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Drachten, juli 2022 

Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids van de Protestants Christelijke Basisschool “De Spreng” te Drachten. De schoolgids is 
bedoeld voor ouders die nu kinderen op school hebben en voor ouders van toekomstige kinderen op school. Aan 
ouders die al kinderen op school hebben leggen we verantwoording af over onze manier van werken. Aan de 
andere ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt. Deze schoolgids 
staat ook op de website van de school. 
 
Vanaf 1 januari 2019 valt PCBO De Spreng onder Adenium. Adenium is de holding waarin PCBO Smallingerland 
en OPO Furore nauw samenwerken. In het kader van deze samenwerking is ook besloten om een bovenschoolse 
schoolgids samen te stellen. In deze schoolgids zijn alle zaken die de holding betreffen samengevoegd.  
Een link naar deze bovenschoolse schoolgids van Adenium kunt u vinden op de website van de school. 
Verderop in deze schoolgids staat een overzicht van de inhoudsopgave van de bovenschoolse schoolgids van 
Adenium. 
 
Elk jaar ontvangt u een jaarkalender. Deze kalender bevat informatie die jaarlijks kan wijzigen, zoals bijvoorbeeld 
het vakantierooster.  
 
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een 
toelichting. 
 
Met vriendelijk groet 
Namens het team, 
Johanna Numan, directeur 
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Hoofdstuk 1: Waar de school voor staat 
 

1.1 De naam van de school 

De naam van de school is “De Spreng” en de school is gelegen aan het Klaverweide.  
“Spreng” betekent bron of beekje. Een naam die past in de wijk de Bouwen. Haver(stuk), Rogge(pad) en 
Vlas(akkers) enz. hebben immers water nodig om te groeien. Het geloof, de Bijbel, is voor de school de Bron. 
Vandaaruit willen wij de kinderen steeds nieuwe impulsen geven voor hun vorming en ontwikkeling. Zoals haver, 
rogge en vlas een bron nodig hebben om te groeien, zo hebben de kinderen onze Bron nodig voor hun groei. De 
steeds groter wordende waterkringen in ons logo symboliseren die groei in ontwikkeling van kinderen. 
 

1.2 Identiteit 
De Spreng is een Protestant Christelijke Basisschool. 
De Spreng is voor kinderen een bron van ontwikkeling. Onze inspiratie voor het voeden van deze bron halen wij 
uit ons Christelijk geloof. Vanuit dit geloof leren wij de kinderen mens te zijn. Bij dat ‘mens zijn’ is ‘respect’ een 
kernwoord. Respect voor anderen, voor de natuur, voor de spullen om je heen maar ook respect voor mensen 
die anders denken.   Deze levensbeschouwing staat niet op zichzelf, maar is terug te vinden in onze pedagogiek, 
didactiek en in de verschillende vak- en vormingsgebieden. 
Vanuit deze identiteit willen wij, in samenspraak met ouders, de kinderen wegwijs maken in de maatschappij. Zij 
moeten leren om waarden en normen te herkennen en te hanteren, zodat zij zich kunnen ontplooien tot sociale 
mensen. Op deze manier kunnen ouders en school de kinderen steunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. 
Wij zijn een gastvrije school. Kinderen met een andere godsdienstige of etnische achtergrond zijn van harte 
welkom. Bij aanmelding wordt van de ouders of verzorgers gevraagd de doelstelling van ons Christelijk onderwijs 
te onderschrijven of tenminste te respecteren. Van de kinderen wordt verwacht dat zij meedoen aan de 
activiteiten die horen bij onze identiteit.  
 

1.3 Klimaat 
  
      
   
   
 
 
 
 
 
 

 

1.3.1 Visie op onderwijs 

 

Relatie 

Op de Spreng werken wij samen met de kinderen aan een goede relatie onderling. Een goede relatie tussen 

ouders en school vinden wij even belangrijk. Deze relatie tussen kind, ouder en school komt tot stand door 

middel van wederzijds vertrouwen, respect en een open houding naar elkaar. 

(Kanjertraining, ouderbetrokkenheid, samenwerken). 

 

Ontwikkeling 

Ieder kind is verschillend en daar houden wij op De Spreng rekening mee. We sluiten aan op de 

onderwijsbehoefte van elk kind door het creëren van een rijke speel- en leeromgeving binnen en buiten de 

school. Zo willen wij de talenten en kwaliteiten van de leerlingen tot ontplooiing brengen.  

Kinderen komen tot leren als ze zich veilig voelen (Hoofd/ hart en handen). 
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Eigenaarschap  

Het kind zal zeggen: ‘’Dit kan ik al’’ en dat geeft zelfvertrouwen. Op basis van goede relaties en zelfvertrouwen 

kan het kind veel werk zelfstandig uitvoeren. We maken ze verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  

 

Identiteit 

Ieder kind is welkom op De Spreng. Eenieder mag zichzelf zijn in 

verbondenheid met de omgeving.  

Het christelijk geloof is de basis voor onze normen en waarden. 

 

1.3.2 Visie op leren 

Deze tools gebruiken wij om samen met de kinderen hun leerproces 

te bespreken en inzicht te krijgen in hun eigen leerproces, dat noemen wij ‘leren over leren’.   

• Concentreren 

• Niet opgeven 

• Samenwerken (coöperatief) 

• Nieuwsgierig zijn 

• Proberen 

• Je fantasie gebruiken 

• Jezelf blijven verbeteren 

• Genieten van het leren 

Bovenstaande tools heten metacognitieve strategieën en die stellen wij centraal in ons onderwijs.  

 

We verwachten dat kinderen en leerkrachten het beste in elkaar naar boven halen. Zodat kinderen en 

leerkrachten groeien in hun leerproces. Leerkrachten groeien in hun leerproces door cursussen en opleidingen 

te volgen (cursussen, opleidingen, methodes, handelingsplannen). 

 

Binnen het leerproces is feedback geven en ontvangen een belangrijk onderdeel. Het is een wisselwerking 

tussen leerkracht, kind en ouder waarbij er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.  

 

Ieder kind en leerkracht kan groeien in zijn ontwikkeling, fouten maken hoort erbij en daar leren we van. Dit 

noemen we growth mindset. Kinderen krijgen tools waarmee ze meer verantwoordelijkheid krijgen en 

eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens het samenwerken zoeken de kinderen samen naar een 

oplossing en leren van en met elkaar.  

 

Nieuwsgierig zijn, kwalitatief goede instructie krijgen en plezier hebben in het leren zijn belangrijke 

voorwaarden om de kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling. Door binnen en buiten de school een rijke, 

uitdagende speel- en leeromgeving te creëren zorgen wij ervoor dat iedereen zijn talenten en kwaliteiten kan 

ontwikkelen en inzetten.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?doelgroep%3Dlagereschool%26ct%3D84%26pg%3Ddetail%26rid%3D1448&psig=AOvVaw2XMxSU0CfMGginZ0SKjiW-&ust=1582023566705000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjr_qG32OcCFQAAAAAdAAAAABAE
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1.4 Onderwijs 

 
Vanuit de identiteit en het klimaat willen wij het onderwijs invulling gaan geven. Op onze school werken we met 
het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de kinderen na ieder cursusjaar naar een volgende groep gaan. 
We werken veel met methodemateriaal. Deze methodes geven een duidelijke opbouw en structuur welke voor 
kinderen enorm belangrijk is. Voor kinderen met leermoeilijkheden is er aangepaste leerstof. Voor kinderen die 
meer aankunnen is er verrijkingsstof. De groep blijft dus met de basisleerstof bij elkaar, de kinderen ontwikkelen 
zich in de breedte. Ze werken dus niet vooruit in de methode.  
 
In de praktijk betekent dit dat deze kinderen in de groepen 1 en 2 uitdagende materialen krijgen aangeboden 
vanuit de M-kast. In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met extra leerstof vanuit de methode en met het 
zogenaamde “Levelwerk”. (zie hoofdstuk 3) Vaak hoeven deze kinderen niet alle opdrachten te maken 
(compacten) omdat ze deze stof al beheersen kunnen ze snel aan de slag met extra en moeilijker werk. 
 
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen werken we met het leerlingvolgsysteem. Indien nodig krijgen de 
kinderen individuele hulp binnen of buiten de groep. Op deze manier krijgt ieder kind waar het recht op heeft. 
Dit kan ook betekenen dat na overleg met ouders wordt besloten om een kind een bepaalde groep over te laten 
doen of te versnellen. 
 
Naast de leeractiviteiten is het voor het team belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in de omgang met elkaar. 
In onze individualistische maatschappij is het voor ons belangrijk om juist op een christelijke school te leren hoe 
we samen en met elkaar kunnen werken aan een goede sociale samenleving. Niet alleen het leren is belangrijk, 
ook de manier waarop geleerd wordt en hoe we omgaan met elkaar. 
 

1.5 ‘Leerlijnen ParnasSys ‘ 

 
Onze school werkt met het onderwijsvolgsyssteem van ParnasSys. Hiermee volgen, plannen en evalueren we 
de ontwikkeling van het jonge kind. (3-6 jaar) 
Voor  een leerkracht is het zinvol om dit hulpmiddel te gebruiken om de ontwikkeling van kinderen in kaart te 
brengen en eventueel het onderwijs te plannen.  
 
Kinderen met een vertraging in hun ontwikkeling of kinderen die opvallend gedrag vertonen krijgen dus extra 
hulp en ondersteuning. Dit kan in de groep gebeuren door de groepsleerkracht. Het kan ook door de 
onderwijsassistent begeleid worden. 
 
De kinderen worden dagelijks geobserveerd om na te gaan hoe ze spelen, werken en leren. Zo wordt duidelijk 
wat goed gaat en waar kinderen moeite mee hebben. Voor de registratie gebruiken we gebruik van de leerlijnen 
van ParnasSys. Ook worden de kinderen getoetst om hun ontwikkeling te volgen. De aangeboden leerstof, de 
observaties en de toetsgegevens worden in een daarvoor speciaal ontwikkeld registratiesysteem bijgehouden. 
Dit systeem is gekoppeld aan ons centraal administratiesysteem van ParnasSys. 
 
 

1.6 Omgaan met verschillen: 

 
Niet één kind is gelijk/ alle kinderen zijn anders! 

 
Wat doe je in een school waar klassikaal onderwijs wordt gegeven met al die verschillende kinderen? Op de 
Spreng vinden we het belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Daarom wordt o.a. 
gebruik gemaakt van het model “Directe Instructie”.  
Kort gezegd: Een kind dat de leerstof al begrijpt of snel door heeft gaat direct aan het werk.  
Wil een kind de groepsinstructie volgen dan maakt het daar gebruik van. Kinderen die even extra aandacht nodig 
hebben krijgen uitleg bij de instructietafel.  
 
Naast de klassikale momenten maken we ruimte voor het werken in groepen en groepjes. Ook krijgen kinderen 
individuele instructie en begeleiding Op deze manier kun je kinderen meer op hun eigen niveau benaderen. Als 
de groepsleerkracht bezig is met een groepje kinderen betekent dit wel dat de rest van de klas zelfstandig moet 
kunnen werken. Dit laatste lukt alleen goed als ze ook weten wat uitgestelde aandacht is. 
 



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      7 

Hoe werkt zoiets nu in de praktijk? 

• De groep krijgt als geheel een korte klassikale instructie 

• Kinderen die begrijpen wat er moet gebeuren gaan zelfstandig aan het werk 

• Een aantal kinderen die het lastig vindt krijgt extra instructie en gaat dan ook aan het werk 

• Een enkel kind dat het dan nog moeilijk vindt krijgt de les nog eens uitgelegd en gaat daarna ook aan de slag 

• Kinderen die vlot werken zijn snel klaar en krijgen extra werk en uitdaging want ze kunnen meer aan 
 
Hoe kunnen groepsleerkrachten dit organiseren? 

• Door het toepassen van verschillende didactische werkvormen zoals: werken in circuit, werken met taken 
en het leren van zelfstandig werken 

• Als de meeste kinderen de opdracht begrijpen heeft de groepsleerkracht tijd om de anderen te helpen 

• Als je werkt met taken of in een circuit dan zijn niet alle opdrachten even lastig, ook dan heb je als leerkracht 
tijd om kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden 

 
Wat wordt er van de kinderen verwacht? 

• Ze moeten weten wat uitgestelde aandacht is en ze moeten zelfstandig kunnen werken.  

• Ze moeten leren dat de groepsleerkracht niet op afroep beschikbaar is, maar uiteindelijk altijd hulp zal 
geven, wellicht op een ander moment. 

 
Tijdens het werken in de groep betekent dit: 

• Eerst ‘problemen’ zelf op lossen 

• Lukt dit niet: het vraagteken klaarleggen en doorgaan met de volgende opdracht 

• Of: overleggen met kinderen in de eigen groep. 
 
 
 
 
 
 
  



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      8 

Hoofdstuk 2: De Schoolorganisatie  
 
 
2.1 Het schoolgebouw 
 
 Onze school is gehuisvest in de MFA (Multi Functionele Accommodatie) aan de Klaverweide. Het is een prachtig 
gebouw met alle faciliteiten waar de huidige tijd om vraagt. Het gebouw bestaat uit een begane grond, waar drie 
groepen van onze school zijn gehuisvest en een verdieping waar nog zes groepen geplaatst kunnen worden. 
 
