat ze moeten
stoppen, dan kan de situatie veranderen. Het pesten wordt dan al direct MINDER VANZELFSPREKEND
en heeft bovendien grotere risico’s. De situatie van de meelopers verandert doordat zij zich
realiseren dat het ongewenst gedrag is. Het wordt duidelijk dat het geen groepsnorm is om mee te
gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en bij de grote groep en willen de
grotere risico’s niet lopen.
Kinderen die pestgedrag signaleren en doorgeven aan de leerkracht spelen een belangrijke rol. Ook
de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van een gepest kind die hierover willen praten
zijn natuurlijk altijd enorm emotioneel betrokken bij het probleem. De onmacht en de emoties leiden
niet altijd tot rationeel handelen. Als ouder wil je maar één ding: Dat het pesten ogenblikkelijk stopt!
Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken kunnen meer afstand nemen.
Daardoor zijn ze beter in staat om met hun eigen kind te bespreken dat er iets aan het pesten moet
worden gedaan. Dit is in het belang van alle kinderen. Als er in de omgeving van een kind gepest
wordt, dan heeft het kind zelf ook last van onveilige, onprettige sfeer in de klas.
Welke problemen kun je verwachten bij de aanpak van pesten?
Bij de ouders:
Veel ouders vinden het moeilijk om hun eigen kind te zien in de rol van pester of meeloper. Ze
beschikken niet altijd over de juiste informatie. Bovendien kan het dat een kind dat op school een
pester is dat thuis niet is. Sommige ouders zien ook de ernst van de situatie niet in. Zij vertalen het
pestgedrag van hun kind in weerbaar gedrag. Helaas maakt hun kind een ongewenste sociale
ontwikkeling door, wat ook op latere leeftijd kan leiden tot normatief afwijkend gedrag met grote
gevolgen. Veel ouders doen e.e.a. ook af als ‘kwajongensstreken’. ( “Iedereen is toch weleens
gepest”. “Daar word je groot van.” ). Behalve de pester moeten dus ook vaak de ouders worden
doordrongen van de ernst van de situatie en het ongewenste karakter ervan.
Bij het gepeste kind:
Het gepeste kind schaamt zich vaak voor zijn gedrag. Hij of zij voldoet kennelijk niet aan de norm.
Pesten is een groot probleem en de erkenning en aanpak ervan is een evenredig groot probleem.
Veel gepeste kinderen zwijgen erover, doen net alsof ze het niet erg vinden en vereenzamen. De
angst wordt aanvankelijk nog groter als het pesten bespreekbaar wordt gemaakt. Het kan nl. zo zijn
dat dat tot gevolg heeft dat er nog heviger wordt gepest.
Bij de pester:
De pester ziet zich in zijn machtsspel bedreigd en dat moet worden voorkomen. Soms echter blijken
pesters uiteindelijk net zo opgelucht als de slachtoffers, omdat er ook aandacht wordt besteed aan
hun eigen onmacht om normaal met andere kinderen om te gaan.
Bij de andere kinderen:
Er zijn altijd kinderen die zich schuldig voelen omdat ze niet op kunnen komen voor het gepeste kind
door actief iets te doen of een volwassene te hulp te roepen ( vgl. verdrinking t.o.v. een menigte
mensen).
Er zijn ook altijd kinderen die het helemaal niet inde gaten hebben. Ze zien het wel gebeuren, maar
kunnen de gebeurtenissen niet onderscheiden als pestgedrag, waar gepeste kinderen erg veel last
van hebben.
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Wat zijn onze uitgangspunten bij ons pestprotocol?
1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, dan vinden wij dat een probleem voor iedereen:
leerkrachten, ouders, de gepeste kinderen, de pesters, de meelopers en de andere kinderen.
2. De school heeft een INSPANNINGSVERPLICHTING om pestgedrag te voorkomen en aan te
pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen pesten als
ongewenst gedrag wordt ervaren en IN HET GEHEEL NIET WORDT GEACCEPTEERD.
3. Leerkrachten en alle andere volwassenen die direct bij de school zijn betrokken
( stagiaires, hulpouders ) moeten alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Zodra er sprake is
van constatering van pestgedrag dan moeten de volwassenen direct stelling nemen en actie
ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de leerkracht.
4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, weer optreedt dan voert de school de
uitgewerkte protocollaire procedure uit.
5. Dit pestprotocol wordt door het gehele team en de oudervertegenwoordiging ( mr en or )
onderschreven en ook alle ouders ter inzage aangeboden.

ANTIPESTPROTOCOL VAN O.B.S. ‘T HUNNIGHOUWERSGAT
Het antipestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders,
waarin is vastgelegd dat pestgedrag op school absoluut niet wordt geaccepteerd en dat pestgedrag
volgens een vooraf bepaalde handelwijze wordt aangepakt.
