2020-2021
schoolgids van de openbare daltonschool

Jonglerendoorprimaonderwijs!

Onderdeel van OPOFurore

Woord vooraf van de schoolleider……..
Beste ouders & verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids 2020 - 2021 van o.d.s. de Finneblom. Het is een
informatiegids speciaal voor ouders & verzorgers, en daarom ook in
samenwerking met de ouders uit de Medezeggenschapsraad tot stand
gekomen.
In deze schoolgids willen wij u op een overzichtelijke wijze informeren over
het onderwijs op de Finneblom, openbare daltonschool te Boornbergum.
De gids is bedoeld voor ouders die voor de keuze staan om een basisschool
te kiezen voor hun kind(eren) en voor alle ouders wiens kind(eren) op de
Finneblom zitten.
De schoolgids kan dienen als naslagwerk. U kunt er informatie aantreffen
over:
• de organisatie
• de zorg voor de kinderen
• de manier waarop de ouders bij het onderwijs worden betrokken
• praktische informatie over schooltijden, vakanties,
organisatorische aangelegenheden voor het aankomende
schooljaar.
Zijn er onduidelijkheden of zaken die u nog nader toegelicht wilt hebben,
suggesties, of ideeën, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen,
zodat wij ons voordeel daarmee kunnen doen. Over veel andere
onderwerpen is uitgebreidere schriftelijke informatie op school ter inzage.
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In de bovenschoolse schoolgids van Adenium (OPO Furore en PCBO
Smallingerland e.o.) 2020-2021 staat informatie, die voor alle Furore
scholen van toepassing is.
Deze Furoregids is op de website van school geplaatst, zodat u snel de
nodige informatie kunt vinden.
Wij hopen dat u beide schoolgidsen met veel plezier leest.
Namens het team,
Jolanda de Jong
Schoolleider “de Finneblom”
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Hoofdstuk 1. De school
1.1
De naam van de school
Finneblom is een Fries woord voor
madeliefje. De ‘finne’ is een stukje
weiland, meestal omheind, vlak bij de
boerderij. Op dit stuk land laat de boer
zijn jongvee lopen. Zo hebben de
dieren vrijheid, maar kan de boer ze
toch goed in de gaten houden. De
opvallend stralende, witte bloemen die
in het weiland groeien, zijn de
finneblomkes.
1.2
De richting van de school
Wij zijn een openbare dalton
basisschool en staan open voor
iedereen. In principe worden alle
kinderen toegelaten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor
wij denken dat wij geen passende zorg kunnen bieden.
1.3
Holding Adenium
De Finneblom valt sinds januari 2019 onder de holding Adenium, een
samenwerking tussen het christelijk onderwijs in Smallingerland e.o. en
het openbaar onderwijs in Smallingerland en Tietjerksteradeel. De
dagelijkse bestuurlijke gang van zaken wordt afgehandeld door een
servicebureau, onder leiding van het college van Bestuur, dhr. B. van Loo
en dhr. T. Praamstra.
1.4
Het schoolteam
Veel leerkrachten werken parttime. Bij ons zijn 6 leerkrachten werkzaam,
waarvan één leerkracht speciaal voor de interne begeleiding is
aangesteld. Op school zijn twee onderwijsassistenten werkzaam; één vijf
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dagen, de andere drie. We hebben één dag per week de beschikking over
een conciërge. De schoolleider is 3 dagen ambulant om directietaken te
vervullen. Elke leerkracht coördineert naast de lesgevende taken één van
onze pijlers van ons onderwijs. We hebben een vakleerkracht
humanistisch vormingsonderwijs en een vakleerkracht
godsdienstonderwijs; zij geven alleen les aan de groepen 7&8.
Tevens is Furore een leerbedrijf, waardoor wij ook studenten begeleiden
in hun stage bij ons op school. Zij verzorgen lessen en/of zijn
onderwijsondersteunend in de groepen aanwezig.
In het hoofdstuk praktische zaken rond het onderwijs vindt u de verdeling
van de teamleden over de groepen.
De groepsleerkrachten hebben naast hun verantwoordelijkheid voor de
groep nog een aantal groepsoverstijgende taken.
1.5
Het gebouw
De Finneblom is gehuisvest in een fris, licht gebouw. De school is
overzichtelijk ingedeeld: in elke hoek van het gebouw is een klaslokaal.
Centraal liggen de speelzaal, de gemeenschapsruimte en de
personeelsruimte. Deze indeling zorgt voor rust in de school, maar ook
voor betrokkenheid bij elkaar.
1.6
Omgeving
De school staat in een plantsoentje, tussen rustige straten. Rondom de
school is veel ruimte om te spelen. De ruimte is zeer afwisselend
ingericht; een plein en een speelveld met verschillende speeltoestellen.
1.7
Schoolgrootte
Op 1 oktober 2020 is de prognose dat onze school 87 leerlingen telt. Op
grond van deze telling is de formatie voor dit schooljaar vastgesteld,
hierbij wordt uitgegaan van een viergroepensystematiek. De geformeerde
groepen met de daaraan gekoppelde leerkrachtbezetting zijn dan 1&2,
3&4, 5&6 en 7&8.

Hoofdstuk 2. Waar de Finneblom voor staat
In het schooljaar 2018-2019 zijn we met het team aan de slag gegaan met
het formuleren van onze visie voor de komende jaren.
Gezamenlijk hebben we bepaald wat onze kernwaarden, het hoger en
gewaagd doel, de kernkwaliteiten en onze pijlers van onderwijs zijn.
Onze kernwaarden zijn:
effectiviteit l reflectie l zelfstandigheid l samenwerken l vrijheid &
verantwoordelijkheid.
Deze kernwaarden zijn de kernwaarden van het daltononderwijs en zullen
onder het kopje “daltononderwijs” verder uitgelegd worden.
Ons hoger doel is:
We laten kinderen groeien, zodat elk kind tot bloei komt.
Ons gewaagd doel is:
Kinderen ondersteunen door ze te begeleiden bij het leren en het leven
om ze het maximale te geven op een waardevolle toekomst.
Onze kernkwaliteiten zijn:
goed pedagogisch klimaat l ambitieus l betrokken bij elkaar & de
omgeving l ontwikkelingsgericht op cognitief & sociaal gebied
Onze pijlers van het onderwijs zijn:
Dalton l taal & rekenen l wereldburgerschap l handelingsgericht werken l
leren leren
We leggen onze pijlers hieronder uit:
De pijler Dalton
Op 22 april 2014 is openbare basisschool “de Finneblom” in Boornbergum
door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) gecertificeerd als
daltonschool.
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De school ontwikkelt zich voortdurend, daarbij zoekende naar de voor de
Finneblom juiste vorm en inhoud van het daltononderwijs. We willen de
ontwikkeling voortzetten, daarbij steeds kijkend naar de behoeften van de
kinderen en inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. In april
2019 hebben visiteurs van de NDV ons opnieuw bezocht. We hebben na
de zomer van 2019 de licentie ontvangen.

Wat is Daltononderwijs?
Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel,
sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke
persoonsontwikkeling.
Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om
op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te
ontwikkelen.
Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en
inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het
daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid
van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog
te verliezen.

"Wat we nodig hebben in deze maatschappij is mensen zonder
vrees" (Helen Parkhurst, 1922)
Ons pedagogisch-didactisch handelen en organisatorisch handelen gaat
uit van de volgende vijf kernwaarden:

Effectiviteit
Een krachtige leef – en leeromgeving waar de doelen
voor iedereen helder zijn, biedt de mogelijkheid om
optimaal (eigen) bronnen aan te boren, te benutten en

te ontwikkelen.

Reflectie
Alleen wanneer je lef en moed hebt om oprecht in de
spiegel te kijken bied je jezelf de kans om te ontwikkelen.
Dit vraagt om een gevoel van veiligheid en vertrouwen op
jezelf en op de omgeving.
Het is van belang dat je weet hebt van je talenten zodat je je van daaruit
verder kan ontwikkelen in dat wat aandacht en groei vraagt.
Zo ontstaat autonomie en is er ruimte om eigenaar van je eigen leef- en
leerproces te worden.

Zelfstandigheid
Weet hebben van jouw eigenheid en vertrouwen op
jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfstandig
leven. We geven dit kinderen mee zodat ze in staat zijn om onafhankelijk
hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen om zo een
bijdrage te leveren aan de wereld waarin zij lerend leven.

Samenwerken
Als individu zijn we onderdeel van de samenleving. Dit
woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we
op elkaar aangewezen. Om zelf hierin volledig te kunnen
deelnemen is het van belang dat je als kind leert om samen te werken en
samen te leren. Het is van belang om te ontdekken dat door het
verbinden van jouw talenten met die van de ander de samenleving
versterkt wordt en zo een positieve leef- en leerplek wordt voor ieder die
daar onderdeel van is.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de
persoonlijkheid van een mens. Vrijheid betekent, binnen
ons onderwijs, eigen keuzes mogen maken en daar
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verantwoordelijkheid in krijgen en nemen. Op deze manier is er ruimte
voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses,
eigen behoeften, eigen doelen. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en
nemen leidt automatisch tot verbondenheid. Je bent in het leren en leven
namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander
en het grotere geheel. Daarom is het maken van gezamenlijke afspraken
en het aanbrengen van kaders van belang om recht te doen aan
autonomie, competenties en de verbondenheid van leerlingen.
Sinds maart 2015 is borging geen kernwaarde meer; wij blijven het
natuurlijk heel belangrijk vinden dat wat de kinderen leren ook echt iets
van henzelf wordt. Daarnaast zorgen we als school voor de borging van de
kwaliteit van ons onderwijs. Elk jaar borgen wij de schoolontwikkelingen
in het daltonhandboek.

De leerkracht op een daltonschool
Leerkrachten in een daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het
verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator
en een coach. Hun rol in het leerproces is onmisbaar. Voor een leerkracht
is het dan ook van belang om te weten hoe leerlingen het beste leren.
Alleen dan kan hij de leerling begeleiden met als leerdoel dat de leerling
meer inzicht krijgt in zijn eigen leerproces.
Een goede daltonleerkracht beheerst zijn vak, heeft de vaardigheid om de
inhoud van het vak over te dragen en weet ook variatie aan te brengen in
de wijze waarop dit gebeurt. Hij weet om te gaan met leerlingen met een
verschillende achtergrond en begaafdheid. Het psychologische en
pedagogische aspect van lesgeven is minstens even belangrijk als de
vakinhoud.

Is daltononderwijs vooral groepswerk?
Nee. Daltononderwijs is geen strak systeem, dus alle vormen van
onderwijs komen voor: klassikale instructie, individueel werk, groepswerk,
projectonderwijs enz. In alle lokalen staan de tafels in groepen.

Hoe weet ik of mijn kind geschikt is voor daltononderwijs?
Daltonleerlingen worden niet "zelfstandig en samenwerkend" geboren,
althans we komen ze zo niet vaak tegen! Iedereen die het leuk en
belangrijk vindt om dingen zelf te weten en zelf te kunnen zal de
motivatie en het doorzettingsvermogen meebrengen voor onze school.
We leren leerlingen om geleidelijk met steeds meer vrijheid en eigen
verantwoordelijkheid om te gaan. Zelfstandig, maar ook samen met
anderen. Waar nodig heeft de leerkracht zeker een sturende rol!