Naast onze school beschikt het gebouw over: 

• Een peuterspeelzaal. 

• Een wijkgebouw. 

• Oefen en opslagruimte voor twee muziekverenigingen (Concordia en De Harmonie). 

• Een grote sportzaal (vanuit school kan de klas direct naar de sportzaal voor bewegingsonderwijs). 

• Een centrale hal voor allerlei activiteiten van de ‘bewoners’ (participanten). 
 
Deze ruimtes zijn op de benedenverdieping.  
Het grootste gedeelte van de bovenverdieping wordt door ons gebruikt, maar er is ook nog: 

• Een technieklokaal voor de participanten. 

• Een vergaderruimte voor de participanten. 
 
Onze school beschikt over: 

• 9 leslokalen. 

• Een personeelskamer. 

• Een kamer voor de IB’er. 

• Een kamer voor de directeur. 

• Twee kamers voor overleg. 

• Twee leerpleinen. 

• Een eigen speellokaal voor de groepen 1 en 2. 

• Een (besloten) dakterras. 

• Bergingen, toiletten en werkkasten. 
 
Al onze lokalen zijn voorzien van: 

• Een led screen met apple tv. 

• Een berging voor leermiddelen die bij de groep horen. 

• Schoolvision verlichting wat het mogelijk maakt de verlichting te kiezen die bij de sfeer waarin gewerkt 
wordt past. Onderzoek heeft geleerd dat de verlichting een positieve invloed heeft op de resultaten. 

• Vloerverwarming. 

• Een ‘natte’ hoek. 
 
Het hele gebouw is uitgevoerd in mooie eigentijdse kleuren en materialen en ingericht volgens de normen van 
de huidige tijd. In de bijlage van deze schoolgids vindt u een plattegrond van de begane grond en de eerste 
verdieping. 
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2.2. Schooltijden   

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 en 2 08:15 – 13:45 08:15 – 13.45 08:15 – 12:30 08:15 – 13:45 08:15 – 13:45 

Groep 3 en 4 08:15 – 13:45 08:15 – 13.45 08:15 – 13:45 08:15 – 13:45 08:15 – 13:45 

Groep 5 t/m 8 08:15 – 13:45 08:15 – 13.45 08:15 – 13:45 08:15 – 13:45 08:15 – 13:45 

 
Een aantal jaren terug heeft de MR een schoolonderzoek gedaan naar invoering van een continurooster voor de 
Spreng. Driekwart van de ouders gaf aan hier voorstander van te zijn. Om de cao-onderwijs te eerbiedigen is 
besloten de begintijd van de school te verschuiven naar 08.15 uur. Op deze manier kan er binnen de organisatie 
van de school ruimte vrij gemaakt worden voor een verplichte pauze voor leerkrachten van twee keer een 
kwartier.  
Deze pauze is nu voor iedere leerkracht (volgens cao) tussen 10:00 uur en 14:00 uur. De MR heeft ingestemd 
met het nieuwe rooster en de nieuwe schooltijden. 
 
Wij werken met een eerste en een tweede bel. Bij het gaan van de eerste bel (08:10 uur) verzamelen de kinderen 
bij de groepsleerkracht op het plein. De klassen gaan om 08:15 achter elkaar naar binnen. 
 
Op het moment dat u de leerkracht kort wilt spreken is daar op het plein om 08:10 de mogelijkheid voor.  
 
In het kader van ouderbetrokkenheid zijn er een aantal inloopmomenten per schooljaar. De ouders kunnen dan 
in de klas komen kijken. Deze inloopmomenten worden via de jaarkalender gecommuniceerd. 
 

2.3 Telefoon 

 
Wanneer uw kind niet op school kan komen, graag even een telefoontje. Vanaf 07:30 uur kunt u ons bellen. 
Onder schooltijd is het in principe niet mogelijk een leerkracht aan de telefoon te krijgen. Dit kan alleen voor- en 
na schooltijd. 
 

2.4 Gesprek met de directie 

 
Voor een gesprek met de directie kunt u een afspraak maken.  
Telefoonnummer: 0512-545042.  
Directeur:   mevr. Johanna Numan. 
 

2.5 Personeel van de school 

 
Kernteam 
Het Kernteam van de Spreng bestaat uit de directeur, onderbouwcoördinator, bovenbouwcoördinator en de 
IB’er. De directeur is voorzitter en eindverantwoordelijk. Het kernteam heeft als taak alle onderwijskundige, 
organisatorische en coördinerende aspecten die het functioneren van de school aangaan en verbeteren en te 
bespreken. De bouwcoördinatoren vertegenwoordigen de bouw en denken mee over beleidsmatige en actuele 
ontwikkelingen op school. Zij hebben een ondersteunende en adviserende taak. 
 
Groepsleerkrachten 
Binnen de school werken wij met 13 groepsleerkrachten. Naast de taak als leerkracht vervullen een aantal 
leerkrachten extra taken zoals de taalcoördinator (Harma Borawitz), I-coach (Niels van Wingerden), specialist 
onderwijskundige zaken/directeur (Johanna Numan), leescoördinator (Maureen Zuidersma), IB’er (Cécile 
Kuipers) en rekencoördinator (Ymkje Luimstra). Daarnaast is er fulltime leerkracht ondersteuner en een parttime 
klasse assistent op de school aanwezig. 
Ook is er iedere ochtend een conciërge (7.30 uur-10.30 uur), en is er twee dagen een secretaresse beschikbaar.  
Een vijftal personeelsleden heeft de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Zij zijn onze eerste hulp bij ongelukken 
en calamiteiten. Binnen het team is één gediplomeerde EHBO’er.  
 
Vervanging bij ziekte leerkrachten  
Het is van belang te weten dat er alles aan gedaan zal worden, vervanging te vinden. 
Om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, heeft de school een vervangingsprotocol 
opgesteld. Als er echt geen vervanging geregeld kan worden, lossen we dit in ieder geval de eerste dag intern op. 



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      10 

In de praktijk kan dat betekenen, dat we groepen samenvoegen of dat we een groep opsplitsen, werk meegeven 
en kinderen over de andere groepen verdelen. Mocht het nodig zijn een klas naar huis te sturen, dan hoort u dat 
een dag van tevoren. 
 

2.6 Raad van Kinderen 

 
De school speelt een belangrijke rol in het leven van de kinderen. Zij denken na over hun 
school. Het is een belangrijk deel van hun ervaringswereld. Ze hebben ook een mening 
over wat er goed gaat op school en wat minder goed en over wat er allemaal kan 
veranderen. 
Kinderen willen graag vertellen wat er bij hen leeft, hoe zij de dingen zien en ervaren. Ze 
wisselen graag van gedachten met anderen, zowel met andere kinderen als volwassenen over de wereld waarin 
zij leven en dus ook over de school.  
Het vraagt tijd en gepaste aandacht om te horen wat kinderen te zeggen hebben. Basisvoorwaarde om mee te 
praten is dat we ook echt naar kinderen luisteren, dat ze zich `ondersteund' voelen om zich een mening te 
vormen en die te uiten. 
 
Kinderen kunnen niet alleen zinvol meepraten over al wat hen ‘raakt'. Over sommige thema's 
willen ze ook echt meebeslissen. Ze brengen graag advies uit, zoeken graag mee naar een 
oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Al pratend horen zij de mening van anderen, 
toetsen hun eigen mening daaraan en leren die vervolgens bij te schaven. 
 
Kinderen vertellen niet alleen graag hun ideeën, plannen en verwachtingen. Ze voeren ook graag mee uit. Zo 
ervaren ze dat ze echt meewerken aan hun school. Ze zien echt iets veranderen. Ze weten zich daar 
medeverantwoordelijk voor. 
Dat laatste hoort bij democratisch samenleven. De wisselwerking tussen andersoortige deskundigen leidt tot 
respectvollere omgang met elkaar. Belangen en wensen van verschillende betrokkenen komen aan de 
oppervlakte. De school wordt zo tot democratisch terrein. Je wordt als kind niet alleen opgeleid, `klaargestoomd' 
voor later; je ontdekt er ook: “Samen respectvolle manieren van democratisch samenleven”. Initiatieven, 
projecten, regels en afspraken krijgen een democratisch draagvlak. 
 

Raad van kinderen waarom? 

• De Raad is een recht van kinderen. 

• De Raad is een uiting van respect voor kinderen 

• De Raad zorgt ervoor dat het reilen en zeilen op school aansluit bij de noden en behoeften van alle 
betrokkenen, en dus in kwaliteit toeneemt. 

• De Raad stimuleert de betrokkenheid van kinderen. 

• De Raad creëert een draagvlak voor beslissingen, afspraken, voorzieningen en activiteiten van de klas 
en de school. 

• De Raad biedt volwassenen inzicht in de leefwereld van kinderen en omgekeerd. 

• De Raad leert kinderen samenwerken en overleggen met volwassenen en omgekeerd. 

• De Raad bevordert het zelfvertrouwen van kinderen, geloof in eigen kunnen. 
 

Wat wij op school ook doen: 

• Kring- en klassengesprekken 

• Kinderen tevredenheids-enquête 

• Openstaan voor kinderen met vragen en/of suggesties 

• Samenwerken in de groep. 

• Samenwerken aan projecten en thema's 

• Samenwerken aan voorkoming pestgedrag d.m.v. de Kanjertraining. 
 

Samenstelling: 

• Twee kinderen uit groep 6, twee kinderen uit groep 7, twee kinderen uit groep 8. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I01d7sk3eArOnM&tbnid=zk-5QfqaaVblwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.de-kameleon.nl/School/Deleerlingenraad.aspx&ei=-6OMU9t6jvrSBey5gfAF&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEn8WWBzkM-kixsPw5M17yi8-pBVA&ust=1401812033297171
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I01d7sk3eArOnM&tbnid=zk-5QfqaaVblwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.despaarndammerhout.nl/leerlingenraad/&ei=96KMU627L-7M0AWtyYHgAg&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEn8WWBzkM-kixsPw5M17yi8-pBVA&ust=1401812033297171
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2.7 Jaarverslag en Jaarplan: 

 
Op school werken we met een kwaliteitsmeetinstrument (zie hoofdstuk 4). 
We willen de kwaliteit van het onderwijs en de school voortdurend in de gaten houden. Dat doen we natuurlijk 
door het volgen van de ontwikkeling van uw kind; observaties, toetsen, e.a., maar ook door groeps- en 
schoolresultaten te analyseren. Ook kijken we als schoolteam naar ons eigen functioneren en vragen we naar de 
mening van kinderen en ouders.  
Uitstroomgegevens, evaluatie 2021-2022 en het nieuwe verkorte jaarplan vindt u verderop in deze schoolgids.  
Het uitgebreide jaarverslag en het uitgebreide jaarplan kunnen op aanvraag worden toegezonden. 
 

2.8 Aanmelden van nieuwe kinderen 
 
Wij willen graag op tijd te weten met hoeveel kinderen we een nieuw cursusjaar starten, willen we graag dat 
nieuwe kinderen zo vroeg mogelijk worden aangemeld. We krijgen dan eerder duidelijkheid over de mogelijke 
indeling van de groepen en de nodige formatie. U kunt uw kind aanmelden bij de directeur. 
Wilt u ook ouders in uw omgeving, die nog geen kinderen op school hebben, hierop attent maken? Zij kunnen 
dan een afspraak met de directie maken om zich te oriënteren en te laten informeren over de school. 
 

2.9 Formatie en groepsverdeling 
 
Ieder jaar moet de formatie van de school weer worden berekend en ingevuld. 
Afhankelijk van het geschatte aantal kinderen op 1 oktober van dit schooljaar wordt het aantal uren bepaald 
waar een school recht op heeft. Deze uren worden verdeeld over de personeelsleden.  
De personeelsleden kunnen bij de directie hun voorkeur opgeven voor een groep. Er zijn vele factoren waarmee 
rekening gehouden moet worden en op basis daarvan wordt een indeling/verdeling gemaakt. In goed overleg 
komen we altijd tot een definitieve keus. Het zogenaamde formatieplan wordt besproken en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 
Het verdelen van de kinderen over de groepen is soms een lastige zaak. Het kan nodig zijn groepen op te splitsen 
omdat we anders te maken krijgen met hele grote en hele kleine groepen. Hierdoor kunnen combinatiegroepen 
ontstaan. 
Als team bespreken we uitvoerig de verdeling van de kinderen over de groepen. De verdeling en keuze wordt 
uitermate zorgvuldig gemaakt. Ook hier hebben we te maken met allerhande factoren: groepsgrootte, aantal 
meisjes en jongens, zelfstandigheid, enz. Uiteindelijk maken wij een verdeling die door middel van een 
nieuwsbrief aan de ouders bekend wordt gemaakt.  