’t Hunnighouwersgat wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit
betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt
bij voorkomend pestgedrag.
Om welke protocollaire maatregelen gaat het?
A. MAATREGELEN EN PROCEDURE
Preventieve maatregelen:
1. Aan het begin van het schooljaar bespreekt iedere leerkracht in de klas de algemene
regels en afspraken. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij in alle groepen
uitdrukkelijk genoemd. In de groepen 3 t/m 8 worden de regels van het pestprotocol
expliciet besproken.
2. Indien de leerkracht daar aanleiding toe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht
aan pestgedrag in een groepsgesprek.
3. In de periode tussen zomer en herfstvakantie van ieder nieuw schooljaar wordt vanaf
groep 4 gewerkt aan het ‘Pesten en plagen project’ van de GGD Fryslận. Dit project
bestaat uit zeven onderdelen, uitgewerkt in 23 lesactiviteiten. De onderwerpen zijn:
Kijk op jezelf en anderen, omgaan met gevoelens, omgaan met waarden en normen,
sociale vaardigheden in de omgang met anderen, omgaan met kritiek / conflicten
hanteren, reageren op pesten en plagen, samenwerken. Er wordt op gezamenlijk
afgesproken momenten aan het project gewerkt.
Repressieve maatregelen:
1. Er is pleinwacht tijdens de spelmomenten op het plein.
2. Als er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag dan wordt dat met de betrokken
kinderen besproken door de leerkracht van het kind. Dit gesprek is geen eenmalige
gebeurtenis, maar wordt regelmatig herhaald om het probleem aan te pakken. Van dit
gesprek worden aantekeningen gemaakt in het dossier van het kind. Dit geldt zowel voor de
pester als voor het gepeste kind ( gespreksformulier 1 ).
3. Als er sprake is van herhaald pestgedrag, dan worden de ouders van de pester in het bijzijn
van de pester op de hoogte gesteld van het ongewenste gedrag tijdens een gesprek met de
leerkracht op school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester
uitdrukkelijk doorgesproken en ook schriftelijk vastgelegd ( gespreksformulier 2 ). Ook de op
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te leggen sancties bij niet nakomen van de afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan
worden aan uitsluiting van de pester, m.n. in de situaties die zich bijzonder lenen voor
pestgedrag ( buiten spelen, gymnastiek, excursies, schoolreisjes, bibliotheekbezoek etc. ). De
locatie-directeur van de school wordt uiterlijk in dit stadium op de hoogte gesteld van de
gesprekken met de kinderen, de ouders en de gemaakte afspraken. Alles moet terug te
vinden zijn in de dossiers van de betrokken kinderen en in een beschrijving in de
groepszorgmap.
Als het probleem zich blijft voordoen, meldt de leerkracht dit aan de locatie-directeur van de
school. De leerkracht geeft de locatie-directeur een gedocumenteerd protocol met daarin de
data van de gebeurtenissen, de data en de inhoud van de gevoerde gesprekken en de
vastgelegd afspraken zoals die zijn gemaakt om het pesten aan te pakken.
De locatie-directeur roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit
eerste directiegesprek worden betrokken. De locatie-directeur gaat uit van het opgebouwde
archief van de leerkracht en vult dit archief verder aan het verloop van de gebeurtenissen.
Ook van dit gesprek wordt een verslag gemaakt ( gespreksformulier 3 ).
Indien het gedrag niet verbetert kan er een verwijzing plaatsvinden naar het
schoolmaatschappelijke werk, de GGD, dan wel het RIAGG.
Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in het dossier van de kinderen en de
groepszorgmap.
Als het pestgedrag van de pester niet verandert en/of de ouders van het kind werken niet
mee om het probleem aan te pakken dan kan de directeur van de school overgaan tot
bijzondere maatregelen: Isoleren van de pester, tijdelijke uitsluiting van de pester van de
lessen van de school tot een maximum van drie dagen. Dit staat omschreven in deze
schoolgids.

B. DE CONCRETE PEDAGOGISCHE INVULLING ALS HANDVAT VAN HET PESTPROTOCOL:
Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag!
Hoe kun je goed pedagogisch handelen vanuit de professionele schoolomgeving?
Als een leerling niet aan zijn of haar eigen leerkracht durft te vertellen wat er aan de hand is, dan
kan het kind naar een andere leerkracht van zijn of haar eigen keuze gaan. Deze
vertrouwenspersoon koppelt het probleem vervolgens terug naar de direct betrokken leerkracht,
alsook naar de directeur van de school. Geheimhouding van dit probleem moet bij deze
terugkoppeling gewaarborgd zijn.
De leerkracht speelt een hele belangrijke rol. Hij of zij zal volstrekt helder en duidelijk moeten
maken dat dit ongewenste gedrag beslist niet getolereerd wordt. De leerkracht biedt de gepeste
leerling bescherming, spreekt ernstig met de pester en zijn ouders en richt zich vervolgens op de
zwijgende middengroep en de meelopers.