Het onderwijs op de Finneblom anno 2020
Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan waarschijnlijk rond het jaar 2080
met pensioen. We kunnen ons nu nauwelijks een voorstelling maken hoe
de maatschappij er over 10 jaar uitziet, laat staan over 50 jaar. Welke
mensen passen daarbij? Over welke kwaliteiten moeten deze mensen
beschikken?
Wij geven vanuit onze visie invulling aan het stimuleren van creativiteit,
kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking: dat zijn
volgens ons de “skills” van de 21e eeuw. In de volgende afbeelding ziet u
onze kernwaarden verbonden met de 21e vaardigheden.
Onder “hard skills” wordt specifieke kennis en vaardigheden verstaan, die
kunnen worden gedefinieerd en gemeten. Voorbeelden van hard skills zijn
vaardigheden zoals:
* lezen en schrijven
* rekenen
* het spreken van een vreemde taal
* de vaardigheid om bepaalde computerprogramma's of speciale
apparatuur te gebruiken.
Onder “soft skills" verstaan we persoonlijke, emotionele, sociale en
intellectuele vaardigheden. Het is een verzamelnaam voor de persoonlijke
eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden,
persoonlijke gewoonten, respect en optimisme die kleur geven aan de
relaties met anderen:
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* informatievaardigheden, organisatievaardigheden
* probleemoplossend vermogen
* reflecteren, kritisch denken
* teamwork in een groep
* op opbouwende wijze omgaan met culturele verschillen (culturele
intelligentie)
* het motiveren van zichzelf en anderen
* coachen
* luisteren
* metacognitieve vaardigheden
* zelfvertrouwen.
Al deze “skills” zijn verweven in ons onderwijsaanbod.
De pijler taal & rekenen
Taal (lezen en schrijven) en rekenen zijn basisvaardigheden. Kunnen lezen
en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere
loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.
De instructie vindt vaak plaats aan de instructietafel (in groep 1 en 2
gebeurt dat in de ‘kleine kring’). Na de instructie oefenen de leerlingen de
vaardigheden in. Als kinderen extra instructie nodig hebben, blijven ze
hierna aan de instructietafel of krijgen op een ander moment instructie.
De instructietafel zorgt voor grote betrokkenheid bij de instructie en
maakt het mogelijk voor de andere leerlingen om rustig zelfstandig te
werken. De leerkracht zorgt voor een organisatie waarbij steeds
instructies plaatsvinden aan de instructietafel (aan de hele groep of een
kleiner groepje).
Als de groep te groot is voor de instructietafel, kunnen de kinderen ook
instructie krijgen aan hun eigen tafel.
De instructie en oefeningen worden aangepast aan de behoeften van de
kinderen. Het uitgangspunt is wel dat de minimumdoelen door iedereen
gehaald worden.
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Zelfstandig werken
Bovengenoemd systeem vraagt zelfstandigheid van de kinderen. Deze
zelfstandigheid wordt tijdens de schoolloopbaan opgebouwd middels de
daltonkernwaarden.
Lezen
Voorbereidend lezen
In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de leesvoorwaarden;
vaardigheden die een kind moet bezitten om tot lezen te kunnen komen.
Ook letterkennis speelt in groep 1&2 al een rol.
Aanvankelijk lezen
In groep 3 wordt de methode ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt, de KIM-versie.
De methode is uitdagend, veelzijdig en heeft een stap-voor-stap-aanbod
voor kinderen die in verschillend niveau en tempo werken.
Voortgezet technisch lezen
Omdat een goede leesvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor de
hele schoolcarrière gebruiken wij in de groepen 4 t/m 8 de methode
‘Estafette’. Deze methode sluit goed aan bij de methode ‘Veilig leren
lezen’. Met Estafette wordt doelgericht gewerkt aan de technische
leesvaardigheid. Bij deze methode behoort digitale software voor
instructie (leerkracht assistent).

Daarnaast zetten we de volgende verschillende middelen in:
− Instructie van de leerkracht bij moeilijkere woorden, teksten op een
niveau dat hoger is dan de kinderen zelfstandig aankunnen en bij het
toepassen van leesstrategieën
− Oefenen met boeken uit onze schoolbibliotheek
− Duo-lezen
− Informatieve boeken lezen
− Voor-koor-door lezen
− Ralfilezen en /of Connectlezen
− Wisselend aanbod aan leesboeken: hierbij wordt gebruik gemaakt van
de wisselcollecties van Bibliotheek Smallingerland in Drachten.
Begrijpend en studerend lezen
Voor specifieke instructie in het begrijpen van teksten en leesstrategieën,
gebruiken we vanaf het schooljaar 2015-2016 in de groepen 4 t/m 6 de
methode ‘Grip op lezen’. De groepen 7 en 8 gebruiken voor begrijpend
lezen de methode ‘Leeslink’ en voor studerend lezen de methode ‘Blits’.
Schrijven
De methode ‘Pennenstreken’ sluit aan bij de methode ‘Veilig Leren
Lezen’. In alle groepen wordt schrijfonderwijs gegeven.
Taal
Tot en met groep 3 worden de vakken lezen, schrijven en taal vooral
geïntegreerd aangeboden in thema’s en ‘Veilig Leren Lezen’.
Eigenlijk is alles taal. Taal gebruiken we de hele dag, bij alle vakken en
activiteiten en ook tussen de lessen door. Taalontwikkeling, taalgebruik,
woordenschat, luisteren en spreken heeft onze continue aandacht.
Rekenen
Tot en met groep 3 wordt de methode “Pluspunt” gebruikt, een
realistische methode met praktische vraagstukken uit het dagelijks leven.
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Naast oefening van rekenvaardigheden, is het inzicht en het begrip heel
belangrijk.
Taal, spelling en rekenen én Snappet
Computers en tablets spelen in het leerproces een steeds grotere rol. In
het schooljaar 2016-2017 zijn we in de groepen 4 t/m 8 gaan werken met
tablets. We werken met het zogenoemde Snappet. Hun missie is om met
technologische ontwikkelingen een veilig, open en adaptief
onderwijsplatform te bieden dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te
ontwikkelen. De verwerking van de lesstof van de vakken rekenen en
spelling wordt vanaf het schooljaar 2020-2021 op Chromebooks gemaakt.
We verwachten een verbeterd leerresultaat daar de leerkracht tijdens de
verwerking meteen kan zien of het kind de lesstof heeft begrepen. Wij
zetten Snappet bij de vakken taal (inclusief woordenschat), rekenen
(inclusief automatiseren) en spelling in.
Binnen Snappet kunnen wij onze methoden “Taal in Beeld”, “Spelling in
Beeld” en “Pluspunt” volgen. Steeds meer werken de leerkrachten op
doelen die de leerlingen aan het einde van een groep horen te beheersen.

De pijler wereldburgerschap
We willen kinderen opleiden tot wereldwijze, kritische denkers die door
samenwerking (kernwaarde dalton) de wereld gaan versterken. Wij
bieden deze vakken in samenhang middels IPC aan. IPC staat voor
International Primairy Curriculum. IPC is een programma voor de
zaakvakken en de creatieve vakken, waarbij effectief leren centraal staat.
Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van
Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en
Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit
onderwijsconcept vertaald en herschreven voor de Nederlands scholen.
Het concept is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.
In het IPC worden de vakken natuurkunde, biologie, techniek,
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, tekenen,

handvaardigheid en muziek geïntegreerd aangeboden. Door het
aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen
inbreng van onze leerlingen bij de inhoud en vormgeving van het leren.
We sluiten aan bij vragen die ze zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf
de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.
Binnen IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt over hoe kinderen leren.
90% van wat we weten over de werking van onze hersenen komt uit
onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed
op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden
binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld die rekening houden met
meervoudige intelligentie, emotionele betrokkenheid, geheugen,
mindmapping en leerstijlen van kinderen.
IPC staat voor kwaliteit en is een uitdaging maar vooral een verademing
voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Iedereen kan iets leren en
samen leer je heel veel. Door IPC zijn onze leerlingen veel meer betrokken
bij het leerproces en elkaar.
Kanjerschool
Een goed pedagogisch klimaat is voor goed onderwijs de basis. We willen
nadrukkelijk aandacht schenken aan het omgaan met elkaar. We willen
blijven werken aan een positief schoolklimaat. Dat doen we onder andere
met de Gouden en Zilveren weken. Na de zomervakantie gaan de Gouden
Weken van start die drie weken duren. De aandacht voor de manier
waarop kinderen met elkaar omgaan worden in de twee weken na de
kerstvakantie herhaald, de zogenoemde zilveren weken. Kennismaking,
respect en samenwerking staat hierin centraal. In de eerste weken van
het schooljaar stelt de klas met elkaar positief geformuleerde regels op.
Deze regels worden in de klas opgehangen.
In de Gouden Weken worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een
gesprek. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
doel van dit gesprek is kennismaken met de ouders en het verkrijgen van
belangrijke informatie over het gedrag en de belevingswereld van het
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kind. In het schooljaar 2017-2018 heeft het team “Kanjertraining”
gevolgd. De “Kanjertraining” is meer dan een anti-pestmethode.
De training vormt voor ons een leidraad om pedagogisch beleid te maken.
De “Kanjertraining” bestaat uit een aantal lessen met bijbehorende
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te
verbeteren (curatief). Deze lessen worden wekelijks gegeven.
De pijler handelingsgericht werken (HGW)
HGW concretiseert goed onderwijs en succesvolle leerlingbegeleiding,
zodat onze leerkrachten beter kunnen omgaan met de overeenkomsten
en verschillen tussen leerlingen. HGW draagt bij aan een professioneel en
positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen collega’s
onderling en met leerlingen en hun ouders. HGW is een werkwijze waarbij
onderwijsprofessionals (leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders)
en deskundigen in en om de school handelen volgens zeven –
samenhangende – uitgangspunten:
• Doelgericht werken: ambitieuze doelen formuleren en
opbrengsten analyseren
• Wisselwerking en afstemming: naast de kenmerken van onze
leerlingen, richt HGW zich ook op de kenmerken van de
onderwijssituatie en op de opvoedingssituatie. School en ouders
hebben elkaar hard nodig voor succesvol onderwijs.
• Onderwijsbehoeften staan centraal: wat heeft deze leerling/groep
nodig om……? (doel te behalen). En welke aanpak heeft deze
leerling nodig om dit te behalen?
• Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
De rol van de leerkracht is essentieel. Daarbij is het belangrijk dat
er een goede leerkracht-leerling-relatie bestaat. Ouders kunnen
het onderwijs ondersteunen door betrokken te zijn bij het
onderwijs aan hun kind door bijvoorbeeld interesse te tonen voor
schoolwerk en hoge realistische verwachtingen te hebben. Beiden
hangen samen met goede schoolprestaties.

•

•

•

Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van
groot belang. Positieve aspecten expliciet benoemen, komt de
sfeer in en rond de school ten goede. Hoe meer zorgen er zijn,
hoe meer we – vaak onbewust – focussen op wat er niet goed
gaat. Positieve aspecten bieden aanknopingspunten voor het
handelen.
Betrokkenen werken constructief samen. Samenwerking is niet
alleen een van de vijf daltonkernwaarden; het is ook een
essentieel kenmerk van professioneel handelen. Leerlingen en
ouders zijn ervaringsdeskundigen. Door de ervaring en kennis
serieus te nemen, verbetert de samenwerking aanzienlijk en
voelen betrokkenen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het
schoolsucces.
De werkwijze is systematisch en transparant. Professioneel
handelen betekent dat er planmatig gewerkt wordt en dat de
kennis over wat werkt wordt benut. Leerkrachten communiceren
transparant. Het is iedereen duidelijk wat er wordt nagestreefd,
waarom en hoe.