 
Stagiaires 
Wij vinden het belangrijk studenten van de ‘Lerarenopleiding voor het Basisonderwijs’ praktijkervaring te bieden 
bij hun opleiding. Daarom zult u regelmatig stagiaires in school aantreffen. Ook andere opleidingen vragen om 
stageplaatsen. Zo mogelijk worden ook deze wensen vervuld.  
De begeleiding van de stagiaires is in handen van één van de groepsleerkrachten. In de eerste drie jaar van de 
PABO geven de studenten lessen in de groep, onder toezicht en begeleiding van de groepsleerkracht. In het 
vierde jaar (de z.g. LIO, Leraar In Opleiding) moeten de stagiaires op eigen benen leren staan en zal de stagiaire 
zelfstandig in en met de groep werken. De groepsleerkracht zal ook dan met enige regelmaat in de klas zijn, maar 
is grotendeels op afstand aanwezig om de LIO zoveel mogelijk ervaring op te laten doen. De Spreng is een officiële 
opleidingsschool voor MBO en PABO.  
 
Video-opnames 
Het maken van beeldopnames op onze school kan deel uitmaken van het bevorderen van de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit kan zowel bij het vaste personeel, als ook bij stagiaires plaats vinden. Eén en ander gebeurt alleen 
met toestemming van de directie en betrokken ouders. Het beeldmateriaal is alleen bedoeld om het werk van 
degene voor de klas te verbeteren en wordt niet vertoond aan derden.  
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2.10 Toelating en verwijderen 

 
Wij zijn een christelijke school. De manier hoe we hier uiting aan geven komt in het kennismakingsgesprek met 
u aan de orde. Wij verwachten van u dat u onze identiteit respecteert en dat uw kind deelneemt aan alle 
identiteit gevoelige activiteiten onder schooltijd. 
 
We hopen dat het nooit nodig zal zijn om een kind gedwongen van school te verwijderen. Toch doet zich een 
enkele keer een situatie voor waarin verwijderen de enige oplossing is. Denkt u daarbij aan ernstig en 
herhaaldelijk wangedrag van een kind of van ouders. 
Voor het verwijderen van kinderen is in de Wet op het Primair Onderwijs een zorgvuldige procedure beschreven.  
PCBO Smallingerland heeft dit concreet uitgewerkt in het beleidsdocument: ‘Toelaten, schorsen en/of 
verwijderen’.  
Soms is het noodzakelijk om een kind tijdelijk te schorsen. Een kind mag voor uiterlijk vijf dagen worden 
geschorst. Wanneer dan nog geen goede oplossing voor het probleem is gevonden, mag een tweede periode van 
schorsing worden opgelegd.   
Toelaten, schorsen en/of verwijderen van een kind wordt schriftelijk vastgelegd. Wilt u hierover meer informatie, 
dan kunt u altijd bij de directeur terecht. Ook kunt u het bovengenoemde beleidsdocument opvragen bij de 
directeur van onze school. 
 

2.11 Verdeling van de lestijd 
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INKOMSTEN Klokuren Klokuren Klokuren   
  GROEP 1/2 GROEP 3/4 GROEP 5 T/M 8   
Maandag 5,25 5,25 5,25   
Dinsdag 5,25 5,25 5,25   
Woensdag 4,25 5,25 5,25   
Donderdag 5,25 5,25 5,25   
Vrijdag 5,25 5,25 5,25   
          
Per week 25,25 26,25 26,25   
          
Per jaar 1313 1365 1365   
        
          

TOTAAL INKOMSTEN 1313 1365 1365   

      

      

UITGAVEN      

Herfst 25,25 26,25 26,25   

Kerst 50,50 52,50 52,50   

Voorjaar 25,25 26,25 26,25   

Goede vrijdag en Pasen 10.50 10.50 10,50   

Koningsdag  5,25 5,25 5,25   

       

Meivakantie 50,50 52,50 52,50   

Pinksteren 5,25 5,25 5,25   

Zomervakantie 151,50 157,50 157,50   

TOTAAL (vrije dagen/ vakantie) 324 336 336   
      
Laatste schooldag 5,25 5,25 5,25    
          
Studiedagen (3) 15,75 15,75 15,75   
Adeniumdag  5,25 5,25 5,25    
Studies/werkochtenden (4) 21 0 0   
TOTAAL (niet vakanties)  47,25 26,25 26,25   
          

TOTAAL UITGAVEN 371,25 362,25  363,25   

      
LESUREN IN 2021-2022 941,75 1002,75 1002,75   

        
Nog beschikbare marge 61,75 122,75 62,75   

        
VERPLICHTE LESUREN (minimaal) 880 880 940   
       
       
URENVERDELING Verplicht   Praktijk   

Onderbouw 3520 uren 3889   
Bovenbouw 3760 uren 4011   

TOTAAL in acht jaar 7520 uren 7900   
  
 
 
 
 
 
 
   



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      14 

2.12 De vak- en vormingsgebieden 

 
Lestijd per groep per week in kwartieren 

Vak-/Vormings-
gebieden 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kringgesprek 5 5 5 5 
    

Bijbel/liedboek 10 10 10 10 10 10 10 10 

Rekenen/wiskunde 14 16 21 21 20 20 20 20 

Taal/spelling 12 14 29 22 20 20 20 20 

Tech. en begr.lezen 10 15 15 15 15 

Schrijven   8 5 2 1 
  

Aardrijkskunde     3 3 3 3 

Geschiedenis     3 3 3 3 

Biologie/natuur/w.o 2 3 2 2 3 3 3 3 

Verkeer   2 2 2 2 2 
 

Soc. Emot. 
Redzaamheid 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Expressie   5 4 3 3 3 3 

Muziek 4 4 2 2 2 2 2 2 

Werk met ontw. 
mat.* 

22 17       

Bewegingsonderw. 22 22 3 3 6 6 6 6 

Zwemmen/incl. 
reistijd. 

  4 4     

Engels       2 3 

Frysk 2 2 2 3 3 3 3 3 

Pauze/fruit eten 5 5 5 5 5 5 5 5 

Inf. Comm. Techn. 1 1 2 2 2 2 2 3 

Aantal kwartieren  101 95/10
1 

95/10
1 

95/10
1 

103/1
01 

103/1
01 

103/1
01 

103/1
01 

Aantal uren 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 

*Zie beredeneerd aanbod. 
 
Dagindeling groep 1 en 2 
Vanaf 8.05 uur mogen de kinderen in de klas worden gebracht door de ouders. Op de eigen tafel ligt 
ontwikkelingsmateriaal, waar de kinderen mee gaan werken.  Als de tweede bel is gegaan gaan we beginnen en 
mogen er geen ouders meer in het lokaal zijn.  
 
Om 8.45 uur gaan we in de kring. Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en we zingen Bijbelse liedjes. Enkele 
kinderen mogen iets vertellen in de kring 
. 
Verder komt aan bod:  

• Taalontwikkeling  

• Rekenontwikkeling 

• Werken met ontwikkelingsmateriaal (knippen, plakken, verven, tekenen enz. en werken met materialen 
uit de verschillende kasten: constructie, lotto’s, puzzels enz.)   

• Muzikale vorming  

• Bewegingsonderwijs: buiten spelen/speellokaal 
(In het speellokaal is het prettig voor de kinderen om gymschoenen te dragen. Graag schoenen met een 
elastiek en een stroeve zool en de naam van het kind erop. 

 
 
 
 
 
 



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      15 

Fruit eten 
Iedere morgen gaan we fruit eten. Elk kind heeft een eigen tas met daarin een beker drinken(waarop de naam 
staat) én fruit of een broodje. 
 
Bibliotheek op school 
Met de bibliotheek op school hebben we, via een uitleensysteem, bibliotheekboeken in school. Alle leerlingen 
krijgen gelegenheid om op afgesproken tijden boeken te lenen via een digitaal uitleensysteem.  
 
Godsdienstige vorming 
“De Spreng” is een school met een protestantschristelijke levensovertuiging. Dit willen we door alles heen uit 
stralen en het bepaalt onze normen en waarden. We willen de kinderen vertrouwd laten raken met de Bijbel, 
door eruit (voor) te lezen, verhalen uit te vertellen en hierover te praten, te zingen en te leren. Er wordt wekelijks 
een lied aangeleerd. In alle groepen wordt de methode ”Kind op maandag” gebruikt.  
 
Emotionele en sociale ontwikkeling 
We leren de kinderen emotionele en sociale vaardigheden te verwerven. Respect, acceptatie en samenwerking 
zijn onze kernwoorden. 
 
De speel-leersituatie kenmerkt zich door structuur, orde en regels, waarbinnen kinderen zich veilig en gelukkig 
voelen. Hierdoor kunnen ze op een ontspannen, positieve, manier met elkaar omgaan.  
Hun ontwikkeling wordt door middel van observatieformulieren gevolgd en bijgehouden. 
In de groepsbespreking, die de intern begeleider twee keer per jaar met de groepsleerkracht houdt, worden de 
vorderingen en belemmeringen besproken. Wanneer het nodig is krijgt het kind speciale aandacht en 
begeleiding.  
 
Kanjertraining 
Een gemeenschappelijke taal in omgangsvormen: 
In Nederland worden verschillende dialecten en talen gesproken. Desondanks kunnen we goed met elkaar 
communiceren omdat we in de omgang met elkaar het Standaardnederlands gebruiken. Hetzelfde principe 
hanteert de Kanjertraining ten aanzien van sociaal gedrag. In de openbare ruimte gedraag jij je fatsoenlijk. Je 
gaat respectvol om met jezelf en anderen, je durft een eigen gedachte te hebben en als zich problemen 
voordoen, dan zoek je een oplossing die ook in de toekomst houdbaar is. Onfatsoenlijk gedrag typeren we als 
het gedrag van een hork met een (te) groot ego, die zich onverantwoordelijk gedraagt en geen schaamte- en 
schuldgevoelens kent. In de omgangsvormen zal dit karakter grensoverschrijdend gedrag vertonen. 
Grensoverschrijdend gedrag gaat altijd ten koste van een ander. 
 
Belangrijke Kanjerthema’s  

• Daders en slachtoffers; 

• Straatcultuur en cultuur van wederzijds respect; 

• Zelfbeheersing; 

• Respectvol gedrag; 

• “Nee” durven zeggen tegen “vrienden”; 

• Bewust besluiten niet mee te doen met narigheid; 

• Ouders worden actief betrokken en daarmee de culturele achtergrond van het kind; 

• Het inhoud geven aan de vijf Kanjerregels; 

 

De vijf Kanjerregels 
1. Wij vertrouwen elkaar 

2. Wij helpen elkaar 

3. Wij lachen elkaar niet uit 

4. Je speelt niet de baas 

5. Je doet niet zielig 
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Trainingsdoelen 
Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de groep goed te houden (preventief), of te verbeteren 
(curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de 
lessenreeks de kinderen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen 
in de klas.  
 
Subdoelen zijn: 

• Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep; 

• Versterken van sociale vaardigheden bij de kinderen; 

• Beheersing door de kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten; 

• Bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben; 

• Verantwoordelijkheid nemen; 

• Bevordering actief burgerschap en sociale integratie. 

 

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel 
ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame 
uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek op een positieve manier willen ontwikkelen. Daarbij is 
niet alleen een goede pedagogische relatie met de ouders en leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer 
in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen. 
 
Algemeen Kanjergedrag bij ouders en leerkrachten 
Omdat kinderen gedrag imiteren van opvoeders zoals ouders en leerkrachten is het van belang dat deze 
opvoeders zich bewust zijn van hun voorbeeldfuctie en kanjergedrag laten zien. Omdat gedragingen van ouders 
uiteenlopen, hebben we hieronder een tweedeling gemaakt in gedrag. Het ene is aan te bevelen gedrag, het 
andere is af te raden gedrag. 
 
Positief gedrag van de opvoeder (ouder en leerkracht): 

• Begripvol Kan begrip opbrengen voor gedachten- en leefwereld van kinderen. 

• Respectvol Neemt kinderen serieus en respecteert hun reacties. 

• Vriendelijk Praat rustig, kijkt kinderen aan, snauwt en schreeuwt niet. 

• Optimistisch Verwacht dat het met het kind goed zal aflopen. De taak zal goed worden uitgevoerd. 

• Rustig  Beweegt zich rustig, praat rustig, reageert rustig, is voorspelbaar. 

De positief ingestelde opvoeder: 

• Durft vertrouwen te geven; 

• Durft naar eigen functioneren te kijken; 

• Stelt het welzijn van het kind voorop; 

• Durft contrôle uit handen te geven; 

• Voegt daden bij woorden/is echt; 

• Geeft duidelijke (liefdevolle) regels en grenzen; 

• Corrigeert opbouwend, geeft tips; 

• Moedigt onafhankelijk zijn van het kind aan; 

• Neemt verantwoordelijkheid voor een rustige en veilige sfeer. 
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Negatief gedrag van de opvoeder (ouder en leerkracht): 
 

• Onbegrip Heeft geen begrip voor gedachten- en leefwereld van kinderen. 

• Respectloos Neemt kinderen niet serieus en respecteert hun reacties niet. 

• Onvriendelijk Praat over de hoofden van kinderen heen, snauwt, schreeuwt en is geïrriteerd. 

• Pessimistisch Verwacht dat het verkeerd zal aflopen met het kind of dat de opdracht zal mislukken. 