Hulp aan het gepeste kind:
De begeleiding van het gepeste kind is van groot belang. Het kind is eenzaam en slachtoffer en
krijgt professionele zorg vanuit de school. Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste
ervaringen staat het verwerken van ervaringen. Dit gebeurt door achtereenvolgens:
• Gesprekken met de vertrouwenspersoon, bij voorkeur de eigen leerkracht van het kind.
Naast het volgen van de ontwikkelingen is het ook van belang om naast incidentele
momenten in de gesprekken ook een vast moment in te bouwen waarin het kind wordt
gevraagd naar de gewenste vooruitgang. Het doel is tweeledig: het signaleren van nieuwe
prikkels en het verwerken van eerdere ervaringen.
• Schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt een schriftje dat op elk gekozen
moment door het kind kan worden ingevuld, binnen en buiten schooltijd. Dit schriftje is een
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vertrouwelijk instrument van het kind en de leerkracht. Het kind kan traumatische
ervaringen van zich afschrijven en/of tekenen.
Hulp aan de pester:
Ook de pester krijgt hulp. Hij of zij is niet in staat om op een gewone manier met anderen om te
gaan. Om dit te leren hebben ook de pesters professionele hulp nodig. Die hulp kan bestaan uit
de volgende activiteiten:
• Een gesprek vanuit het protocol, waarbij glashelder wordt aangegeven welk gedrag niet
geaccepteerd wordt op school. Dit gesprek wordt gevoerd als een slecht-nieuwsgesprek. Er
wordt een schriftelijk verslagje van gemaakt. Bovendien wordt er een vervolggesprek
afgesproken, ongeacht de tussentijdse ( positieve of negatieve ) ontwikkelingen en welke
straf er zal volgen als het pestgedrag toch weer voorkomt. Van alle gesprekken met de pester
en/of de ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activiteit niet tot verbetering leidt,
voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de pester, waarbij
wordt geprobeerd om de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast probeert de
leerkracht de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij / zij aanricht bij het gepeste kind.
• Pestgedrag wordt binnen het team gemeld, zodat iedereen er alert op kan reageren.
• De ouders worden geïnformeerd, zowel van de pester als van het gepeste kind.
• Van alle gesprekken met de pester en/of de ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze
activiteit niet tot verbetering leidt, voert de leerkracht een aantal probleemoplossende
gesprekken met de pester, waarbij wordt geprobeerd om de oorzaak van het pesten te
achterhalen. Daarnaast probeert de leerkracht de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij
/ zij aanricht bij het gepeste kind.
• Als het pestgedrag blijft voortduren roept de school de hulp in van het
schoolmaatschappelijk werk, CEDIN, de GGD of het RIAGG . Als dit alles niet leidt tot een
verbetering dan zal de ouders dringend worden geadviseerd om een andere school voor hun
kind te zoeken.
Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers:
Deze groep kinderen is van cruciaal belang in de aanpak van het probleem. Als de groep eenmaal
in beweging is gebracht dan hebben de kinderen die pesten veel minder te vertellen. De
middengroep is te mobiliseren door de leerkracht, maar ook door de eigen ouders.

Hulp aan de ouders:
Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat de school ernst maakt met de aanpak van
het pesten. Met de ouders van het gepeste kind zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding
van hun kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat hun kind doet. Zij
hebben er recht op en dienen ook te weten dat hun kind in sociaal opzicht zorgwekkend gedrag
vertoont en dat dat dringend verbetering behoeft.
• De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich vrij voelen om
contact op te nemen met de leerkracht als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest
wordt. Ook voor ouders moet een klimaat worden geschapen waarin het duidelijk is dat de
school open staat voor dit soort meldingen.
• Ouders kunnen hun kinderen vertellen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar
pesten. Dat hun eigen kind zeker niet mee moet pesten, maar stelling zou moeten nemen.
Als het kind dat niet durft moet het pestgedrag wel altijd aan de ouders of de leerkracht
vertellen. Praten over pesten is fundamenteel iets anders dan klikken. Ouders kunnen hun
kind hierin ondersteunen en begeleiden.
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De belangrijkste regel van het pesten luidt:
WORD JE GEPEST, PRAAT ER DAN THUIS EN OP SCHOOL OVER.
JE MAG HET NIET GEHEIM HOUDEN !!!
De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor kinderen zijn:
1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
4. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.
6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit. Lukt dat niet dan meldt je het bij de leerkracht.
10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht. Dat is dan geen
klikken! Is er dan verschil tussen klikken en klagen? Ja! Bij klikken wil je dat een ander straf
krijgt, bij klagen hoop je dat het ongewenste gedrag ophoudt!!!
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