De pijler Leren leren
In het afgelopen schooljaar het team besloten om de pijler Building
Learning Power (BLP) om te zetten in de pijler Leren leren. In het
schooljaar 2017-2018 heeft het toenmalige team het eerste trainingsjaar
van BLP gevolgd. Toen bleek dat in 2018-2019 met een bijna nieuw, nog
niet dalton gecertificeerd team werd gestart is gekozen om de teamleden
het daltoncertificaat te laten halen en niet verder te gaan met de BLPtraining. Alle leerkrachten hebben in juni 2020 na twee jaar scholing hun
daltoncertificaat behaald. Tijdens die scholing zijn we door onderzoek tot
het inzicht gekomen dat we niet meer BLP willen gaan oppakken, maar
het zelfsturend leren van kinderen willen bevorderen. We hebben ons
oog laten vallen op de methode iSelf. Echter volgen wij het komende jaar
het tweede jaar van de training IPC en binnen dat IPC staat het leren leren
centraal. We zijn voornemens in dit schooljaar op een rijtje te zetten
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welke vaardigheden wij leerlingen al aanbieden, binnen ons
daltononderwijs en IPC. Eigenaarschap van leerlingen speelt daarbij ook
een belangrijk rol. We vinden namelijk dat de school ook de taak heeft om
kinderen op te leiden tot een leven lang leren. Om succesvol te zijn in de
21ste eeuw, moeten leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken:
vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken,
zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig
zijn.

Hoofdstuk 3. Organisatie van het onderwijs
3.1
Groepering en groepsgrootte
Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 klassen. We werken met heterogene
groepen, namelijk: 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. In welke groep een kind zit,
hangt af van leeftijd en ontwikkeling.
In principe komt een kind met 4 jaar op de basisschool en gaat het met 12
jaar van school af. Hiertussen zitten gewoonlijk 8 leerjaren.
De didactische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling kan soms om
aanpassingen vragen. Dan kan een kind bijvoorbeeld 3 jaar in dezelfde
combinatiegroep blijven. Of het kind stroomt eerder door naar een
volgende groep. Elke combinatiegroep heeft haar eigen klaslokaal.
3.2

Indeling groepen

Aanspreekpunt bij afwezigheid van de schoolleider is Janien Heslinga.
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Humanistisch Vormingsonderwijs
Godsdienstonderwijs
Onderwijsassistenten
Conciërge
3.3

Jochem Huisman
Yde Zagema
Ilse Dam en Sanne Hoekema
Michel Steigstra

Aanmelding en uitschrijving

Aanmelding
We vinden het prettig wanneer u uw kind tussen de 3 en 3,5 jarige leeftijd
aanmeldt bij ons op school. U kunt dit doen door contact op te nemen
met de schoolleider. Zij zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
De kinderen van de bovenbouw nemen u mee voor een rondleiding door
de school. In dit gesprek zal de schoolleider u vragen of er ook
bijzonderheden of belangrijke zaken zijn waar de wij rekening mee
moeten houden. Bij bijzonderheden zal de schoolleider eventueel een
tweede afspraak met u maken , waarbij de intern begeleider of een
externe deskundige aanwezig zal zijn. Aan het eind van het gesprek zal u
gevraagd worden of u al een definitieve keuze voor onze school kan
maken. Indien dit het geval is ontvangt u het inschrijfformulier en geeft u
dit na invulling en ondertekening weer af bij school. De school stuurt u
vervolgens een bevestiging ter ontvangst.
Ongeveer een maand voor de definitieve plaatsing, ontvangt u van de
leerkracht een telefoontje om een afspraak te maken voor een
kennismaking op school. Naast de kennismaking brengt de leerkracht de
ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk in kaart om in de klas zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de specifieke behoeften van uw kind. Als het
kind de Peuterspelen heeft bezocht, krijgt het kind een
rapportageformulier mee met ervaringsgegevens van de Peuterspelen. Zo
nodig vindt er een gesprek plaats tussen ouders, medewerker van de
Peuterspelen en groepsleerkracht. Aan het einde van de kennismaking
wordt afgesproken op welke dagen uw kind komt meedraaien (maximaal
5 dagdelen bij kleuters).
Indien u uw kind op latere leeftijd aanmeldt, nodigen wij u in eerste
instantie uit voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek voert u een

intakegesprek met de intern begeleider en de nieuwe leerkracht van uw
kind. Het intakegesprek heeft als doel de onderwijsbehoeften van uw kind
zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast worden de gegevens van
de ‘oude’ school opgevraagd, om zo te kunnen bepalen of wij aan de
onderwijsbehoeften van uw kind(eren) kunnen voldoen. Wanneer wij het
inschrijfformulier ondertekend hebben ontvangen, is uw kind definitief
aangemeld.

Uitschrijving
Uitschrijving (bijvoorbeeld verhuizing of verandering van school) dient
altijd gemeld te worden bij de directeur. De vertrekkende ouders worden
uitgenodigd voor een eindgesprek. Naast het uitwisselen van nieuwe
gegevens (bijvoorbeeld adres) zullen wij u ook uw bevindingen over de
Finneblom vragen. Wij zullen trachten om met de positieve én negatieve
opmerkingen ons voordeel te doen.
Ouders die niet meer bij elkaar wonen, maar waarbij wel aan beide
ouders ouderlijk gezag is verleend, moeten beiden toestemming verlenen
bij zowel de aanmelding als de uitschrijving.
3.3.1 Schoolbeleid m.b.t. zindelijkheid
Wij gaan er vanuit, dat elke 4-jarige overdag zindelijk is en zelfstandig
naar de wc kan gaan. Het komt echter voor, dat ouders tijdens de intake
melden dat hun kind niet zindelijk is. In voorkomende gevallen worden
met ouders schriftelijke afspraken gemaakt. Wij vragen medewerking van
de ouders met betrekking tot het meegeven van verschoning en hulp van
ouders (verzorgers) bij het verschonen van het kind dat zijn of haar
ontlasting niet kan ophouden.
3.4
Nog meer vak- en vormingsgebieden
Naast de pijler taal & rekenen zijn er nog meer vakken waarbij we ons
richten op de kerndoelen, voorgeschreven door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
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In groep 1 en 2 zijn de verschillende vakgebieden niet afzonderlijk in het
lesrooster opgenomen omdat deze niet gescheiden van elkaar worden
aangeboden.
We stemmen het aantal uren af op de behoefte van de groep. Zo kan er
het ene schooljaar meer nadruk op een bepaald vak liggen dan het andere
jaar.

Vakken
Nederlandse taal
Lezen en leesbeleving
Werken met ontwikkelingsmateriaal
Friese taal
Engelse taal
Schrijven
Rekenen/Wiskunde
Oriëntatie op mens en
wereld, Actief burgerschap
−
Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Techniek,
Milieu, Gezond Gedrag,
Natuuronderwijs
−
Humanistisch Vormings
Onderwijs
−
Kanjer
Kunstzinnige oriëntatie:
−
Tekenen,
Handvaardigheid,
Muziek, Spel en
bevordering van het
taalgebruik, Beweging
Lichamelijke Opvoeding
Pauze
Totaal

Groep
1 en 2
5 uur
1 ¼ uur
5 uur

Groep
3 en 4
8 ¾ uur
1¼

½ uur

½ uur

Groep
5 en 6
8 uur
2¼

Groep
7 en 8
8 uur
2¼

½ uur
¾ uur
1 ½ uur ½ uur
1 ½ uur 5 ½
5 uur
uur
3 uur
3 uur
4 ½ uur

½ uur
¾ uur
½ uur
5 uur

3 ½ uur 3 uur

2 uur

2 uur

4 uur
1 ½ uur 1 ½ uur
1 ¼ uur 1 ¼ uur 1 ¼ uur
25 uur 25 uur 25 uur

4 ½ uur

1 ½ uur
1 ¼ uur
25 uur

3.4.1 Activiteiten in de kleuterbouw
Op basis van ontwikkelingsdoelen op het gebied van taal, lezen en
rekenen ontwikkelen de leerkrachten een thema. In alle aangeboden
thema’s zijn leerlijnen uitgewerkt voor mondelinge taal, woordenschat,
beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaalemotionele ontwikkeling.
Voor sommige vakgebieden worden zgn. “voorlopers” binnen het aanbod
verwerkt. Zo wordt bijvoorbeeld voor het rekenonderwijs het aanbod
verrijkt met de leerkrachtmappen “Pluspunt” en “Met Sprongen Vooruit”
voor groep 1 en 2.
Een thema kent vier werkvormen:
− De kleine kring
Hier kunnen werkvormen en instructies aangepast worden aan de
behoeften van een groepje kinderen. Sommige kinderen kunnen in een
kleinere groep actiever deelnemen aan het leerproces.
− De grote kring
In de hele groep wordt het thema besproken of een activiteit ingeleid.
− Hoeken waarin rond het thema gewerkt en gespeeld wordt,
− Opdrachten die de kleuters individueel of in tweetallen kunnen
uitvoeren.
Naast de activiteiten binnen het thema wordt er in de kleuterbouw ruim
aandacht besteed aan de motorische, creatieve en sociale ontwikkeling,
alsmede aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
3.4.2 Levensbeschouwelijk onderwijs
Jezelf kennen en anderen leren kennen, respect voor jezelf en anderen,
hanteren van normen en waarden en het zelfstandig keuzes kunnen
maken. Dit zijn aspecten die in ons hele onderwijs aandacht krijgen. De
lessen levensbeschouwelijk onderwijs vormen hierop een aanvulling en
een verdieping.
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De leerlingen in groep 7 en 8 hebben de mogelijkheid te kiezen voor
wekelijkse lessen Godsdienstig vormingsonderwijs of humanistisch
vormingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven door hiervoor speciaal
opgeleide vakleerkrachten.
HVO en GVO worden gegeven onder verantwoordelijkheid van de
Stichting Dienstencentrum GVO en HVO.
Het Humanisme gaat uit van de kracht van mensen. Doel van de HVOlessen is kinderen te leren omgaan met vragen die betrekking hebben op
normen en waarden, ze te stimuleren tot zelfstandig oordelen en
handelen, bij die keuzes rekening te houden met anderen en daarvoor
zelf verantwoordelijk te zijn. Deze lessen worden op donderdagochtend
verzorgd door dhr. Huisman.
In de lessen van Godsdienstig vormingsonderwijs krijgen de kinderen
bagage mee voor hun menswording. Dit gebeurt door het vertellen van
verhalen en door het kind in aanraking te brengen met de christelijke
traditie. GVO wordt op de dinsdagmiddag gegeven. Dhr. Zagema verzorgt
deze lessen. Hij maakt gebruik van de methode “Wereldwijd geloven”.
3.4.3 Fries en Engels
Fries
Onze doelstelling is gericht op een passieve en actieve beheersing van het
verstaan, het spreken en het lezen.
Tijdens de Friese les wordt gebruik gemaakt van Friese boeken, verhalen,
gedichten, liedjes en informatieve teksten in het Fries. Ook hebben
“Tsjek”, “Wit wat/Bist wizer” “Tomke”en een plek in ons aanbod.
In alle groepen kan gebruik worden gemaakt van wereldoriënterende
materialen.
Engels
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Take it
Easy’. Luister- en spreekvaardigheid krijgen de meeste aandacht. Lees- en
schrijfvaardigheid zijn voornamelijk ondersteunend. In het tweede

halfjaar wordt in groep 3&4 aandacht besteedt aan de dagelijkse
structuren en leren de kinderen lichaamsdelen, vormen en kleuren.
3.4.4 Bewegingsonderwijs
Gym
Deze lessen worden gegeven aan de hand van de methode voor
lichamelijke opvoeding: ‘Basislessen in bewegingsonderwijs’. Voor alle
groepen is er een systematische opbouw in de spel- en toestellessen. Bij
de lessen staat het veelzijdig bewegen, optimaal intensief bewegen en het
plezier in bewegen centraal. Ook het sociaal gedrag, rekening houden met
elkaar in bewegingssituaties komt bij de spellessen aan de orde. Gezien
het feit dat pas afgestudeerde leerkrachten niet meer automatisch
beschikken over de gymbevoegdheid geven de leerkrachten met
bevoegdheid de gymles.