• Druk  Gedraagt zich hyperactief, is onvoorspelbaar. 

De negatief ingestelde opvoeder: 

• Verwacht niets van kinderen ten aanzien van eigen verantwoordelijkheid; 

• Wantrouwt; 

• Stelt eigen belang voorop; 

• Is gevoelig voor status, vormelijkheden en regeltjes; 

• Neemt geen opvoedingsverantwoordelijkheid; 

• Is bang contrôle te verliezen; 

• Denkt niet na over eigen functioneren; 

• Corrigeert afbrekend, maakt veel negatieve opmerkingen; 

• Verwart opvoeding van het kind met een hondentraining; 

• Neemt eigen woorden niet serieus, is onecht; 

• Is lui en/of gemakzuchtig en stelt daarom geen duidelijke grenzen; 

• Geeft zelf het verkeerde voorbeeld; 

• Is bang voor een grote mond en durft kinderen daarom niet te corrigeren. 

 
Veiligheid (algemeen) 
Vanuit het Kanjerbeleid spelen we als school in op de veiligheid van kinderen in en rond school.  
Het algemene veiligheidsbeleid is vastgesteld voor de Spreng. In de map ‘Veilgheid’ is dit beleid terug te vinden.  
 
Computeronderwijs/ Horizon 2019 
We leven samen in een digitaal tijdperk. Computers, smartphones en i-Pads of andere tablets zijn niet meer weg 
te denken uit onze maatschappij. Meer nog dan anders groeien kinderen op met deze apparaten en het omgaan 
ermee gaat hen redelijk gemakkelijk af. Ook in de toekomst zullen deze ‘devices’ zoals ze ook genoemd worden 
een belangrijke rol spelen in het leven van de leerlingen van nu. Ze zullen er over 10 jaar weer heel anders uitzien, 
misschien zijn ze spraak gestuurd tegen die tijd; dat ze er, in welke vorm dan ook, nog zullen zijn is een feit. 
 
Binnen Adenium hebben alle kinderen die in groep 6/7 of 8 zitten een eigen divice in de vorm van een i-Pad of 
Chromebook. Het voorzien van de kinderen van een iPad is geen doel op zich, het werkelijke hoofddoel van het 
project is om leerlingen op een effectieve en creatieve wijze om te leren gaan met hun iPad. Hij moet 
ondersteuning bieden tijdens de lessen (oefenen rekenen/taal/spelling/lezen) maar moet ook ingezet worden 
om eigen kennis te vergroten. Ook zal kinderen geleerd worden de creatieve mogelijkheden van hun device te 
ontdekken. 
 
Basisvaardigheden groep 1 t/m 8 
Lezen, taal, rekenen en schrijven rekenen we tot de basisvaardigheden. 
Onze school maakt gebruik van methodes, zodat er op school een duidelijke structuur en doorgaande lijn te 
vinden is. We proberen met behulp van de methode alle kinderen deze vaardigheden naar vermogen aan te 
leren. Hierbij kan zo nodig de intern begeleider ingeschakeld worden. Een belangrijk doel van onze school is dat 
de kinderen zelfstandig leren werken. Hier zullen ze ook in het vervolgonderwijs veel aan hebben. 
 
Lezen 
Voorbereidend lezen: 
In de groepen 1 en 2 worden activiteiten gedaan in verband met het voorbereidend lezen. Dagelijks wordt er op 
een speelse manier aandacht besteed aan de ‘geletterdheid’. Het ontwikkelen en stimuleren van het fonemisch 
bewustzijn staat hierbij centraal. Op deze leeftijd leren kinderen b.v. dat zinnen uit woorden bestaan en dat 
woorden uit letters bestaan. Met zinnen, woorden en letters kun je allerlei leuke leerzame activiteiten doen.  
Als kinderen aan het eind van groep 2 van losse klanken een woord kunnen maken en daarbij ongeveer 16 letters 
kennen stappen ze goed voorbereid groep 3 binnen.  
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Aanvankelijk lezen: 
Het eigenlijke leesonderwijs begint in groep 3. In groep 3 gebruiken we de methode ”Veilig leren lezen”. Binnen 
deze methode hebben we gekozen voor de nieuwste versie (Kim versie). 
In het eerste halfjaar in groep 3 leren de kinderen hierbij alle letters inclusief de dubbele letters en klanken. Met 
bekende letters lezen ze algauw woorden. Het tweede halfjaar wordt er dagelijks geoefend met woorden en 
zinnen. Het vlot herkennen van woorden staat dan centraal. Het tempo wordt steeds hoger. Aan het eind van 
groep 3 verwachten we dan dat de kinderen het niveau van E3/AVI-2 beheersen. Voor het leesonderwijs wordt 
ook gebruik gemaakt van het computerprogramma, dat bij de methode hoort. 
  
Voortgezet technisch lezen: 
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode: Lekker Lezen. Voor groep 4, 5 en 6 is vastgesteld hoeveel AVI-niveaus 
een kind zou moeten beheersen. Na groep 6 is dat E6/AVI-9. Op dat moment moet het technisch lezen in feite 
zijn afgerond, maar nog wel worden onderhouden. 
Kinderen die het beoogde niveau nog niet hebben gehaald krijgen instructie. Leesinstructie wordt op AVI-niveau 
aangeboden. Daarnaast lezen alle kinderen ook woordrijen om een zo hoog mogelijk leestempo te ontwikkelen 
voor het lezen van woorden die niet in een bepaalde context staan.  Kinderen die het vastgestelde niveau gehaald 
hebben krijgen weinig instructie meer. Zij oefenen met zelfstandige leesvormen.  
 

Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst om te bepalen hoe ver ze zijn. In de groepen 7 en 8 zijn er 

weinig kinderen meer die instructie nodig hebben. Zij oefenen om de leesvaardigheid niet te verliezen. 

 

Begrijpend en studerend lezen:  

In wezen is alles wat we lezen begrijpend lezen. Toch is het een speciale vaardigheid die we op school met 

behulp van een methode trainen. 

In de groepen 1 en 2 wordt er veel voorgelezen. In feite is dit begrijpend luisteren. In groep 3 is begrijpend lezen 
een onderdeel van de leesmethode. Activiteiten op dit gebied zijn hierin verwerkt. 
Vanaf groep 4 is begrijpend lezen een schoolvak. We gebruiken hiervoor de methode ‘Estafette’.  
Kinderen leren hierbij een aantal leesstrategieën die toegepast worden bij het begrijpend lezen zoals vragen over 
een tekst beantwoorden of een samenvatting van een verhaal maken.  
 
Nederlandse taal 
Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht, dat de kinderen 

• Vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties, die zich in het 
dagelijks leven voordoen 

• Kennis en inzicht verwerven over de betekenis, gebruik en vorm van taal; 

• Plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal. 
 
Methodes die worden gebruikt zijn: Veilig leren lezen (nieuwste versie + computerprogramma + Veilig in stapjes) 
in groep 3 en Taal op Maat vanaf groep 4. 
 
Engelse taal 
Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht, dat de kinderen: 

• Vaardigheden ontwikkelen, waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau kunnen gebruiken als 
communicatiemiddel.  

• Kennis hebben van de rol, die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en weten van het 
belang van de Engelse taal als internationaal communicatiemiddel. 

Methode die wordt gebruikt: ”Join in’. 
 
Friese taal 
Het onderwijs in de Friese taal is erop gericht dat de kinderen: 

• In aanraking komen met de Friese taal, haar geschiedenis en cultuur.   

• Vaardigheden ontwikkelen, waar ze in het dagelijks leven iets aanhebben, zoals verstaan van de taal en 
het kunnen lezen van eenvoudige stukjes tekst. 
 

We maken bij het Fries gebruik van verschillende materialen en werkvormen. Studio F wordt als methode niet 
meer structureel ingezet. In het deeltaalbeleidsplan Fries is omschreven wat er in de verschillende bouwen 
gebeurt. In dit taalbeleidsplan is omschreven dat we, naast spreken en luisteren, de ambitie hebben om ook 



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      19 

lezen en (beperkt schrijven) aan de orde komt. Binnen het schooljaar werken we met een Friese week waarin 
alle facetten van de Friese taal aan bod komen. 
  
Rekenen/ Wiskunde  
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Met sprongen vooruit’. De groepen 3 t/m 8 maken 
gebruik van de methode ‘Wereld in getallen’. Het is een eigentijdse realistische rekenmethode die precies past 
bij onze visie op “omgaan met verschillen”. De organisatiestructuur is zo dat 60 % van de tijd beschikbaar is voor 
zelfstandig werken en 40 % voor instructie. Daarnaast is veel aandacht voor differentiatie en zorgverbreding. Er 
is in opbouw duidelijk rekening gehouden met het kind dat meer kan en het kind dat extra ondersteuning nodig 
heeft. 
 
De methode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

• Interactief onderwijs 

• Zelfstandig werken 

• Leren leren 

• Evaluatie van het leerproces 
 

Schrijven 
Het onderwijs in schrijven is erop gericht dat de kinderen: 

• Een goed leesbaar (eigen) handschrift ontwikkelen, dat er verzorgd uitziet en in een behoorlijk tempo 
geschreven kan worden.  

• Zich ontwikkelen tot vaardige schriftelijke taalgebruikers. 
 

Hierbij wordt gelet op een juiste penvoering en schrijfhouding. Gebruikte methodes zijn: Schrijven in de 
Basisschool (3 t/m 6) In de groepen 7 en 8 wordt geen speciale schrijfmethode meer gebruikt.  
 
Oriëntatie op mens en wereld 
Op onze school komen de oriëntatie op mens en wereld ruim aan bod. In de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk 
thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de belevingswereld van de kleuter. Het ervaren en waarnemen van 
de dingen om hen heen. Dit doen ze niet alleen door kijken en luisteren maar ook door voelen, ruiken, bewegen, 
tasten en proeven. Kortom: alle zintuigen doen mee! De kinderen verkennen stap voor stap de wereld om hen 
heen. Ze oriënteren zich op taal, communicatie, menselijk gedrag, kijk op zichzelf en anderen, ruimte, tijd, natuur, 
cultuur en al die andere dingen om zich heen. 
 
In de groepen 3 en 4 geven we biologie, gezond gedrag en verkeer en vanaf groep 5 komen daar nog 
aardrijkskunde en geschiedenis bij. 
 
Aardrijkskunde 
Het aardrijkskundeonderwijs is erop gericht dat de kinderen: 

• Zich oriënteren op de wereld om hen heen, te beginnen bij hun eigen, directe omgeving. 

• Zich een beeld kunnen vormen van de wereld en de activiteiten en gebeurtenissen, die daar 
plaatsvinden. 

• Inzicht verwerven in de manier, waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting 
beïnvloeden. 

• Zich enige geografische kennis eigen maken. 
 

Gebruikte methode: “Meander”.  
 
Geschiedenis 
Het geschiedenisonderwijs is erop gericht dat de kinderen: 

• Zich ervan bewust worden, dat niet alles altijd zo is geweest als het nu is. 

• Zich een beeld vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen. 

• Zich enige historische vaardigheden eigen maken. 

• Besef krijgen van de continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de samenleving. 

• Kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij. 

• Kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen 

geestelijke stromingen in de samenleving. 
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Er wordt gewerkt met de methode: “Brandaan”.  
 
Natuuronderwijs en gezond gedrag 
Het natuuronderwijs is erop gericht dat de kinderen: 

• Plezier beleven aan het verkennen van de natuur om hen heen. Voor de oudere kinderen geldt dat hun 

een kritische en vragende houding wordt aangeleerd.  

• Zorg hebben voor een gezond leefmilieu. 

• Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven, die mensen nodig hebben om op juiste wijze met de 

levende en niet-levende natuur om te gaan. 

• Een onderzoekende en waarderende houding krijgen ten opzichte van de natuur en zo mogelijk een 

gezond leefmilieu ontwikkelen. 

• Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon, dat bij henzelf 

past en bij de omgeving waarin ze opgroeien. 

Er wordt gewerkt met de methode: “Naut”.  
 
Ook wordt er gebruik gemaakt van televisielessen en bovenal de natuur om ons heen: soms halen we er een 
stukje van binnen en soms gaan we erop uit. 
 
Naast de wereldoriëntatielessen maken wij in groep 7 en 8 gebruik van de week van de mediawijsheid. In deze 
week staat social media centraal.  
 
Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder verkeersgedrag 

Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder verkeersgedrag, is erop gericht dat de leerlingen kennis, 

inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. 

In groep 7 wordt verkeersexamen gedaan. Voor het oefenen wordt gebruik gemaakt van “De 

Jeugdverkeerskrant”. Praktische lessen worden gevolgd in de verkeerstuin. 

In de groepen 3, 4 wordt gewerkt met de methode “Wegwijs” 

In de groepen 5, 6 wordt gewerkt met de methode “Op voeten en fietsen” 

In de groepen 7, 8 wordt gewerkt met de methode, die aan sluit bij “Op voeten en fietsen”: de 

“Jeugdverkeerskrant”. 

Burgerschapskunde 

De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de klas, op het schoolplein en in de buurt krijgt het kind 

te maken met processen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school worden 

de kinderen gestimuleerd voor hun mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders denken 

en zijn. Het kind kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van sociale plichten en 

rechten en kan meedenken en meebeslissen. De school wil de kinderen ondersteunen in de ontwikkeling tot 

goed burgerschap. 

Bij burgerschap staan drie domeinen centraal: 

• Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming: democratisch 
handelen en maatschappelijke basiswaarden. 

• Participatie:  kennis over basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en 
houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. 

• Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 

 
Wij willen binnen ons onderwijs actief burgerschap bereiken door:  

• Aanpassing en disciplinering 

• Zelfstandigheid en kritische meningsvorming 

• Sociale betrokkenheid 
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De aanpak en concrete doelen die wij binnen school hanteren om actief burgerschap te stimuleren zijn: 

• Gehoorzaamheid, goede manier en discipline 

• Het vormen van een eigen mening en omgaan met kritiek 

• Rekening houden met anderen, respect tonen voor andersdenkenden en solidariteit met anderen. 
 
Burgerschap en sociale integratie 
Burgerschap is geen vak apart, maar een manier van omgaan met de kinderen en lesgeven. Kinderen worden 
uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. We willen kinderen het 
belang van democratie, participatie en identiteit in onze samenleving leren. Juist nu er zoveel culturen en religies 
in Nederland zijn is het van belang dat kinderen al vroeg leren hun verantwoordelijkheid in deze democratische 
samenleving te nemen. 
 
Wij doen dat op school door: 

• Onze wijze van (zelfstandig) werken en het pedagogisch klimaat 

• Te werken met de levensbeschouwelijk methode “Kind op maandag” 

• Te werken vanuit onze Christelijke identiteit 

• Te werken met een methode voor emotionele en sociale ontwikkeling (“Kanjertraining”) 

• Methodes wereldoriëntatie: “Naut”, “Meander” en “Brandaan”, “Natuur Buiten Gewoon”; Op voeten 
en fietsen, jeugdverkeerskrant, Wegwijs 

• Het klokhuis 

• School tv-weekjournaal 

• Raad voor kinderen 

• Eventuele projecten rond verkiezingen en Prinsjesdag 

• De krant in de klas 

• Maandelijks een schoolregel centraal te stellen 

• Opruimen schoolomgeving 

• Contacten met zorginstellingen in de buurt; kerst, musical groep 8 
 
Andere informatiebronnen ten behoeve van de oriëntatie op mens en wereld 

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Voor klassikaal gebruik zijn de al genoemde 

televisielessen van groot nut en belang: aanschouwelijker kunnen we het niet maken. 

• De kinderen hebben voor het maken van werkstukken over wereld oriënterende vakken informatie 
nodig. Hiervoor zijn op school de series ‘Informatie Junior’ (groep 4, 5 en 6) en ‘Informatie’ (groep 7 en 
8) aanwezig. 

• Van groot belang is ook dat de kinderen wegwijs worden gemaakt in het systeem van de bibliotheek 
en dat ze hun weg kunnen vinden op het Internet. Binnen de school hebben we een eigen bibliotheek 
waar de kinderen wegwijs raken met het systeem.   

• Wij zijn bezig om ook als school, met behulp van de ICT-er, ook kinderen van andere groepen alvast 
leren om te gaan met het Internet. 
 

Het is de bedoeling dat de kinderen met genoemde bronnen leren werken, zodat ze zelfstandig met de 
gevonden informatie een werkstuk kunnen maken en informatie op echtheid kunnen inschatten. 
 
De expressievakken 
Muziek: 
Het muziekonderwijs is erop gericht dat de kinderen: 

• Kunnen genieten van muziek door luisteren, zingen en bewegen. 

• Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven op het gebied van muziek en ritme 

• De eerste beginselen van de taal van muziek en muzikale mogelijkheden ontdekken. 
 

Voor de doorgaande lijn gebruiken we de methode “Moet je doen”. Verder worden er veel muziekbundels 
gebruikt en materialen als cd’s, televisielessen en niet te vergeten muziekinstrumenten. 
 
Tekenen en handvaardigheid 
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht dat de kinderen: 

• Plezier beleven in het maken van tekeningen, schilderwerkjes en producten waarin ze zich uitdrukken. 



Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      22 

• Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven, waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en 
ervaringen kunnen vormgeven in beeldende werkstukken. 

• Leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen: de 
gebouwde omgeving, interieurs, mode, kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst. 

• Kennis en inzicht verwerven, om te laten ervaren dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd 
en aan cultuurgebied. 

•  
In de groepen 4 t/m 8 wordt eenmaal per week met behulp van ouders een creatief circuit aangeboden. Dit kan 
alleen, als er voldoende hulp van ouders is. 
Ook wordt als naslagwerk voor handvaardigheid en voor tekenen, de methode: “Moet je doen” gebruikt.  
 
Culturele vorming 
Onder culturele vorming wordt alles verstaan wat te maken heeft met op expressieve wijze uiten van ideeën, 
gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Het gaat daarbij om uitingen in beeld, geluid, muziek, taal, spel en 
beweging. Daarnaast ook het kennisnemen, begrip en waardering ontwikkelen van /voor de eigenheid van die 
culturen die de samenleving vormen, zowel in het heden als in het verleden. 
 
Er zijn verschillende vakgebieden binnen de kunstzinnige vorming te onderscheiden: 

• Beeldende vorming 

• Muzikale vorming  

• Dans 

• Drama 

• Literatuur 

• Media educatie 

• Cultuur 
 
Doelen van culturele vorming: 

• Richten op emotionele en verstandelijke ontwikkeling. 

• Verwerven van culturele emotionele en lichamelijke vaardigheden. 

• Kennis en inzicht structuur van de maatschappij. 

• Besef krijgen van de veranderingen in de maatschappij. 
 

Dit alles heeft te maken met historie, tijd en omgeving van het kind. 
 
Binnen de culture vorming willen wij de kinderen de Christelijke waarden en normen leren om van daaruit de 
maatschappij te leren benaderen. Wij willen proberen via ons doen en handelen onze geloofsovertuiging aan de 
kinderen over te dragen, ze op te voeden in rechtvaardigheid, eerlijkheid en zachtmoedigheid, maar wel in open 
en eerlijke verantwoordelijkheid in wederkerigheid.  
 
Daarnaast vinden wij het van belang, dat kinderen: 

• Zich oriënteren op de maatschappij 

• Leren omgaan met anderen (respect voor andermans ideeën, meningen, overtuigingen, levenswijzen, 
culturen). 
 

De culturele vaardigheden, luisteren, spreken, schrijven, rekenen, gezond gedrag en sociale redzaamheid worden 
binnen de vakken op school al ongemerkt aangeboden. Bij bijvoorbeeld geschiedenis passeert heel wat cultuur 
de revue en niet te vergeten de uren die besteed worden aan de vak- en vormingsgebieden tekenen, 
handvaardigheid en muziek. Toch willen wij als school de culturele vorming uitgebreider onder de aandacht 
brengen.  
 
We gaan volgens een vierjaarlijkse cyclus extra accenten leggen, zodat de verschillende cultuuraspecten twee 
keer in de schoolloopbaan van de kinderen aan de orde komen.  

• Cultureel erfgoed 

• Muzikale vorming  

• Drama  

• Kunsteducatie 
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Zoals reeds eerder opgemerkt kunnen al deze vier aspecten verweven worden met de diverse vakgebieden. Er is 
een cultuurwerkgroep gevormd die zich bezighoudt met het invullen van het jaarthema. Zij gaan op zoek naar 
mogelijkheden rond het thema en materiaal. 
 
Om kinderen kennis te laten maken met cultuur in eigen omgeving, valt te denken aan: 

• Bezoek musea in en omgeving Drachten 

• Kerken in en rond Drachten 

• Klooster 

• Kijken bij plaatselijke/lokale kunstenaars 

• Bibliotheek 
 
Samenwerking met Keunstwurk. 
Keunstwurk stimuleert als culturele dienstverlener de Friese kunst en cultuur in brede zin. Als provinciale 
organisatie richt Keunstwurk zich op amateurkunstbeoefening, cultuureducatie en de professionele kunsten in 
Friesland. Keunstwurk is actief in beeldende kunst, vormgeving, theater, dans, muziek en multidisciplinaire 
projecten.  
 
Keunstwurk organiseert Uurcultuur voor basisscholen, de PCBO-scholen doen hier allemaal aan mee. Uurcultuur 
is het jeugdtheaterproject voor de basisscholen. Uurcultuur laat kinderen kennis maken verschillende vormen 
van podiumkunsten zoals toneel-, dans-, vertel-, poppen- en muziekvoorstellingen. Voorafgaand aan de 
voorstelling wordt lesmateriaal toegezonden. De voorstellingen worden hierdoor begrijpelijker en 
aantrekkelijker voor kinderen.  
 
Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs is erop gericht dat de kinderen: 

• Plezier beleven aan sport en spel en dit mogelijk in hun vrije tijd op een manier gaan beoefenen. 

• Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten. 

• Enige kenmerkende hulpmiddelen en bijbehorende begrippen kunnen gebruiken. 

• Omgaan met een vorm van discipline behorend bij (spel)regels. 

• Omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. 
 

Onder bewegingsonderwijs vallen met name de bewegingslessen en zwemlessen, maar eigenlijk alle vormen van 
bewegen. De groepen 1 en 2 hebben elke dag bewegingsonderwijs. 
De kinderen van de groepen 3 en 4 zwemmen en hebben daarnaast nog een keer per week gymnastiek. De 
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 gaan tweemaal per week naar de sportzaal. 
 
Methodes die aan bod komen bij het bewegingsonderwijs zijn: “Basislessen bewegingsonderwijs” en 
“Bewegingsonderwijs in het speellokaal” 
 
Schoolzwemmen in groep 3 en 4 
De kinderen van groep 3 en 4 gaan (ieder een half schooljaar) wekelijks naar het zwembad. De eerste helft van 
het schooljaar gaat groep 4, de tweede helft gaat groep 3. Het schoolzwemmen vindt plaats onder begeleiding 
van leerkrachten en ouders. We gaan met de bus heen en terug naar het zwembad. De zwemlessen worden 
gegeven door personeel van het zwembad: “De Welle”. Op school is een zwemprotocol aanwezig waarin 
afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven.  
 
Dit protocol is vastgesteld door Adenium en de leiding van het zwembad “De Welle”. De kinderen kunnen zo via 
school hun zwemdiploma’s halen. De kosten voor het schoolzwemmen worden geïnd via de jaarlijkse financiële 
bijdrage. 
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Hoofdstuk 3: Zorg voor kinderen 
 

3.1 Leerlingvolgsysteem 

We vinden het van belang dat de kinderen die bij ons op school les krijgen, goed te volgen zijn in hun 
ontwikkeling. Door samen te werken met de peuterspeelzalen krijgen wij vroegtijdig gegevens van 
ontwikkelingen van de kinderen. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn van de peuterschool naar de basisschool.   
Observatie van kinderen is daarbij een belangrijk instrument. Door goed te kijken kun je over kinderen al veel te 
weten komen. Bepaalde gegevens kan men ook krijgen door kinderen te toetsen. In dit schooljaar krijgen we 
wederom gemeentelijke subsidie om een deel van het programma, met name tutoring uit te voeren (zie 
hoofdstuk 1.5). 
 
De groepsleerkracht houdt volgens afspraak een aantal gegevens bij en deze relevante gegevens worden 
bewaard in een groepsmap leerlingvolgsysteem.  
De kleuters van groep 1 en 2 worden geobserveerd aan de hand van het ontwikkelings-volgmodel van 
Onderbouwd.  Als een kind hiermee in kaart is gebracht kunnen we zien of de ontwikkeling naar wens verloopt. 
Daarnaast wordende kinderen getoetst. Hiervoor gebruiken we het Cito-toetsmateriaal dat bij het 
piramideproject wordt gebruikt. 
 
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden getoetst aan de hand van de gebruikte methodes op school. Zo kunnen 
we zien of een kind vorderingen maakt, of het zich blijft ontwikkelen, want dat is wat we graag willen. 
Naast veel methode-gebonden toetsen, gebruiken we ook methode-onafhankelijke toetsen voor de vakken 
technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen, spelling en voor het screenen van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling. Met de gegevens uit methode-onafhankelijke toetsen kunnen we bepalen hoe onze 
kinderen het doen ten opzichte van kinderen op andere scholen. 
 

3.2 Speciale zorg 
 
1-zorgroute 
Wij werken volgens de 1-zorgroute. Groepsleerkrachten werken binnen de klas met arrangementen. De 
leerlingen zijn per vak hierin onderverdeeld. De uitgangspunten zijn daarbij de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Op basis hiervan wordt een clustering in subgroepen gemaakt. Op deze manier kan er binnen de 
groep worden gedifferentieerd, zowel voor kinderen die meer aan kunnen als kinderen die minder aan kunnen. 
 