3.4.6 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast de Kanjertraining speelt het samen ondernemen van bijzondere
activiteiten een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen. We wisselen activiteiten met de groep af met activiteiten
met de hele school. Bij het laatste wordt ervoor gezorgd dat kinderen van
alle leeftijden met elkaar omgaan. Voorbeelden van activiteiten zijn:
− Activiteiten rond feestdagen als Sinterklaas en Kerst.
− Verjaardagen vieren
− Feestelijke ouderavond (1x in de twee jaren)
− Sportdag
Elke groep gaat op schoolreis. Groep 1&2, groep 3&4 en groep 5&6 gaan
een dag naar een locatie waar geleerd en gespeeld kan worden. Groep
7&8 gaan drie dagen naar een nog nader te kiezen locatie.

Andere sportactiviteiten
We geven de mogelijkheid deel te nemen aan verschillende schoolsporttoernooien en kennismakingslessen van verschillende
sportverenigingen. De organisatie van deze activiteiten ligt bij een ouder
van de school.
Samen met de andere school uit het dorp organiseren we een sportdag en
een avonddriedaagse (Smelnekuiers genoemd).
3.4.5 Expressie en cultuur
Tekenen, handvaardigheid, muzikale vorming en drama worden binnen
IPC gegeven.
Soms bezoeken klassen een theatervoorstelling, vaak gekozen uit het
aanbod van de Lawei. De voorstellingen zijn speciaal gemaakt voor de
verschillende leeftijdsgroepen. Ook museabezoek of andere culturele
activiteiten staan op het programma.
Schoolreis Ameland
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3.4.7 ICT
Naast Snappet gebruiken we computerprogramma’s bij de volgende
lesmethoden:
− Veilig Leren Lezen
− Estafette
− Take it easy
De school beschikt over Chromebooks. Teksten, werkstukken, verhalen en
ook taallessen kunnen hierop worden gemaakt.
De kinderen is geleerd, bij het gebruik van internet, het zoeken van
informatie op verantwoorde wijze te doen. Hierover zijn afspraken met de
kinderen gemaakt waaraan iedereen zich dient te houden. De kinderen
van de bovenbouw maken video-bewerkingen voor projecten. Om de
woordenschat van de kinderen te vergroten kan een filmpje gemaakt
worden m.b.t. een woord. Dat filmpje wordt in de klas getoond. Alle
leerkrachten maken gebruik van Office 365 en ParnasSys voor registratie
van toetsen, verslagen, communicatie en organisatie.

3.5
Schooltijden en urenverantwoording
Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur naar
school. Na acht jaar basisonderwijs hebben de kinderen minimaal 7520
uren onderwijs ontvangen. De school voldoet hiermee aan de wettelijke
gestelde inspectienorm.
In het schooljaar 2020-2021 ontvangen de kinderen 1000 uren (40 weken
x 25) – 34 uren (studiedagen) = 966 uren les.

Touchscreens/Smartboard
De groepen 3 t/m 8 werken met een touchscreen; groep 1&2 beschikt
over een smartboard. Een touchscreen/smartboard is een bord waarop
een beeld wordt geprojecteerd. Je kunt erop schrijven, maar je kunt er
ook alles laten zien wat je ook op een computerscherm kunt zien:
plaatjes, filmpjes, schema’s, foto’s, teksten, etc.
Het bord kun je via de laptop bedienen, maar je kunt hem ook bedienen
door met je vinger op het bord te tikken of te schuiven.

3.5.1 Melding bij afwezigheid
Als uw kind ziek is of door andere omstandigheden niet naar school komt,
wilt u dit dan tussen 08:00 en 08:30 uur telefonisch aan ons door geven?

De leerkrachten gebruiken het bord voor allerlei ondersteuning bij de
lessen, bijvoorbeeld door het gebruiken van topografiekaarten, het
opzoeken van een beeld bij een moeilijk woord of het afspelen van een
filmpje bij de geschiedenisles.
De kinderen schrijven op het bord, bijvoorbeeld bij instructielessen. Ze
kunnen ook met een PowerPointpresentatie hun spreekbeurt houden.
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De kinderen van de groepen 1&2 mogen met hun ouders vanaf 8:20 uur
hun lokaal opzoeken. De ouders van de kinderen van groep 3&4 kunnen
tot de herfstvakantie mee naar binnen lopen. Na de herfstvakantie is er
op de dinsdag en de vrijdag inloop van 08:20 tot 08:30 uur.
De bel gaat voor de eerste keer om 8:25 uur. Op dat moment is het voor
alle ouders tijd om afscheid te nemen, zodat we om 8:30 uur met de
lessen kunnen starten.

3.5.2 Ziekte tijdens schooltijd
Het kan gebeuren dat uw kind op school ziek wordt. Indien de klachten
ernstig zijn, neemt de leerkracht contact met u op om te vragen om uw
kind op te (laten) halen. Het thuisbrengen door een medeleerling is onder
schooltijd niet toegestaan.
3.6
Op de fiets naar school
Omdat onze fietsenberging niet toereikend is voor alle fietsen van alle
kinderen tegelijk, vragen we een ieder vriendelijk het volgende in acht te
nemen: wie buiten de dorpskern woont, mag op de fiets komen. Mocht er
een reden zijn om toch op de fiets te komen, meld dat dan even bij de
eigen leerkracht.

3.7
Vakantierooster/beleidsdagen schooljaar 2020 -2021
Beleidsdag
11-09-2020
Herfstvakantie
12-10-2020 t/m 16-10-2020
Beleidsdag
16-11-2020
Vrije vrijdagmiddag
18-12-2020
Kerstvakantie
21-12-2020 t/m 03-01-2021
Beleidsdag
19-02-2021
Voorjaarsvakantie
22-02-2021 t/m 26-02-2021
Adenium Personeelsdag
01-03-2021
Beleidsdag
01-04-2021
Pasen
02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-2021 t/m 12-05-2021
Pinksteren
24-05-2021
Beleidsdag
23-06-2021
Vrije vrijdagmiddag
10-07-2021
Zomervakantie
12-07-2021 t/m 22-08-2021
3.8
Verlofregeling
Hoe moet u vrij vragen?
Kom tijdig naar de schoolleider. Er moet altijd een formulier worden
ingevuld. U krijgt een kopie van het formulier terug, daar staat op of de
directeur akkoord gaat of niet. Wij bewaren de formulieren.
Ook voor 4-jarigen, die formeel nog niet leerplichtig zijn, geldt deze
procedure.
Om welke redenen kan een kind vrij krijgen?
De wet op de leerplicht geeft de volgende redenen waarvoor een kind vrij
kan krijgen:
− Verhuizing;
− Feestelijke of verdrietige gebeurtenis (huwelijk, jubileum, ziekte,
overlijden) in de familie. Het hangt van de gebeurtenis en het soort
familielid af hoe lang het verlof mag duren;
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− Vervulling plicht vanwege godsdienst/levensovertuiging;
− Vakantie buiten de schoolvakanties omdat het i.v.m. met het werk
van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Het gaat hier om beroepen waarbij de inkomsten
grotendeels in de zomerperiode verkregen worden (bijvoorbeeld
toerisme of sommige agrarische sectoren). Bij de aanvraag voor dit
verlof moet een werkgeversverklaring worden overlegd;
− Andere gewichtige reden.
Wat als u om een andere reden vrij wilt?
We gaan alleen akkoord met een verlofaanvraag als het om één van de
genoemde redenen gaat. We staan achter de leerplichtwet en nemen
deze serieus. Daarbij willen we één lijn trekken voor iedereen.
Er wordt geen toestemming verleend m.b.t. buitengewoon verlof dat
gekoppeld is aan vastgestelde schoolvakanties! De verlofregeling geldt
dus niet voor het aanvragen van extra vakantiedagen.
3.9
Schoolregels
We hanteren op de Finneblom het zogenoemde Positief schoolklimaat.
Waarom eerst werken aan een positief groepsklimaat?
Omdat kinderen in een betrokken en positief groepsklimaat zich in
toenemende mate verantwoordelijk gaan voelen voor de sfeer en voor
het bewaken daarvan. In zo’n klimaat verloopt de interactie tussen
kinderen veel gemakkelijker; kinderen hebben geleerd elkaar aan te
spreken, zowel op positief gedrag als op negatief gedrag. Leerlingen
accepteren dan ook makkelijker dat ze worden aangesproken op negatief
gedrag en wijzen ook anderen vanzelfsprekender op hun gedrag.
Bovendien is het bekend dat het in een groep met een positief klimaat de
leerresultaten beter zijn. Al deze factoren hangen op een complexe
manier samen en kunnen elkaar versterken.
Wanneer we als school merken dat wat we doen, aan de dagelijkse
sociaal-emotionele vorming en het leren van respectvol gedrag, niet
voldoende is, volgen we de stappen van het zogenoemde anti-