De groepsleerkrachten maken twee keer per cursusjaar groepsoverzichten voor de verschillende vakken. Deze 
overzichten worden gemaakt aan de hand van toets gegevens, observaties en andere relevante informatie. Dit 
alles wordt in een groepsoverzicht samengebracht. Aan de hand van dit groepsoverzicht wordt een groepsplan 
gemaakt. 
De kinderen worden in arrangementen onderverdeeld in verschillende niveaus. Er staat in welke kinderen het 
gewone groepsprogramma volgen, welke kinderen extra hulp nodig hebben en welke kinderen minder hulp 
nodig hebben. Ook staat erin welke oefenstof er in die periode aangeboden wordt en welke doelen er bereikt 
dienen te worden. 
 
Vier keer per jaar wordt er door de IB’er met elke groepsleerkracht een groepsbespreking gehouden. Dit is om 
de stand van zaken kritisch onder de loep te nemen. De groepsplannen worden hierin besproken. Ook de verdere 
ontwikkeling en vorderingen van de groep als geheel wordt hier besproken. Wanneer er dieper ingegaan dient 
te worden op één kind specifiek dan wordt er bij een groepsbesprekingen een afspraak gemaakt voor individuele 
leerlingbespreking. Ook vindt er tweemaal per jaar een leerlingenbespreking op teamniveau plaats.  
 
Wanneer de onderwijsbehoeften van kinderen erg afwijken van de groep, zal er een individueel handelingsplan 
gemaakt worden. Zij hebben vaak meer extra ondersteuning nodig of kunnen het gewone programma niet volgen 
en hebben een eigen leerlijn. In dit plan staat aangegeven waar de problemen liggen en welke specifieke hulp er 
wordt aangeboden. Meestal geeft de groepsleerkracht deze ondersteuning binnen de groep. Soms wordt de 
ondersteuning buiten de klas gegeven door b.v. de IB‘er. 
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Interne leerling ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van interne naar externe leerling ondersteuning  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Van lichte naar zware zorg 
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Verlengde periode  
In de groepen 1 en 2 kan het voorkomen dat een kind zich minder snel ontwikkelt dan zijn leeftijdgenoten. In 
groep 3 gebeurt het soms dat het leesproces moeilijk op gang komt. In groep 4 kan het voorkomen dat een kind 
zich heel ongelukkig voelt als hij of zij een eigen leerweg moet volgen. Kortom er kunnen zich situaties voor doen 
waarvan we vinden dat het beter is dat een kind een jaar verlenging krijgt in de onderbouw.  
 
Dit is vaak een heel lastige beslissing en de ouders worden hier uiteraard steeds bij betrokken. Is er sprake van 
een verlengde periode dan wordt dit tijdig met u besproken. De hele problematiek van de verlengde periode is 
in een notitie vastgelegd en deze wordt door het team gedragen. Hierin staat ook dat kinderen in de groepen 5 
t/m 8 in principe niet meer in aanmerking komen voor een verlengde periode.  
 
Versnellen 
Ook komt het voor dat een kind de ontwikkeling van zijn leeftijdgenoten ver vooruit is. Een kind dat al – veel – 
meer kan dan de andere kinderen in de groep krijgt niet meer genoeg uitdaging en verveelt zich dan. Een dergelijk 
kind heeft ook begeleiding nodig. Eén van de mogelijkheden is dat er dan besloten wordt dat kind te laten 
versnellen. Het slaat dan een groep over. Heel belangrijk is daarbij om goed te letten op de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van dat kind.  
Een andere oplossing voor meer begaafde kinderen kan ook worden gezocht in het verbreden en verdiepen van 
de leerstof die in de eigen groep wordt aangeboden. Door op een dergelijke manier te handelen willen we zorgen 
voor een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen (zie wet op het Basisonderwijs). 
 
Speciale zorg in verband met meer- en hoogbegaafdheid               
In elke groep zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. We noemen deze kinderen soms hoog- 
of meer begaafd, in andere gevallen spreken we van slimme kinderen. Deze groep kinderen vraagt binnen de 
groep ook om extra zorg en aandacht. Op onze school hebben we beleid ontwikkeld voor de aanpak van 
intelligente en begaafde kinderen. We willen hen onderwijsinhoudelijk en in pedagogisch/didactisch opzicht een 
passend en gestructureerd onderwijsaanbod geven. 
 
Dit betekent dat: 

• De signalering en de diagnose zorgvuldig en transparant gebeurt door middel van screening en observatie 
door de groepsleerkrachten 

• Voor deze kinderen een aangepaste leerlijn en een plan van aanpak wordt ontwikkeld  

• Er sprake is van compacting en dat verrijking en verbreding wordt gezocht in aanvullende lespakketten die 
begaafde kinderen uitdaging bieden 

• De houding van de groepsleerkracht met betrekking tot het pedagogisch handelen wordt toegespitst op de 
behoefte van intelligente en begaafde kinderen 

• De IB’er verantwoordelijk is voor het bewaken en borgen van al het handelen t.o.v. begaafdheid en begaafde 
kinderen 
 

Tijdens alle stappen die hierbij gezet worden is het de taak van de groepsleerkrachten om de ouders steeds te 
informeren. 
Op PCBO-niveau zijn plusklassen aanwezig voor de kinderen uit de groepen 3/ 4, 5/ 6 en 7/ 8. Een klas bestaat 
uit ongeveer 15 geselecteerde leerlingen die door de selectiecommissie aan de hand van vaste criteria zijn 
uitgekozen. 
 
Logopedie 
In het kader van de preventieve logopedie worden kinderen in groep 2 door de groepsleerkracht gescreend met 
behulp van een officiële kijkwijzer. Kinderen die hierbij opvallen worden telefonisch gemeld bij de logopedisten 
die werken op de school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom te Drachten) 
Zij geven, zo nodig na een screening op school, adviezen in de zin van: doorverwijzen naar logopedie of huisarts. 
Wij nemen dan contact op met de ouders. 
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Herfstkinderen: groep 1 en 2         
Kinderen geboren tussen 1 oktober en 31 december (de zgn. herfstkinderen) stromen aan het einde van het 
schooljaar in principe door naar de volgende groep. Voor veel kinderen zal blijken dat ze in hun ontwikkeling zo 
ver zijn dat dit ook daadwerkelijk kan. Voor een aantal kinderen zal blijken dat hun ontwikkeling nog niet zover 
is. Zij kunnen beter nog een jaar in groep 1 of eventueel in groep 2 blijven.  
Voor de kinderen die dit aangaat, zal uiteraard aan het einde van het lopende schooljaar een beslissing moeten 
worden genomen.  
 
Om dit besluit te onderbouwen gebruiken we een aantal criteria die verband houden met de volgende vier 
ontwikkelingsgebieden: 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling/werkhouding  

• Geletterdheid 

• Gecijferdheid 

• Visie van de groepsleerkracht 
 

Kinderen die doorgaan naar een volgende groep moeten aan een groot aantal van de opgestelde criteria voldoen. 
Kinderen die niet of te weinig voldoen aan de criteria blijven nog een jaar in dezelfde groep. 
De school heeft hier beleid op gemaakt en een en ander uitgewerkt in een stappenplan en een schema 
doorstroming groep 1-2. 
De leerkrachten van groep 1 en 2 nemen in de maand februari contact op met de betreffende ouders om zaken 
rond de ‘herfstkinderen’ uit te leggen. Na de toetsing in mei wordt in overleg met de ouders de definitieve 
beslissing genomen. 
 

3.3 Schoolgericht Maatschappelijk Werk 
 
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. In deze periode maakt het een hele belangrijke fase in 
zijn leven door. Hij gaat de wereld om zich heen verkennen. Hij groeit op van peuter tot puber. 
Zoals we allemaal weten, verloopt dat niet altijd vlekkeloos. Soms is aan het gedrag van een kind te zien, dat het 
niet goed met hem gaat. Soms laat hij op een andere manier merken, dat hem iets dwars zit. 
Omdat deze periode belangrijk is voor zijn verdere leven, is er bij ons op school, naast aandacht voor het leren 
lezen, rekenen en schrijven en alle andere vakken, ook aandacht voor zijn psychische en sociale ontwikkeling. 
Immers, een kind dat zich lekker voelt, kan veel gemakkelijker de stof opnemen dan een kind dat problemen 
heeft. 
 
Wanneer u als ouder/verzorger zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd met de leerkracht over praten. 
U kent uw kind immers het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kan de 
Schoolgericht Maatschappelijk Werker ook worden ingeschakeld. 
Ook de leerkracht van school kan zorgen hebben over uw kind. Hij zal daar met u als ouder/verzorger over praten. 
Soms zal de school constateren, dat er professionele hulp nodig is. Met uw toestemming kan dan het 
Schoolgericht Maatschappelijk Werk worden ingeschakeld. 
 
Samengevat: wanneer Schoolgericht Maatschappelijk Werk? 

• Wanneer u of wij ons zorgen maakt over uw kind, kan een beroep worden gedaan op de 
schoolmaatschappelijk werker. Wij initiëren dit. Altijd met uw instemming. Wij zullen met u als ouder 
of verzorger een gesprek aangaan, om de zorgen van de school en/of van u te bespreken. Samen wordt 
er naar een oplossing gezocht.  

• Ook kan de Schoolgericht Maatschappelijk Werker advies en consultatie aan leerkrachten en IB’er geven 
over de benadering van kinderen met sociaal-emotionele problemen. 

• Wanneer u problemen ervaart bij de opvoeding van uw kind, kan ook, via de IB-er van de school, de 

schoolmaatschappelijk werker voor een gesprek hierover worden gevraagd. 

 

Schoolgericht Maatschappelijk Werk wordt door de Gemeente Smallingerland aan alle scholen in Smallingerland 
aangeboden en loopt via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  
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3.4 Passend Onderwijs – de mogelijkheden en grenzen van onze zorg. 

 
Passend onderwijs is gestart per 1 augustus 2014. Ouders kunnen vanaf dat moment hun kind aanmelden op de 
school van hun keuze. Deze school krijgt hierbij de verantwoordelijkheid een geschikte plek te zoeken voor dit 
kind. Veelal kunnen de kinderen aangenomen worden op de school van aanmelding. Maar wanneer er twijfels 
bestaan of de school wel kan voldoen aan de ondersteuning die dit kind vraagt schakelt de school een commissie 
(het bovenschools zorgteam van PCBO Smallingerland) in die onderzoekt wat dit kind nodig heeft.  
 
Hieruit volgt een beoordeling: (Deze procedure kost maximaal 10 werkweken). 

• Het kind krijgt een (tijdelijke) plaatsing op de school van aanmelding;  

• Het kind kan geplaatst worden op een andere reguliere school die wel in deze ondersteuning kan 

voorzien;  

• Het kind kan geplaatst worden op het speciaal basisonderwijs of  

• Het kind wordt voorgedragen voor een plaatsing op het speciaal onderwijs.  

  
Voor u als ouder is het goed te weten welke ondersteuning/zorg elke school zelf kan bieden. De scholen hebben 
dat vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. Omdat wij het als school belangrijk vinden helder te communiceren 
over onze mogelijkheden hebben wij hieronder een aantal uitgangspunten van onze school vermeld: 
 
Onze school levert in het schooljaar 2021-2022 basisondersteuning. Dit betekent dat wij: 

• Onderwijs aanbieden op 3 niveaus 

• Les kunnen geven aan een kind met een (beperkte) afwijkende leerlijn, wanneer een kind niet de 

einddoelen kan halen van groep 8 op één of meerdere vakgebieden. Hiervoor stellen we dan een 

ontwikkelingsperspectief op. 

• Ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met dyslexie. 

• Ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met lichte gedragsproblematiek. 

• Ondersteuning kunnen bieden aan kinderen waarbij licht medisch handelen nodig is.  

 
Hiermee geven wij aan dat onze mogelijkheden niet onuitputtelijk zijn. De volgende indicatoren geven de 
grenzen van onze zorg weer:  

• De kinderen, personeel en ouders moeten zich veilig voelen in de school. 

• Het kind kan zich aan de school- en groepsregels houden of laat een zodanige ontwikkeling zien dat het 

kind dit in de nabije toekomst kan. 

• Het kind moet zelfstandig met een taak bezig kunnen zijn of laat een zodanige ontwikkeling zien dat het 

kind dit in de nabije toekomst kan. 

• Ouders en school hebben een relatie geënt op vertrouwen en respect. Zij kunnen goed samenwerken 

en volgen binnen hun mogelijkheden elkaars adviezen op. 

• Het aantal kinderen dat geïndiceerd is voor leerlinggebonden financiering en/of specifieke begeleiding 

nodig heeft is per groep gebonden aan een maximum. Dit maximum is afhankelijk van de problematiek. 

• Kinderen moeten bij aanmelding zindelijk zijn. 

• Bij aanmelding van een kind met fysieke beperkingen zal het ondersteuningsteam zich buigen over de 

mogelijkheden. 

  
Kinderen die al bij ons op school zitten, maar gedurende de schoolloopbaan tegen de grenzen van onze 
mogelijkheden aanlopen zullen we ook inbrengen in het bovenschools zorgteam. Samen met hen bepalen we 
een strategie hoe en waar we dit kind het beste onderwijs kunnen verlenen, zodat uw kind passend onderwijs 
krijgt. Als ouder wordt u altijd meegenomen in dit proces vanaf het moment van signalering van de problematiek. 
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3.5 Plusklas Kwadraat. 

Binnen onze vereniging is er aandacht voor kinderen die meer kunnen. 
Ook op onze school zijn kinderen die behoefte hebben aan meer en andere leerstof dan de school kan bieden. 
Voor deze kinderen is “Plusklas Kwadraat” bedoeld. 
 
In de Plusklas ontmoeten kinderen van groep 3 t/m groep 8 andere (hoog/ meer) begaafde kinderen. Deze 
kinderen komen van verschillende scholen van PCBO Smallingerland. In de Plusklas werken de kinderen veel in 
groepjes, maar ook aan persoonlijke leerdoelen. Er wordt veelal gewerkt in de vorm van projecten/ thema’s.  
De activiteiten in de Plusklas doen een beroep op het leren leren en op vaardigheden als samenwerken, taken 
verdelen, discussiëren, verslaglegging, presenteren enz.  
De Plusklas ‘draait’ op verschillende ochtenden in een eigen lokaal in het gebouw van De Spreng en heeft een 
eigen leerkracht. De leerkracht verzorgt de lessen en ook het contact over en met de kinderen van de plusklas 
met de ‘thuisschool’ en de ouders.  
Binnen PCBO Smallingerland werken we met een aanmeldingsprocedure voor deze Plusklas.  
In de periode februari/maart wordt gestart met de screening op de school door de leerkracht en IB/er: welke 
kinderen komen in aanmerking voor de plusklas. De school neemt contact op met de ouders en betrekt hen in 
de aanmelding. De selectiecommissie beslist welke kinderen worden toegelaten. 
Voor de meivakantie is bekend welke kinderen voor het komende schooljaar zijn 
geselecteerd voor de Plusklas. 
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Hoofdstuk 4: Onderwijsresultaten 
 
De onderwijsresultaten op “De Spreng” worden op verschillende manieren bijgehouden en bekendgemaakt. 
Vanaf groep één worden kinderen geobserveerd en getoetst. De ontwikkeling van de kinderen wordt gedurende 
de hele schooltijd bijgehouden met behulp van de toetsen in het leerlingvolgsysteem In groep acht volgt 
uiteindelijk een toets die mede de schoolkeuze voor het Voorgezet Onderwijs bepaalt. 
 

4.1 Rapportage 

 
De rapporten worden twee keer per jaar aan de kinderen uitgereikt: in het voorjaar en voor de zomervakantie. 
Naar aanleiding van het voorjaarsrapport wordt een kijk- ouderavond gehouden voor de groep 1 t/m 8. 
De ouders worden vooraf ingedeeld en voor een bepaalde tijd en avond uitgenodigd.  Zij worden zo in de 
gelegenheid gesteld om 15 minuten met de leerkracht over het rapport e.a. te praten. 
Omdat de tijd van de aanvang van het schooljaar tot februari een lange periode is hebben we binnen De Spreng 
gekozen voor startgesprekken in september van het schooljaar.  
Naast deze vorm van oudercontacten zijn er de zogenaamde ouderavond weken. Ouders worden hier door 
middel van de nieuwsbrief uitgenodigd en kunnen zich opgeven voor een gesprek met de leerkracht, directie of 
IB’er. Hierdoor ontstaat een cyclus van zes á zeven weken gedurende het jaar waarbij ouders de mogelijkheid 
hebben om gesprek aan te gaan over het wel en wee van hun kind(eren). 
 
Voortgezet onderwijs 
Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het advies voor het voorgezet 
onderwijs is gebaseerd op het volgen van het kind tijdens de gehele basisschoolperiode. Vanaf groep zes 
worden de gegevens van methodeonafhankelijke toetsen niet alleen geplaatst in het leerlingvolgsysteem van 
de school maar ook in de zogenaamde Friese Plaatsings Wijzer (FPW). De FPW is een instrument wat aan de 
hand van de resultaten laat zien voor welk van de onderstaande vormen van voorgezet onderwijs het kind 
geschikt zou kunnen zijn. 
 
De FPW wordt op alle basisscholen binnen Smallingerland gebruikt om een goed advies te geven. 
Met de FPW kunnen we een pré advies geven in groep 7. Het pré advies is een indicatie voor het voortgezet 
onderwijs na groep 8. Het is geen definitief advies. Het definitieve advies wordt gegeven in groep 8. 
 

Verklaring van de afkortingen:     

VMBO is 

 
Voorbereidend Middelbaar Beroeps 
Onderwijs   

VMBO/bb is VMBO basis beroep    
VMBO/kb is VMBO kader beroep    
VMBO/tl 
(MAVO) is VMBO theoretisch leerweg.    
HAVO is Hoger Algemeen Vormend Onderwijs   
VWO is Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs   

 
Er zijn ook kinderen die wat extra aandacht en meer tijd nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken. Zij 
worden geplaatst op het LWOO (Leer Weg Ondersteunend Onderwijs). 
De eerste twee jaar worden scholen op de hoogte gehouden van de resultaten van de  
kinderen. Op die manier kunnen ze nagaan of hun advies inzake de schoolkeuze de juiste geweest is.  
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Uitstroom afgelopen zeven jaar 
Hieronder een overzicht van de uitstroom van leerlingen naar het voorgezet onderwijs de afgelopen zeven jaar: 
 

Uitstroom           

Weergave           

            

  
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

Totaal 

VWO 4 4 6 1 8 2 2 27 

HAVO t/m VWO            0 

HAVO 2 5 2 6 5 5 7 32 

VMBO TL t/m HAVO 3 2 1   1   7 

VMBO KL t/m VMBO TL 1     1 3  1 6 

VMBO TL 6 5 3 1 8 3 6 32 

VMBO BL 4 3 4 4 5 5 2 27 

VMBO BL, met LWOO 1 3           4 

VMBO BL t/m VMBO GL               0 

VMBO BL t/m VMBO KL 1             1 

VMBO KL 4 3 5 3 3 6 3 27 

VMBO KL, met LWOO 1             1 

VMBO KL t/m VMBO GL     2         2 

VMBO BL t/m HAVO                

VMBO GL t/m HAVO               0 

Geen specifiek advies mogelijk           1 1 

  27 25 23 16 33 21 22 167 
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4.3 Opbrengstgericht werken 

 
Door meer te kijken naar de opbrengsten, wordt de effectiviteit van het onderwijs verbeterd en stijgen de 
leerprestaties van de kinderen. De essentie hiervan is dat iedereen binnen de school, de directie, de IB’er, de 
leerkracht in de groep, zich laat sturen door uitkomsten van metingen.     
 
Dit proces verloopt volgens een vast patroon. 

• Het stellen van doelen ten aanzien van leerprestaties.  

• Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma 

• Meten van opbrengsten door het afnemen van verschillende toetsen. 

• Analyseren van de gegevens  

• Bijstellen van de instructie, het programma en doelen 
 

Systematisch, aan de hand van analyses, wordt de kwaliteit van het onderwijs in de gaten gehouden. 
Leerkrachten weten een taakgerichte werksfeer te realiseren en ze zijn meer in staat om het leerstofaanbod af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Door het gerichter focussen op de opbrengsten is er een 
stijgende lijn te zien in de opbrengsten. Gemiddeld genomen is er nu een zekere mate van stabiliteit in de 
gemiddelde opbrengsten van de school. Deze opbrengsten zijn voldoende. De eindopbrengsten van groep 8 zijn 
de laatste jaren voldoende.  
 
In de groepen zijn de tussenopbrengsten voor rekenen, taal en technisch- en begrijpend lezen gemiddeld 
genomen voldoende. Om de resultaten voor technisch lezen op een nog hoger plan te brengen starten we vier 
ochtenden per week met technisch lezen (instructielezen/tutorlezen/mandjeslezen). Ook de methode ‘Bouw’ 
wordt structureel ingezet om de leesprestaties te verhogen.  

4.4 Kwaliteitsdenken, een instrument. 

 
Als school zetten we alles in het werk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Op het leveren van kwaliteit 
worden we, vanuit de wettelijke kaders en de schoolvisie, ook gecontroleerd.  
Alle scholen van PCBO Smallingerland vinden het belangrijk ook zelf de kwaliteit van de school in kaart te brengen 
en van daaruit de schoolontwikkeling verder aan te sturen. We gebruiken daarvoor allemaal het 
kwaliteitsinstrument KVLPO (Kwaliteits VragenLijst Primair Onderwijs). De KVLPO brengt de huidige situatie van 
de school in kaart en geeft aan wat beter zou kunnen. Het instrument is opgezet, vanuit een breed landelijk 
kwaliteitsdenken. De kwaliteitsindicatoren van de inspectie zijn erin verwerkt. Het instrument kan met vragen 
worden aangepast én uitgebreid aan de situatie van de school of aan een specifieke ontwikkeling van de school. 
Om inzicht te krijgen hoe u als ouder onze schoolontwikkelingen ervaart, hoe de kinderen naar de school kijken, 
zullen we op gezette tijden ook ouders én kinderen van de bovenbouw vragen een enquête in te vullen. Dit 
kunnen ouders zijn uit een bepaalde bouw van de school, een doorsnede van alle ouders van de hele school, of 
alle ouders. Bij bovenbouw kinderen kunt u ook denken aan een doorsnede van de bovenbouw of aan alle 
kinderen. 
 
De gegevens van de enquête verwerken we in een overzicht. Van daaruit zal de school een keuze maken voor 
ontwikkeling in de aangegeven aandachtspunten. De resultaten en de eventuele actiepunten worden aan u als 
ouders gepresenteerd. Op deze manier nemen we ook in het kwaliteitsdenken uw mening serieus. 
Op school is meer informatie aanwezig hoe we als PCBO-scholen en als school de totale kwaliteitszorg 
vormgeven. U kunt hiervoor terecht bij de directie van de school. 
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Hoofdstuk 5: Ouders 
 

5.1 PCBO Smallingerland e.o/ Onderdeel van Adenium 

 
De vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Smallingerland en Omstreken heeft als grondslag de 
Bijbel. De Bijbel is voor ons het inspirerende woord van God en richtinggevend voor al het werk van de vereniging. 
 
Missie 
PCBO Smallingerland staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. We richten ons op het ontwikkelen van 
talenten en kennis, het leren kiezen voor een gezonde levensstijl en het creëren van een omgeving waarin 
positieve bijdragen van harte gewaardeerd worden. Alles wat we daarvoor ondernemen wordt gekleurd door 
onze christelijke identiteit. 
  
Visie 
PCBO Smallingerland is doelbewust bezig met de taken waar ze voor staat. Het eerste uitgangspunt is voor ons 
dat de kinderen centraal staan. Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd. Wanneer we beleidsmatige keuzes 
maken, houden we voor ogen dat de uitkomsten van deze keuzes direct of indirect de kinderen ten goede 
moeten komen.  
Onze visie wordt gekleurd door vijf kernbegrippen die op veel manieren op bestuurlijk, school- en groepsniveau 
zichtbaar worden in ons handelen. Deze kernbegrippen zijn: christelijk, ontwikkelend, ambitieus, professioneel 
en eigentijds. 
 
Christelijk 
Het evangelie van Jezus Christus staat centraal in het handelen binnen de vereniging. Het wordt zichtbaar in het 
gedrag van de medewerkers, zijn/haar omgang met kinderen, collega’s en externen. Het wordt zichtbaar in het 
onderwijs tijdens (dag)openingen en –sluitingen, vieringen en in het aanbod van verhalen uit en rondom de 
Bijbel. Het wordt zichtbaar in moreel ethische keuzes, waaronder het niet discrimineren naar godsdienst of 
levensovertuiging, ras of politieke overtuiging. 
 
Ontwikkelend 
Het gaat ons niet alleen maar om onderwijs in de basisvaardigheden van kinderen. We kijken welbewust over de 
(leeftijds)grenzen van de school en het onderwijs heen naar andere sociale contexten die voor de ontwikkeling 
van kinderen van belang zijn. We zoeken actief samenwerking met educatieve partners die 0-13-jarigen op het 
oog hebben. We willen aandacht besteden aan alle aspecten van het mens-zijn en een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling daarvan. Daarbij richten we ons niet alleen op de ontwikkeling van kinderen, maar ook van de 
leerkrachten en de organisatie als geheel. Kennis wordt vanzelfsprekend gedeeld (teach the teacher), de 
organisatie en alle medewerkers investeren in scholing die het pedagogisch en didactisch handelen (vakkennis) 
vergroot. Al deze ontwikkelingen worden - waar mogelijk en nodig – gestructureerd. Ontwikkelen is niet 
vrijblijvend, maar appelleert ook aan ieders eigen verantwoordelijkheid.  
 
Ambitieus 
Het hebben van ambities betekent vooral dat we vooruitkijken en gaan voor de best haalbare prestatie. Dit vraagt 
een hoog niveau van betrokkenheid van alle medewerkers. En ook hierbij gaat het niet alleen om de prestaties 
van kinderen op het gebied van taal en rekenen. We hebben ambities in de brede zin van het woord. PCBO 
Smallingerland staat midden in de samenleving en wil daarin positief bekend staan, bij ouders en verzorgers 
(klanten) en als werkgever, vanwege de bijdrage die we leveren.  De ambities raken daarin ons hele wezen, en 
zijn niet slechts op papier geformuleerde pretenties. Ze bepalen wat we doen en hoe we het doen. 
 