pestprotocol. Simone Vinkenborg is de coördinator van dat beleid en is
tevens aanspreekpunt van de Finneblom. Soms vindt er toch pestgedrag
plaats, buiten en binnen school, wat niet in eerste instantie zichtbaar is.
Wij, het team, zullen ons blijven richten samen met de ouders op het
ontwikkelen van een school als veilige omgeving waarin kinderen
respectvol met elkaar omgaan en er mogen zijn.
Als school willen we graag dat alle kinderen met plezier naar school gaan,
zich veilig voelen en dat we hen leren om op een respectvolle manier met
elkaar om te gaan. Dat willen wij onder andere bereiken door te werken
aan een positief schoolklimaat.
3.9.1 Maatregelen bij het overtreden van regels
Bij het overtreden van de algemene omgangsvormen vindt in eerste
instantie een gesprek plaats met de betrokken kinderen en leerkracht. De
leerkracht licht zo snel mogelijk na het incident alle betrokken ouders in.
Bij een herhaling van de overtreding vindt er een gesprek plaats met de
betrokken leerling en ouders. Tijdens dit gesprek worden afspraken met
het kind en ouders gemaakt om herhaling te voorkomen. De gesprekken
en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door alle
betrokkenen en gearchiveerd in het leerlingdossier.
In zeer bijzondere gevallen kunnen kinderen van school geschorst of
verwijderd worden.
Verwijdering van een leerling kan op de volgende gronden:
- Ernstig wangedrag van leerlingen of ouders.
We kunnen spreken van (ernstig) wangedrag in het geval van
(herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief
gedrag, bedreiging, vandalisme of seksuele intimidatie.
- De school kan niet aan de zorgbehoefte voldoen.
Wanneer een leerling in een pedagogisch en onderwijskundig
onverantwoorde situatie terecht dreigt te komen, kan in uitzonderlijke
gevallen door het bevoegd gezag een verwijderingsprocedure worden
gestart.
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De artikelen 24.5, 24.6 en 7.10 van de Wet Primair Onderwijs (W.P.O.)
vormen de basis voor het beleid m.b.t. schorsing en verwijdering van
leerlingen. OPO Furore hanteert hiervoor het protocol ‘Toelating,
schorsing en verwijdering’ dat u op school kunt inzien. De schooleider
heeft volgens dit protocol de bevoegdheid een leerling voor een aantal
dagen te schorsen. Zij zal schorsing altijd schriftelijk melden bij de ouders,
het bevoegd gezag en de leerplichtambtenaar.
Een kopie van de schorsingsbrief wordt bewaard in het dossier van het
kind.
Verwijdering van een kind ligt in de bevoegdheid van het bevoegd gezag.
De schoolleider kan het bevoegd gezag schriftelijk vragen om verwijdering
van het kind, indien schorsing niet of onvoldoende heeft geholpen. Het
bevoegd gezag beslist uiteindelijk of een kind wel of niet wordt verwijdert
en deelt dit schriftelijk mee aan ouders. Indien het bevoegd gezag besluit
tot verwijdering, dan heeft zij, in het verlengde van de leerplichtwet, de
verplichting een andere onderwijsplek voor het kind te zoeken.
Wij hopen uiteraard dat we van deze regeling geen gebruik hoeven te
maken.
3.9.2 Vertrouwenspersoon GGD
Agressie, geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs zijn niet iets
nieuws. Door een reeks gebeurtenissen in de afgelopen jaren is echter de
aandacht in de media voor agressie en geweld in het onderwijs
toegenomen. Desalniettemin worden te veel geweldsincidenten
gebagatelliseerd of in de doofpot gestopt.
Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het
gaat – kort samengevat - om alle menselijke handelen, dat geestelijke,
lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij
een organisatie zoals een school(bestuur). Voorbeelden te over:
vernielingen, discriminatie, handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging
met geweld, afpersen, dreigen met het gebruik of daadwerkelijk
gebruiken van wapens, mishandeling en seksuele intimidatie. De grens
wanneer er van schade gesproken kan worden is niet altijd even duidelijk,

tenzij we uitgaan van het ervaren van geweld of agressie door het
slachtoffer.
Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen
en personeel in het onderwijs te komen is het beleidsplan “Agressie,
geweld en seksuele intimidatie” opgezet.
De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale
benadering van de problematiek noodzakelijk. De meeste werknemers in
de school hebben als professional ook een pedagogisch- didactische
opdracht en als gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met
leerlingen en hun ouders/verzorgers.
De pedagogische en afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en
tussen directeur en leerling) kan in de praktijk een bron zijn voor het
ontstaan van agressie bij de leerling of diens ouders of verzorgers.
Het veiligheidsplan heeft daarom betrekking hebben op alle werknemers,
maar ook op leerlingen en ouders of verzorgers en is gericht op de
preventie van en het optreden na incidenten.
Het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” geeft aan hoe
de school moet handelen bij het;
a.
voorkomen van incidenten. Hierbij worden de preventieve
maatregelen onder de loep genomen. De Arbo wet, Arbo
dienst, Risico Inventarisatie & evaluatie, GGD en de
Arbo/veiligheidscoördinator hebben hierin een belangrijke
rol;
b.
tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen
opgesteld die aangeven hoe men moet handelen. Incidenten
en ongevallen moeten worden geregistreerd en eventueel bij
de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt
overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie;
c.
begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het
onderwijs. Hiervoor heeft de school een contactpersoon
(Janien Heslinga) aangesteld en kan contact worden gezocht
met de vertrouwenspersoon.
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Belangrijke telefoonnummers:
• Vertrouwensinspecteur:
tarief)
• G.G.D. Fryslân
• Veilig Thuis
• Anonieme misdaadmelding
• Arbo/veiligheidscoördinator
• Servicebureau “OPO Furore”

0900-1113111 (lokaal
088-2334334
058-2333777
0800-7000
0512 – 582600
0512 – 582600

Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen
Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder
vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en
leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn
bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen
en de klachtencommissie. Contactpersoon op school is Janien Heslinga.
Vertrouwenspersoon
Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste
procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen
verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of
ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen.
Meer info
GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor
ouders”. Deze folder is te downloaden via de website van GGD Fryslân,
www.ggdfryslan.nl.
Ook de meldingsregeling ‘Ongewenst gedrag binnen het onderwijs’ is te
downloaden via de website van GGD Fryslân.

De vertrouwenspersoon voor onze school is mevr. Miedema. Zij is te
bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 444 of via e-mail
vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl.
GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
3.10 Viering verjaardagen
Op verjaardagen mag worden getrakteerd. Wij zijn een voorstander van
een gezonde traktatie. Sommige kinderen mogen vanwege hun geloofsof levensovertuiging of gezondheid bepaalde traktaties niet eten. De
leerkracht kan u hiervoor de nodige informatie geven.
Ook de leerkrachten vieren hun verjaardag. De leerkracht informeert u
hier over.
3.11 Festiviteiten rond Sinterklaas en kerst
3.11.1 Sinterklaasviering
Rond 5 december brengt Sinterklaas altijd een bezoek aan de Finneblom.
We wachten met de kinderen Sinterklaas meestal buiten op. Sinterklaas
bezoekt daarna de kinderen in de groepen. Hij deelt in de kinderen 1 t/m
4 cadeautjes uit. In de groepen 5 t/m 8 geven de kinderen elkaar een
cadeautje verpakt in een surprise én met gedicht.
3.11.2 Kerstviering
De ouderraad organiseert elk jaar kerstworkshops. Vlak voor de
kerstvakantie nodigen we alle kinderen uit voor diner op school.
3.12 Eten en drinken in de pauzes
Rond 10:00 uur krijgen alle kinderen de gelegenheid om hun fruit of
boterham in de klas te eten. Wij zijn een voorstander van het meenemen
van gezonde voeding in de pauzes. Wij adviseren u daarom uw kind(eren)
fruit en/of (bruin)brood mee te geven. Het meegeven van snoep is niet
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toegestaan. In het protocol “continurooster” staat hier meer over
geschreven.
3.13 Mediaprotocol
Kinderen nemen alleen hun mobiel mee naar school als het echt
noodzakelijk is. De mobiel wordt dan ingeleverd bij de leerkracht.
Natuurlijk gaat de mobiel na afloop van de lessen weer mee naar huis.
Indien er geconstateerd wordt dat het kind zich niet aan deze afspraken
houdt, wordt contact met de ouder opgenomen.
3.14 Schoolfotograaf
Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf de Finneblom. Er worden dan
klassenfoto’s en portretfoto’s van de kinderen (en hun jongere, nog niet
naar schoolgaande broertjes en/of zusjes) gemaakt. Het is uiteraard niet
verplicht de foto’s af te nemen. Tevens maakt de schoolfotograaf ook een
afscheidsfoto van groep 8. Deze foto wordt als cadeau aan het einde van
het schooljaar uitgereikt.
3.15 Parro
Na drie jaren met het ouderportaal van Mijn School hebben gewerkt zijn
we in augustus 2020 overgestapt naar Parro. Via het ouderportaal willen
wij de ouderbetrokkenheid en communicatie nog meer vorm gaan geven.
Bijvoorbeeld de schoolagenda, een nieuwtje, foto’s van een
buitenactiviteit worden via het Ouderportaal verspreid.
Oudercommunicatie gaat snel en gemakkelijk via hulpverzoeken,
intekenen op activiteiten of oudergesprekken en 1 op 1 communicatie.
Via de app of de computer kunt u als ouder/verzorger in het portaal
meekijken met de belevenissen van hun kind via foto's en filmpjes. We
kunnen u als ouder met één druk op de knop op de hoogte over alles wat
op school speelt.

3.16 Aanpak van hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen door het LuizenOpsporingsTeam
(LOT) van de Finneblom gecontroleerd. Indien er bij uw kind hoofdluis
wordt geconstateerd wordt u door de leerkracht op de hoogte gesteld.
Vervolgens wordt aan alle ouders van de groep, waar de hoofdluis is
geconstateerd gevraagd om extra te controleren en bij eventuele
constatering dit door te geven aan de school.

kunnen rijden of scheidsrechter kunnen zijn. Bij genoeg aanmeldingen
doen we mee aan het sporttoernooi. Twee ouders dragen zorg voor de
organisatie.
De kennismakingsactiviteiten zijn onder schooltijd. We geven de groepen
daarvoor op. Voorbeelden van kennismakingsactiviteiten zijn: taekwondo,
honk- en softbal, kaatsen, in-line skating en kanoën.

3.17 Rookbeleid
In het gebouw van de Finneblom mag niet worden gerookt. Ook op het
schoolplein geldt dat rookverbod.
3.18 Foto’s op het internet
Bij activiteiten op school maken leerkrachten en ouders foto’s. Foto’s
worden via Parro gepubliceerd. Ouders die bezwaar maken tegen het
publiceren kunnen dit kenbaar maken op het inschrijfformulier en bij de
leerkracht van hun kind.
3.19 Buiten- en naschoolse activiteiten
De kinderen en leerkrachten ondernemen ook buiten schooltijd
activiteiten.
3.19.1 Schoolreizen
De schoolreizen staan in het teken van groepsvorming en vinden daarom
aan het begin van het schooljaar plaats. De groepen 1 t/m 6 hebben een
eendaagse schoolreis; groep 7&8 ondernemen een groepsactiviteit. Aan
het einde van het schooljaar gaan de kinderen van de groep 7&8 3 dagen
op kamp. De groepsleerkrachten kiezen zelf de ouders uit voor
begeleiding van de schoolreisjes.
3.19.2 Sport
Aan het begin van het schooljaar kunnen de kinderen zich opgeven voor
de sporttoernooien in Smallingerland. Ouders kunnen dan aangeven of ze
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Survival

3.19.3 Excursies
Gedurende het hele schooljaar kunnen kinderen bezoeken brengen aan
bedrijven en tentoonstellingen. Wanneer een groep kinderen op excursie
gaat, wordt er van uitgegaan dat de ouders hiermee akkoord gaan, tenzij
men van tevoren bij de leerkracht bezwaar heeft gemaakt.
3.19.4 Smelnekuiers
Elk jaar wordt er in Boornbergum de Smelnekuiers, een soort
avondvierdaagse in drie dagen gelopen. De organisatie ligt in handen van
een speciale commissie.

De eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de
klas;
- Een andere reguliere school in de regio;
- Het (voortgezet) speciaal onderwijs
Door onze zorgstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs
geven, maar als “gewone basisschool” zijn onze mogelijkheden uiteraard
niet onuitputtelijk. Deze mogelijkheden zijn gebaseerd op de volgende
uitgangssituaties:
− De leerbaarheid van het kind is zodanig, dat het ons reguliere
leerstofaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken, in elk geval
kan het de basisschool verlaten met een minimale gemiddelde
beheersing van de leerstof tot eind groep 6.
− We streven naar maximaal 2 instructiegroepen per
ontwikkelingsgebied per groep. De groepsleerkracht differentieert de
instructie binnen de groep via verlengde instructie
− Het kind voelt zich veilig en vertrouwd op school.
− Het kind kan zich aan de school- en groepsregels houden en is in staat
om zelfstandig te werken.
− Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun
mogelijkheden elkaars adviezen op.
− De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De
kinderen moeten in beginsel op dit gebied zelfredzaam zijn.
− De school beschikt slechts over “gewone” communicatiemiddelen en
heeft geen extra voorzieningen voor slechthorende- en slechtziende
kinderen;
− Binnen de mogelijkheden van het schoolteam is er ruimte voor
intensief overleg met ouders en eventuele andere instanties die
bijdragen aan de zorg.
− Algemeen: in het kader van Passend Onderwijs is een schoolprofiel
opgesteld. Wanneer de school twijfel heeft of de leerling aan dit
profiel kan voldoen dan wordt een traject Passend Onderwijs ingezet.
De school heeft de verplichting een school aan te reiken die past bij de
hulpvraag van het kind. Ouders zijn verplicht hieraan mee te werken.
-

3.19.5 Teamdag en studiedagen
Ieder schooljaar gaat het team met elkaar een dag of een dagdeel op stap.
Net als binnen de groepen van school is dit ook bedoeld om elkaar op een
andere manier te leren kennen. Dit versterkt de samenwerking en de
onderlinge band. Daarnaast hebben we elk jaar een aantal beleidsdagen.
Op deze dagen schoolt het team zich bij. De kinderen zijn op deze dagen
vrij.

Hoofdstuk 4. Leerlingenzorg
Wij vinden het welbevinden van uw kind uitermate belangrijk. We
besteden veel aandacht aan de realisatie van een optimale begeleiding
van kinderen met een ontwikkelingsachterstand,
ontwikkelingsvoorsprong of met een sociaal-emotionele problematiek. In
ons zorgprofiel staan alle afspraken ten aanzien van de organisatie en
taakverdeling van de zorg binnen de school beschreven.
Het zorgprofiel wordt met regelmaat geactualiseerd; u kunt dit zorgprofiel
op school inzien.
4.1
Passend onderwijs
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is op alle basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs Passend Onderwijs ingevoerd. Uitgangspunten voor
de invoering van Passend Onderwijs zijn:
• Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben.
• Met Passend Onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen
regulier onderwijs volgen.
• Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra
ondersteuning nodig heeft, moet een school een passende plek
zoeken.
• Dit kan op:
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4.2
Zorgplicht
Ouders van kinderen met specifieke (onderwijs)behoeften willen
natuurlijk ook een bewuste keus maken voor de basisschool die het beste
bij hun kind past. Wanneer ouders kiezen voor de Finneblom, dan zullen
wij samen met de ouders bepalen of wij als school aan de behoeften van
het kind kunnen voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben wij de
plicht om samen met de ouders een geschikte school te vinden.
4.3
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)
In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) beschrijven wij wat wij te
bieden hebben op het terrein van leerlingenzorg. Tevens geven wij aan
wat de grenzen en beperkingen zijn en beschrijft de school de
ontwikkelingen op het terrein van de leerlingenzorg in de komende jaren.
4.4
Het volgen van de kinderen
De wijze waarop we de ontwikkeling van de kinderen volgen, bestaat uit
tal van activiteiten. Door goed te observeren weet de leerkracht wat het
kind aan ondersteuning nodig heeft. Daarbij is het samenspel tussen
leerkracht en leerling zeer belangrijk.
Na ieder leerstofblok (bij lezen, taal, spellen en rekenen) volgt een
evaluatietoets, waarmee we nog eens nagaan of het kind de leerstof van
die periode goed heeft opgenomen.
Van iedere leerling wordt een logboek bijgehouden waarin de leerkracht
bijzonderheden opschrijft over de didactisch en/of sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling. De groepsleerkracht is eerst
verantwoordelijke voor de leerlingenzorg.
De ontwikkeling van het jonge kind (groep 1 en 2) volgen we nauwkeurig
door het bijhouden van observaties.
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen van
het Leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Dit zijn landelijk genormeerde
toetsen.
We toetsen:
25

−
−
−
−
−
−

Technische leesvaardigheid (‘DMT’ en ‘AVI’)
Spellingsvaardigheid alle groepen / Werkwoordspelling in 7&8
Rekenen/wiskunde
Begrijpend lezen
Begrijpend luisteren voor groep 3
KanVAS;

Voor het leesonderwijs worden in groep 3 de zgn. signaleringen
afgenomen (herfst-, winter-, lente- en zomersignalering). Hiermee komen
mogelijke leesproblemen vroegtijdig aan het licht.
Hiermee volgen we de ontwikkelingen van alle kinderen individueel en
onafhankelijk van de methoden die we gebruiken.
4.5
Het zorgteam
Om de leerkrachten bij de leerlingenzorg te ondersteunen werken we met
een zorgteam, bestaande uit de intern begeleider en de schoolleider
(eventueel uitgebreid met teamleden en/of andere deskundigen zoals
bijvoorbeeld de Preventie Adviesteam (PAT) – medewerkster, schoolarts,
psycholoog, schoolmaatschappelijk werker).

De intern begeleider
Rianne Zandstra is onze intern begeleider (IB). Zij is een speciaal opgeleide
leerkracht, die de algemene leerlingenzorg coördineert. Zij is
verantwoordelijk voor de dossiervorming en externe contacten.
Leerkrachten en ouders kunnen vragen m.b.t. de zorg aan haar stellen.
Daarnaast biedt zij coaching en ondersteuning aan de leerkrachten.
4.6
Verlengde leertijd
Zittenblijven, zoals we dat van vroeger kennen waarbij een kind twee jaar
dezelfde leerstof te verwerken krijgt, is op onze school niet van
toepassing. Het kan wel gebeuren dat een kind bijvoorbeeld 3 jaar doet
over groep 3 en 4. Dan volgt het kind een programma dat aangepast
wordt aan de ontwikkelmogelijkheden en onderwijsbehoeften van het
kind. Een advies van de school kan hierbij afwijken van de wens van de

ouders. De uiteindelijke beslissing ten aanzien van verlengde leertijd ligt
bij de school.
4.7
Bespreking van gegevens
Door nauwe contacten met ouders te onderhouden over twijfels,
problemen en vorderingen van hun kind(eren) willen we het principe
“ouders, partners in de zorg” daadwerkelijk gestalte geven.
Tijdens de portfoliogesprekken en tijdens de spreekuurdagen (facultatief)
worden de vorderingen van de leerling met de ouders besproken.
Ook worden ouders betrokken bij de keuzes die soms gemaakt moeten
worden. Indien een handelingsplan opgesteld wordt volgt altijd een
gesprek met de ouders. Als daar aanleiding toe is, worden ouders
tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. En wanneer ouders daartoe zelf
behoefte hebben, zijn ze altijd welkom.
Twee keer per jaar, na de Citotoetsen, worden de groepsplannen
geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe groepsplannen
opgesteld en waar nodig de doelen bijgesteld. Individuele plannen
worden ook met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld. De Intern
Begeleider coördineert dit en belangrijke besluiten worden in het team
tijdens leerlingbesprekingen genomen.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis.
Middels het portfolio wordt aangeven hoe het kind zich ontwikkelt op
cognitief én sociaal gebied. Kinderen uit groep 1&2 mogen bij het gesprek
aanwezig zijn. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een aanvullende rol in
het portfoliogesprek. De kinderen van groep 6 t/m 8 presenteren het
portfolio aan hun ouders. Doel van deze gesprekken is om kinderen een
zo volledig en reëel mogelijk beeld zichzelf te krijgen en te geven, zodat
het kind meer eigenaar van zijn eigen ontwikkeling is.
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4.8
Leerlingendossier
Van alle leerlingen wordt digitaal een leerlingendossier in Parnassys
bijgehouden. Daarin staan alle gegevens van het kind, zoals:
leerlingenbespreking, onderzoeksgegevens van de psycholoog en/of de
schoolarts, toetsgegevens, enz.
Het leerlingendossier is strikt vertrouwelijk. Als ouder heeft u het recht
om het in te zien. De nog aanwezige papieren dossiers worden tot vijf jaar
na het verlaten van de school bewaard, waarna het dossier wordt
vernietigd.
4.9
De rol van ouders
Binnen de pijler handelingsgericht werken komt de rol van ouders sterk
naar voren. Wij vinden het van belang om ouders te betrekken bij het
leerproces op school. Ouders en leerkrachten werken naast elkaar en
informeren elkaar. Ouders en leerkrachten kunnen van elkaar leren. Van
belang is het dat ouders en leerkrachten goed naar elkaar en het kind
luisteren.

Wij vinden het dus ook belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over
de vorderingen en plannen met betrekking tot hun kind. De leerkracht is
hier het eerste aanspreekpunt. Op verzoek van ouders of de leerkracht
kan een externe aanschuiven. Dit kan de intern begeleider, directeur of
een externe hulpverlener zijn.

Hoofdstuk 5. Het personeel en de stagiairs
5.1
Vervanging bij ziekte
Gedurende de afgelopen schooljaren is het steeds duidelijker geworden
dat er een leerkrachtentekort is. Bij vervanging proberen we het zo te
regelen dat eerst de Finneblom-leerkrachten vervangen, indien de eigen
werkdagen/-tijden dit toelaat. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, wordt
binnen de vervangingspool van Adenium naar een vervanger gezocht.
Wanneer er geen vervangers meer in de vervangerspool aanwezig zijn,
worden de volgende stappen toegepast:
• De kinderen worden verdeeld over andere groepen indien thuis
geen opvang geregeld kan worden;
• Na een dag interne opvang kan de groep een dag vrij worden
gegeven;
• Na deze vrije dag treedt een roulatieschema in werking waarbij
iedere andere groep een dag vrij krijgt en de betreffende
leerkracht voor de groep van de zieke leerkracht wordt ingezet.
5.2
De bereikbaarheid van leerkrachten en directie voor ouders
De meeste leerkrachten zijn dagelijks van 8:00 tot 16:30 uur aanwezig op
school. Indien u een gesprek met de leerkracht wilt voeren is dat altijd
mogelijk. Tussen 8:00 en 08:15 uur en bij voorkeur na schooltijd kunt u bij
hem of haar terecht voor korte vragen. Voor uitgebreidere vragen zal de
leerkracht een afspraak met u maken. Ook de schoolleider en intern
begeleider zijn altijd bereid tot het beantwoorden van vragen of voor het
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voeren van een gesprek. Omdat zij overlegmomenten buiten de deur
hebben, is het raadzaam om telefonisch een afspraak met hen te maken.
5.3
Onderwijsondersteunend personeel
Wij hebben drie personeelsleden die ondersteunende werkzaamheden
verrichten, nl. een conciërge en twee onderwijsassistenten. De conciërge
werkt één dag per week bij ons; de onderwijsassistent vijf dagen en de
andere drie dagen.
5.4
Inzet van stagiaires
Ieder schooljaar ontvangt onze school studenten van de PABO en/of de
opleiding Onderwijsassistent, die tijdens hun stageperiode ervaringen
opdoen en opdrachten uitvoeren. Deze stagiaires werken onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten.
Als de stagiaire in het laatste jaar van de opleiding zit (LiO: Leraar in
Opleiding) kan hij/zij meer verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen.
Deze LiO stagiaire is gedurende een heel of een half schooljaar een aantal
dagen van de week aanwezig. De stagiaire werkt zo aan zijn/haar eigen
opleiding en kan voor extra menskracht in onze school zorgen. Niet elk
jaar hebben wij de mogelijkheid om een LiO-stagiaire te begeleiden.
5.5
Scholing
De maatschappij vraagt van het onderwijs voortdurend verbetering en
verandering. Om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk te blijven
verzorgen, volgen de leerkrachten ieder schooljaar bijscholingscursussen.
Sommige cursussen volgen we als team, sommige cursussen worden
individueel gedaan.
In het jaarplan staat beschreven waarin we ons als team het komende
schooljaar scholen en welke leerkrachten individuele scholing volgen of
een opleiding doen.
In het schooljaar 2020-2021 volgen we met het hele team het 2e jaar van
de IPC-training (Pijler Wereldburgerschap). Het streven van IPC is om

kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge
verwachtingen. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken
volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook
begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de
belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen,
dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren
– is daarbij onmisbaar.
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Daarnaast gaan de OPO Furore scholen het handelingsgericht werken
binnen hun scholen vorm geven. Handelingsgericht werken is gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen. Het is een systematische manier van werken, waarbij het
aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en basisbehoeften van de
leerlingen. In deze manier van werken is de ouderbetrokkenheid en het
samenwerken met ouders van groot belang.

Hoofdstuk 6. De ouders & verzorgers
6.1
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid
Wij vinden het heel belangrijk dat de ouders/verzorgers nauw bij de
school betrokken zijn. Ouders/verzorgers en school hebben immers
hetzelfde doel, namelijk een zo positief mogelijke ontwikkeling van de
kinderen. Het samenwerken met ouders is gunstig voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat
tussen betrokken ouders en de leerprestaties van kinderen. Bij
betrokkenheid zijn kinderen gelukkiger, ontplooien hun talenten beter en
behalen betere resultaten.
Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn verschillende begrippen.
We spreken van ouderparticipatie als ouders meedoen aan activiteiten of
hand- en spandiensten (hulp bij sportdag, luizenpluizen, etc.). Een meer
formele vorm van participatie is het zitting hebben in de ouderraad of
medezeggenschapsraad.
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als ouders zich
medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun
kinderen. Ouders en leerkrachten hebben hierbij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, ze vullen elkaar aan. Ouderbetrokkenheid speelt
zich voornamelijk thuis af door belangstelling te tonen, voorwaarden te
scheppen om opdrachten te maken en te begeleiden daar waar nodig is.
Ouders en leerkrachten tonen wederzijds respect. Je zou kunnen zeggen
dat ouderparticipatie vrijwillig is en dat ouderbetrokkenheid moet. Beide
vormen worden zeer gewaardeerd.
De komende jaren willen wij ons richten op ouderbetrokkenheid 3.0: de
ouders en de school zoeken samen naar nieuwe informatie met een voor
beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het kind, de leerling.
6.1.1

Tevredenheidsonderzoek en onderzoek sociale veiligheid
leerlingen
Eenmaal in de twee jaar wordt aan alle ouders, kinderen en leerkrachten
een enquête uitgereikt. In de enquête kunnen de respondenten aangeven
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hoe tevreden zij zijn over de uitvoering van het beleid van de school en of
zij zich veilig voelen binnen de school. Tevens is in de enquête ruimte voor
het aangeven van wensen en suggesties. De uitkomst vormt samen met
de onderwijskundige ideeën van het team en de medezeggenschapsraad
de basis voor het opstellen van het nieuwe jaarplan.
Kinderen vullen jaarlijks de vragenlijst m.b.t. veiligheid in.
6.2
Informatievoorziening over het onderwijs en de school
Gouden Weken gesprekken
In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar ontvangt u een
uitnodiging voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaken en
het verkrijgen van belangrijke informatie over het gedrag en de
belevingswereld van uw kind. De inhoudelijke informatie kan goed van
pas komen bij de pedagogische benaderingen van uw kind.
Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders van de groepen 3
en 7&8 een informatieavond georganiseerd. De leerkracht van groep 3
vertelt u over hoe de kinderen leren lezen en rekenen. De
informatieavond in groep 7&8 heeft het thema voortgezet onderwijs.
Ontwikkelingsgesprekken
In november en april organiseren wij facultatieve gesprekken in de vorm
van 10-minutengesprekken per leerling. In februari en in juni ontvangt u
een portfolio. In het 10-minutengesprek gekoppeld aan het portfolio
praat uw kind en/of de leerkracht met u over de schoolvorderingen, het
leer- en werkgedrag en het welbevinden van uw kind. U ontvangt voor dit
gesprek een uitnodiging. Na het gesprek ontvangt u het gespreksformulier
dat wij door de ouder ondertekend in het dossier van het kind bewaren.
Digitale informatie
Wij werken met de app Parro. Onderwijsinhoudelijke en persoonlijke
zaken communiceren we niet via die app of via de mail.

Hier hebben we twee redenen voor:
− Communicatie is duidelijk en direct als men elkaar hoort en/of ziet.
Om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen willen we elkaars stem horen
en/of gezichtsuitdrukkingen zien.
− Privacygevoelige informatie kan wel eens in de mail blijven ‘hangen’.
We willen niet dat privacygevoelige informatie door anderen is in te
zien.
6.2.1. Informatieplicht aan (gescheiden) ouders en aan derden
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over zijn
of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter
wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de
andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat
heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders
verkeren.
Voor ouders die met elkaar gehuwd zijn of samenwonen en die het gezag
over hun kinderen hebben, is de situatie het makkelijkste. Zij krijgen
steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind(eren).
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel
het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle
informatie over hun kind.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op
informatie over hun kind. De ouder zal daar echter wel zelf om moeten
vragen. De school behoeft uit zichzelf geen informatie te verstrekken aan
deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind
hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook
niet als hij erom vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op
informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en
omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel
sociaal pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het
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kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook
geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of
psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder
het kind zal schaden.
Ook wordt geen informatie verstrekt die mogelijk gebruikt kan worden
om voordeel te behalen ten koste van de andere ouder.
Uitgangspunt voor het verstrekken van informatie aan derden is dat er
sprake moet zijn van een wettelijke verplichting. Daar waar de school
gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijv. het
aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van
het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende
ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de nietverzorgende ouder. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan
stuurt de school beide ouders een brief waarin wordt meegedeeld dat de
school de adequate zorg voor hun kind niet meer kan garanderen en dat
de school daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaardt.
6.3
Inspraak
De ouders op onze school zijn vertegenwoordigd in twee organen., de
oudervereniging (o.v.) en de medezeggenschapsraad (m.r.). Beiden
hebben een afgebakend takenpakket. Ze functioneren echter niet los van
elkaar. De voorzitters van beide raden hebben regelmatig overleg met de
schoolleider. De vergaderingen van de o.v. en de m.r. zijn openbaar en
kunnen door alle ouders worden bezocht.
6.3.1 Oudervereniging
De oudervereniging (o.v.), bestaande uit 6 leden, ondersteunt de school
bij het organiseren van feesten, speldagen, vieringen, enz. Bovendien
beheert zij het schoolfonds.
De oudervereniging komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. De leden staan
vermeld in deze schoolgids.

Geregeld worden ouders gevraagd om te helpen met zaken die indirect
het onderwijs ten goede komen. Dit gebeurt via het Finneblomke, Parro
of ouders worden hiervoor direct benaderd.
6.3.2 Medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft aan elke school de
verplichting voor een medezeggenschapsraad in te stellen. De raad
bestaat uit een oudergeleding (2 leden) en een personeelsgeleding (2
leden).
In het medezeggenschapsreglement, dat voor de ouders in de school ter
inzage ligt, wordt nader uitgewerkt hoe openheid, openbaarheid en
onderling overleg tussen school en ouders tot stand komt. De MR heeft
invloed op de besluitvorming die het schoolbeleid betreft. Alle
schoolbeleidszaken worden binnen de MR besproken. Over sommige
zaken mag de raad advies geven, terwijl voor andere zaken haar
instemming nodig is. De leden van de raad staan in deze schoolgids
vermeld.
6.4
Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die
voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking
tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen
u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot
misverstand.
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•

•

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer)
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de
school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen
aansprakelijk en daarmee schadevergoeding plichtig wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden,
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant
van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril
tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de
school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger
zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk
voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus
van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

6.5
Klachtenprocedure
Iedereen is gebaat bij een goed functionerende school. Mocht u klachten
hebben dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk van u, omdat wij dan
ook met u kunnen praten over een oplossing. Elke klacht wordt serieus in
behandeling genomen.
Als u zich zorgen maakt, kritiek, tips of een klacht heeft, gebruiken we
hiervoor de volgende procedure:

1. Ga naar het teamlid dat direct betrokken is. Meestal is dat de
groepsleerkracht.
2. Komt u er in dat gesprek niet samen uit, dan kunt u naar de
schoolleider gaan. Zij zal proberen zo’n probleem in overleg met
ouders, de groepsleerkracht, eventueel de algemeen directeur of
andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.
3. Als we er dan nog niet uitkomen, kunt u de klachtencommissie van
OPO Furore benaderen.
Als uw zorg gaat over het beleid van de school, dan kunt u direct naar de
directeur gaan. De directeur kunt u altijd bellen of aanspreken op de
dagen dat zij aanwezig is.
De openbare scholen van OPO Furore zijn sinds 1999 aangesloten bij een
landelijke klachtencommissie. Daarnaast is er sinds oktober 2004 sprake
van een eigen klachtencommissie OPO Furore. Deze klachtencommissie is
vooral bedoeld voor de afhandeling van eenvoudige klachten. Deze
commissie bestaat uit drie leden die geen enkele binding hebben met
OPO Furore en wordt ondersteund door een secretaris.
Hoe gaat nu zoiets in z’n werk?
Indien de klachtafhandeling op school niet tot een bevredigende
oplossing heeft geleid, dan kunt u zich wenden tot het OPO Furorebureau in Drachten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen. Het
telefoonnummer van het bureau is 0512–582600. Wordt in het gesprek
dat hierop volgt, duidelijk dat aan de klacht geen (of in onvoldoende
mate) gehoor kan worden gegeven dan komt de klachtencommissie OPO
Furore in beeld. Uw schriftelijke, met redenen omklede, klacht kunt u
indienen bij:
Bestuur OPO Furore
Postbus 361
9200 AJ Drachten
Het bestuur stelt de klacht in handen van de klachtencommissie. Deze
commissie heeft in feite twee mogelijkheden voor de behandeling van
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een klacht: of zij is van mening dat het gaat om een klacht welke op
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld dan wel dat dit niet het geval
is. In het eerste geval brengt de klachtencommissie advies uit aan het
bevoegd gezag over de wijze waarop de klacht kan worden afgehandeld.
In het tweede geval adviseert de commissie, afhankelijk van de aard van
de klacht, om de klager te verwijzen naar de vertrouwenspersoon of de
landelijke klachtencommissie.
6.6
Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van bijv.
schoolreizen, feesten, excursies e.d. De Oudervereniging beheert deze
gelden. De ouderbijdrage bestaat uit een bedrag per gezin € 20,00 en een
bedrag per leerling (activiteitenfonds). Hieronder staan de bedragen per
leerling voor het schooljaar 2019-2020:
Groep 1&2 € 60,00
Groep 3&4 € 66,00
Groep 5&6 € 60,00
Groep 7&8 € 115,00
De bedragen zijn inclusief schoolreizen.
Tijdens de zakelijke ouderavond in het najaar van 2020 legt de ouderraad,
in overeenstemming met de MR, verantwoording af aan de ouders over
de besteding van de gelden en de hoogte van de ouderbijdrage. Ieder
krijgt daarna omtrent de hoogte en wijze van afrekening bericht.
De ouderbijdrage is vrijwillig. De overige kosten dienen te worden
betaald.

Hoofdstuk 7. De ontwikkelingen van het
onderwijs in de school
Het onderwijs is en zal altijd in beweging blijven. We leven in een
dynamische tijd en dynamische maatschappij. Eens in de vier jaar wordt
een schoolplan geschreven. Hierin staan o.a. de geplande ontwikkelingen
voor die 4 jaar. Uit het schoolplan komt ieder jaar het jaarplan voort. Het
jaarlijkse resultaat wordt geschreven in het jaarverslag. Dat jaarverslag
vormt samen met de conclusie uit een aantal analyse-instrumenten de
basis voor het volgende jaarplan.
7.1
De activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
De schoolleider stelt samen met het team en met instemming van de MR
een jaarplan op. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het schooljaar
2020-2021 zijn:
• Het verdiepen van het Finneblom daltonconcept (Pijler dalton);
• Visies m.b.t. de basisvakken taal en rekenen herijken (Pijler taal &
rekenen);
Ontwikkeling van ons taalonderwijs en het verankeren van ons
leesonderwijs (Pijler taal & rekenen);
• Implementatie Kanjergedachte d.m.v. het geven van lessen (Pijler
wereldburgerschap);
• Invoering van IPC (Pijler wereldburgerschap);
• Verankeren en verdiepen van onze zorg (Pijler HGW);
• Vergroten van de ouderbetrokkenheid;
7.2
Contacten met andere scholen en instellingen
De school maakt gebruik van een uitgebreid netwerk. Wij werken binnen
de gemeente Smallingerland en Tytsjerksteradiel samen met alle andere
basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs. De directieleden van
deze scholen vergaderen maandelijks over het beleid van de holding.
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Binnen Boornbergum vindt regelmatig overleg plaats met de directeur
van de christelijke school “By de Boarne”.
Andere instanties waarmee samengewerkt wordt zijn:
Servicebureau “Adenium”
De Finneblom valt onder het bestuur van Adenium. Alle
schoolbestuurlijke zaken worden door het College van bestuur van de
holding en/of door de medewerkers van het servicebureau afgehandeld.
De gemeente Smallingerland, afdeling onderwijs
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen.
Tevens is zij verantwoordelijk voor de naleving van de leerplichtwet.
De PABO (Pedagogische Academie voor het basisonderwijs)
De PABO voorziet de school van studenten en organiseren voor
leerkrachten nascholingscursussen.
De bibliotheek
In samenwerking met de bibliotheek is het project ‘de Bibliotheek op
school” uitgerold. We hebben een eigen bibliotheek op school! De
kinderen lenen op school hun boek. We vinden het belangrijk om het
lezen én het voorlezen bij alle kinderen en ouders onder de aandacht te
brengen.
GGD Fryslân
Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode twee keer onderzocht door
de schoolarts en/of verpleegkundige van GGD Fryslân. De onderzoeken
vinden plaats in groep 2 en in groep 7. Bijzonderheden worden besproken
met de ouders en de leerkracht.

Hoofdstuk 8. Onderwijsresultaten
8.1
Resultaten
We bereiken kwalitatief goed onderwijs wanneer elk kind zich, in een
veilige en plezierige omgeving, optimaal kunnen ontwikkelen op
verstandelijk, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied.
Wij begeleiden de kinderen vanuit onze daltonkernwaarden zo optimaal
mogelijk zodat ze na acht jaren op de Finneblom de overstap met succes
kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.
Verwijzingsprocedure vanaf eind groep 6
Om tot een verantwoorde verwijzing voor het voortgezet onderwijs te
komen maken wij gebruik van de plaatsingswijzer. Dit is een digitaal
hulpmiddel dat gebruik maakt van de Citoscores LVS van de laatste drie
schooljaren. De plaatsingswijzer is een voor leerkracht en ouders duidelijk
hulpmiddel om mee te bepalen welke school geschikt is voor de leerling.
Naast de plaatsingswijzer wordt er natuurlijk ook naar de leer- en
werkhouding van het kind gekeken. Alle scholen binnen OPO Furore
leveren de gegevens van deze plaatsingswijzer verplicht aan bij het
voortgezet onderwijs.
Na de herfstvakantie volgen oriënterende gesprekken met alle ouders en
leerlingen van groep 8. Hierbij maken we gebruik van de
“Plaatsingswijzer”.
In februari vindt het gesprek met de leerkracht plaats waarin het
schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven. De kinderen
van groep 8 krijgen hun portfolio in februari.
Alle leerlingen van groep 8 maken in april een verplichte eindtoets, de IEP
Eindtoets. De centrale eindtoets meet wat de kinderen in de acht jaren
hebben geleerd. Dit is het tweede advies en is bedoeld om te kijken of wij
het met het schooladvies in de goede richting zaten. Het schooladvies telt
het zwaarste.
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Tenslotte melden de ouders hun kind aan bij de school voor voortgezet
onderwijs van hun keuze. In de loop van de maanden januari en februari
houden de meeste scholen van het voortgezet onderwijs hun
informatieavonden en open dagen. Wij stellen kinderen en ouders
hiervan op de hoogte, zodat zij deze kunnen bezoeken.
De aanmeldingsformulieren worden via onze school aan de ouders
meegegeven en weer op school verzameld en opgestuurd. Zo zorgen we
er voor dat alle kinderen vóór 15 maart zijn aangemeld.
Tijdens het eerste jaar in het voortgezet onderwijs worden de behaalde
resultaten van de kinderen aan ons gemeld. Dan vindt soms ook een
evaluatiegesprek plaats tussen de klassenmentor en de leerkracht van
groep acht.
8.2
Het oordeel van de inspectie
In oktober 2013 bezocht de inspectie de Finneblom. De inspectie was
tevreden over het goede positieve klimaat van de school en over het
ingezette daltontraject. Het basisarrangement is gehandhaafd. De
inspectie constateerde tijdens haar bezoek nog een aantal
aandachtspunten op het gebied van het volgen van sociale competenties
en op het gebied van zorg en begeleiding. In het voorjaar 2018 bezocht de
inspectie de Finneblom in het kader van thema-onderzoek, op naar het
VO! (voorgezet onderwijs). In een prettig gesprek heeft de school kunnen
aangeven hoe zij de procedure omtrent de overgang naar het VO heeft
geregeld. Daarnaast heeft de inspectie ons tips en aandachtspunten
gegeven. Een voorbeeld daarvan is dat wij ouders van kinderen aan het
einde van groep 6 de plaatsingswijzer laten zien i.p.v. in groep 7.
8.3
Resultaten Eindtoets
Voor de Cito Eindtoets nam de Finneblom de Drempeltoets af. De
resultaten van deze toets in de jaren 2010 t/m 2014 lagen boven het
landelijk gemiddelde.

In de schooljaren 2015 t/m 2018 hebben wij de Cito Eindtoets
afgenomen. De toets wordt in de maand april afgenomen. Hieronder staat
het resultaat van de afgelopen drie jaren. Een school scoort voldoende
indien de resultaten eens in de drie jaar op of boven het landelijk
gemiddelde liggen.
Jaartal
2015- 2016
2016-2017
2017-2018

Aantal
leerlingen
13
9
8

Schoolscore
535,1
536,1
536,9

Inspectienorm
ondergrens
534,6
534,3
534,6

In het schooljaar 2018 – 2019 hebben wij de IEP eindtoets afgenomen,
omdat wij denken dat de toets beter bij de kinderen past. Deze toets is
qua normering niet vergelijkbaar met de eindtoets
De eindtoets geeft inzicht in het individuele prestatieniveau van leerlingen
en de schoolprestatie. Op schoolniveau is het totaalbeeld van een groep 8
interessant. Voor de IEP toets moesten wij een score van 79,6 halen. De
leerlingen haalden een gemiddelde van 77,4, onder het gemiddelde. In
het schooljaar 2019-2020 hebben wij vanwege de maatregelen tegen het
Coronavirus de eindtoets niet mogen afnemen.
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Hoofdstuk 9. Namen en adressen
Onderwijsondersteunend personeel
Ilse Dam
onderwijsassistent
Sanne Hoekema
onderwijsassistent
Michel Steigstra
conciërge

Openbare daltonschool de Finneblom
‘t Hernstje 1
9212 PJ Boornbergum
0512.382700
www.finneblom.nl
finneblom@opo-furore.nl
9.1
Personeel o.d.s. de Finneblom
Schoolleider
Jolanda de Jong
j.dejong@opo-furore.nl
Intern begeleider
Rianne Zandstra

06.23973180

r.zandstra@opo-furore.nl

Groepsleerkracht 7&8
Maartje van der Drift m.vanderdrift@opo-furore.nl IPC-coördinator
Robert ten Harmsen r.tenharmsen@opo-furore.nl
Groepsleerkracht 5&6
Simone Vinkenborg
s.vinkenborg@opo-furore.nl Rekencoördinator
Robert ten Harmsen r.tenharmsen@opo-furore.nl
Groepsleerkracht 3&4
Petra Hummel
p.hummel@opo-furore.nl
Kanjercoördinator
Robert ten Harmsen r.tenharmsen@opo-furore.nl
Groepsleerkracht 1&2
Janien Heslinga
j.heslinga@opo-furore.nl
Lees- en daltoncoördinator
Sanne Hoekema
s.hoekema@opo-furore.nl
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Taalcoördinator

Vakleerkrachten
Yde Zagema
Jochem Huisman

Godsdienstonderwijs
Humanistisch onderwijs

9.2
Oudervereniging
Anneke Musch
Karin Westra
Lolkje Zwaagstra
Wendy van Amsterdam
Nienke van Esch
Dana Brouwer

voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid
lid

9.3
Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Marjolein Reitsma
voorzitter
Folkert Baarsma
lid
Personeelsgeleding:
Janien Heslinga
Simone Vinkenborg

lid
secretaris

9.4

Overige adressen

Bestuur:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore / Holding Adenium
bezoekadres: De Lanen 1
9204 WB Drachten
postadres: Postbus 210
9200 AE Drachten
Tel: 0512 582 600
e-mail : info@opo-furore.nl
website: www.opofurore.nl
College van bestuur:
B. van Loo
T. Praamstra
Gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat. 2
9203 RM Drachten
Tel: 0512-581337
G.G.D. Fryslân
Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58,
8913 HR Leeuwarden
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088 22 99 444
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Inspectie van het onderwijs
Sophialaan 20,
8911 AE Leeuwarden
Postbus 120,
8900 LC Leeuwarden
088-6699000
Samenwerkingsverband Friesland
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
tel. 058 – 294 89 37
website: www.passendonderwijsinfryslan.nl
Veilig Thuis (voorheen A.M.K.)
Tesselschadestraat 2,
8913 HB Leeuwarden
058-2333777 (0900-1231230)
Nederlandse Daltonvereniging
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
070-3315281
bestuursbureau@dalton.nl