Professioneel 
Een professionele aanpak betekent dat we op alle beleidsterreinen een kwalitatief hoogstaande aanpak 
voorstaan. Dat betekent vanuit een kader handelen dat ‘evidence based’ 1 is. Er worden doelbewuste acties 
ondernomen. Op elk niveau wordt aan (zelf)reflectie gedaan en vanuit die lerende houding verbeteringen 
geïmplementeerd. We gaan uit van verschillen die er zijn, en zoeken naar de kwaliteiten die we te bieden hebben. 
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Vandaar dat ‘professioneel’ voor ons inhoudt, dat het actiegericht is. Vanuit persoonlijk leiderschap sturen we 
op het verbeteren van het gedrag van onszelf als professionals. Professionaliteit is verantwoordelijkheid nemen 
en kwaliteit leveren. 
 
Eigentijds 
Onze vereniging functioneert in de 21e eeuw, waarin we definitief zijn overgestapt naar het informatietijdperk. 
Veel zaken zijn in het onderwijs nog georganiseerd zoals dat in het industriële tijdperk voldeed. Dat vraagt veel 
aanpassingen op alle terreinen. Op onderwijskundig gebied willen we kinderen voorbereiden op het kunnen 
functioneren in een moderne samenleving. Dat houdt onder andere in: kunnen samenwerken, kunnen omgaan 
met de (moderne) media, kunnen participeren, (gezond) leren kiezen, op maat gemaakt onderwijs, inspelen op 
actuele thema’s. Van leerkrachten vraagt het ook een andere houding en andere vaardigheden, die passen bij 
het aanbod voor de kinderen. Van de organisatie vraagt dit om moderne faciliteiten in een daarbij passend 
schoolgebouw. We zoeken actief naar nieuwe wegen, waarbij niets op voorhand wordt uitgesloten en risico’s 
niet uit de weg worden gegaan.  
 
Samenwerkingsscholen in de dorpen 
Door de krimp zijn in vier dorpen van Smallingerland samenwerkingsscholen ontstaan tussen Christelijken 
Openbaar onderwijs. Door het vormen van samenwerkingsscholen is het basisonderwijs in de dorpen Opeinde, 
Oudega, Drachtstercompagnie en Rottevalle voor de komende jaren gegarandeerd.  

5.1.1 Gegevens en bestuur stichting Holding Adenium 

 
De stichting Holding Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO Smallingerland. De 
stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van kinderen, met name in hun 
levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten behoeve van hun optimale ontwikkeling 
volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen, zulks alles voorts met aandacht voor de godsdienstige, 
met name protestants-christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de 
Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, 
alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
 
De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en het 
bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval begrepen de 
navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland en stichting Speciaal 
Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter en een lid. 
 
Stichting Holding Adenium 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE  Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 
KvK-nr.: 73800805 
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5.1.2. Gegevens en bestuur stichting PCBO Smallingerland e.o. 

 
Stichting PCBO Smallingerland e.o. heeft ten doel het geven van primair onderwijs als bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs, alsmede voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin. De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord. De Bijbel is het geïnspireerde Woord 
van God en richtinggevend voor al het werk van de stichting. 
 
Stichting PCBO Smallingerland e.o. is dochter in holding Adenium. Het college van bestuur is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor dochter stichting PCBO Smallingerland e.o. De dochters in Holding Adenium werken in 
de holding samen op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie en beheer, zoals bijvoorbeeld, 
gebouwenbeheer, ICT, financiën, P&O en de personeels- en salarisadministratie. 
 
Stichting PCBO Smallingerland e.o. 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE  Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 
Bestuursnummer: 40342 
KvK-nr.: 40005317 

5.1.3 Gegevens en bestuur stichting OPO Furore 

 
Stichting OPO Furore is een bevlogen, lerende organisatie voor openbaar onderwijs met het oog op talenten, 
waarin wordt samengewerkt aan een goede kwaliteit van onderwijs. 
 
Stichting OPO Furore is dochter in holding Adenium. Het college van bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk 
voor dochter stichting OPO Furore. De dochters in holding Adenium werken in de holding samen op het gebied 
van facilitaire dienstverlening en administratie en beheer, zoals bijvoorbeeld, gebouwenbeheer, ICT, financiën, 
P&O en de personeels- en salarisadministratie. 
 
Stichting OPO Furore 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE  Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 
Bestuursnummer: 41735 
KvK-nr.: 01123270 

5.1.4 Gegevens en bestuur stichting speciaal basisonderwijs OPO Furore – PCBO Smallingerland 

 
Stichting Speciaal Basisonderwijs OPO-Furore-PCBO Smallingerland is gevestigd in de gemeente Smallingerland 
en heeft ten doel het geven van primair onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, alsmede 
voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
De stichting heeft een algemeen-bijzondere grondslag, hetgeen inhoudt dat het door haar aangeboden 
onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met 
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.  
De door de stichting in standgehouden scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van 
godsdienst of levensbeschouwing. Het door de stichting gegeven onderwijs eerbiedigt ieders godsdienst of 
levensbeschouwing. 
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Stichting Speciaal Basisonderwijs OPO-Furore-PCBO Smallingerland is dochter in holding Adenium. Het college 
van bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor dochter stichting Speciaal Basisonderwijs OPO-Furore-PCBO 
Smallingerland. De dochters in de holding Adenium werken in de holding samen op het gebied van facilitaire 
dienstverlening en administratie en beheer, zoals bijvoorbeeld, gebouwenbeheer, ICT, financiën, P&O en de 
personeels- en salarisadministratie. 
 
Stichting Speciaal Basisonderwijs OPO-Furore-PCBO Smallingerland 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE  Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 

5.1.5   Bovenschoolse schoolgids Adenium  

 
Zoals is het voorwoord al is gezegd heeft Adenium voor alle scholen een algemene bovenschoolse schoolgids 
ontwikkeld. Hieronder staat de inhoudsopgave m.b.t. deze schoolgids. 
U vindt de bovenschoolse schoolgids op de site van Adenium; www.adenium.nl, onder het kopje publicaties.  
 

5.2 De Spreng/Activiteiten 

 
De Spreng organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. Bij deze activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders die 
zich hiervoor kunnen opgeven.   
 

5.3 De Medezeggenschapsraad (MR) 

 
Wat is de MR? 
De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel van onze school. Het is 
een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het 
schoolbeleid. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben. 
 
Wat doet de MR? 
Om ervoor te zorgen dat onze school goed functioneert, worden elke dag plannen gemaakt, beslissingen 
genomen en veranderingen doorgevoerd. In de MR worden alle belangrijke zaken m.b.t. beleid dat leerkrachten, 
leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat besproken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn het 
schoolplan, de schoolfinanciën en de formatie van het komende schooljaar. Daarnaast heeft de Spreng een 
aantal schoolspecifieke aandachtspunten die regelmatig worden besproken tijdens de vergaderingen. Je kunt 
hierbij denken aan: 
 

• Veiligheid in en rond de school,  

• Communicatie met ouders,  

• Passend Onderwijs,  

• Tussentijdse evaluaties van het jaarplan  

• Afstemming met de oudercommissie. 
 

De MR vergadert 6 keer per jaar. De data hiervoor vindt u op de site. De vergaderingen vinden plaats in de 
docentenkamer van de Spreng en zijn voor alle teamleden en ouders vrij toegankelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@adenium.nl
http://www.adenium.nl/


Schoolgids 2022-2023    ‘De Spreng’, een bron van ontwikkeling!      37 

Wie zitten er in de MR? 
De MR van de Spreng bestaat uit 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. De zittingsduur van de MR-leden 
bedraagt 4 jaar. 
De leden van de MR zijn:                                                                                                                                                   
Mw. K. de Haan    voorzitter   
Mw. M. Nicolai   lid     
Mw. N. ten Wolde  lid   
Marije de Moor -Bies  secretariaat/ leerkracht/ kanjercoördinator                                                                                                                            
Maureen Lukas   leerkracht/ leesspecialist 
Erik Nijholt   leerkracht/ bovenbouwcoördinator  
 
De directeur van de school is geen lid van de MR maar mag bij vergaderingen advies geven over bepaalde 
onderwerpen. 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Gasten bij een MR vergadering zijn toehoorder en geen actieve 
deelnemer aan de vergadering. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
PCBO Smallingerland (13 scholen) heeft op dezelfde wijze een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) waarin onze school vertegenwoordigd wordt door Richard van Lunzen (vader van Sietse, groep 7). Binnen 
de GMR worden de onderwerpen besproken die voor alle PCBO-scholen belangrijk zijn, zoals het 
personeelsbeleid, de begroting en het strategisch beleid voor de gehele organisatie.  
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR, en op PCBO-niveau de GMR, 
genomen worden. Iedere ouder kan meehelpen om de school en onze vereniging nog beter te laten 
functioneren! 
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5.4 Ouderbetrokkenheid 

 
Als schoolcommissie, MR en team vinden wij de betrokkenheid van de ouders enorm belangrijk. Dat hebben wij 
als ouders in onderstaande zin kernachtig verwoord: 
 

Wij willen samen onze talenten als ouders op positieve wijze inzetten. 
Door onze betrokkenheid dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit 

van het onderwijs aan onze kinderen. 
 

Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij 
stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Een goede samenwerking 
tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Naast informeren willen we u als ouder(s) 
verzorgers ook betrekken bij het leerproces van uw kinderen. In september houden we daarom startgesprekken 
met ouders en kinderen. Bij deze startgesprekken spreken we naar elkaar uit wat we verwachten van het nieuwe 
schooljaar. Dit jaar gaan we ook onderzoeken of we ons administratiesysteem kunnen openzetten zodat u als 
ouders altijd op de hoogte bent van de resultaten van u kind(eren). 
Van informeren, betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces en uw feedback hierop willen we het onderwijs aan 
onze school op een hoger plan tillen.  
 
Ouderhulp 
Graag doen we een beroep op u voor zaken als: 

• Begeleiding excursies    

• Lezen 

• Creatieve lessen     

• Begeleiden sportactiviteiten 

• Organiseren van bijzondere evenementen enz. enz. 
 

U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier. 
 
Informatieavond (algemeen) 
Eens per jaar organiseert de school een algemene ouderavond. Op deze avond worden eventueel nieuwe leden 
van de MR voorgesteld. Naast een formeel gedeelte wordt ook vaak een onderwerp aan de orde gesteld die 
betrekking heeft op het onderwijs. Het laatste deel van deze ouderavond heeft een meer informeel karakter. Het 
kan door het personeel worden georganiseerd of door externen van buiten de school.  
 
Ouderbezoeken of spreekuur 
Met de ouders van de (nieuwe) kinderen van groep 1 zijn bij de aanmelding al gesprekken gevoerd, thuis of op 
school.  
 
Groepen 1 t/m 8: 
Het eerste officiële oudercontact vindt plaats in de maand september. U wordt uitgenodigd voor een 
startgesprek van een kwartier met de leerkracht(en). Het startgesprek is een geschikt moment om wederzijdse 
verwachtingen tussen u als ouder, uw kind, school en leerkracht uit te spreken. 
 
Spreekuren en spreekuur weken 
Naast bovengenoemd spreekuur in november is er een spreekuur in de maand februari n.a.v. het eerste rapport.  
In de jaarplanning zijn, over het jaar verspreid, spreekuurweken ingepland. Deze worden zo gepland, dat er 
samen met de spreekavonden eens in de acht weken een moment is waarop ouders met de leerkrachten kunnen 
praten over de vorderingen van hun kind. Na het tweede rapport is weer een spreekuurweek gepland waarin u 
desgewenst een afspraak voor een gesprek kunt maken. Via de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd om met behulp 
van een inschrijfformulier u op te geven voor een dergelijk overleg. Voor dit formulier kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht. 
 
Nieuwsbrieven 
Naast deze gids wordt u via algemene nieuwsbrieven regelmatig over allerlei zaken en gebeurtenissen in en rond 
onze school geïnformeerd. Via Parro wordt u door de groepsleerkracht(en) op de hoogte gehouden van de eigen 
groep. 
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5.5 Leerplicht 

 
Toelating op een basisschool kan pas op de dag dat een kind 4 jaar wordt. Hieraan vooraf mogen kinderen enkele 
dagdelen als gewenning meedraaien. Een kind is pas leerplichtig op de eerste schooldag van de maand waarin 
het kind 5 jaar wordt (Wet op het primair onderwijs). 
 
Leerplichtwet 
Ouders en schooldirecteuren dienen zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Deze wet stelt duidelijk 
dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet 
zomaar van school wegblijven. 
 
Vakantie onder schooltijd 
De Leerplichtwet is helder en duidelijk als het gaat om vakantie of verlof onder schooltijd. Voor vakantie onder 
schooltijd kan alleen toestemming worden gegeven als ouders met hun leerplichtige kind(eren) tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie kunnen gaan door het specifieke beroep van (een van) de ouders. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om seizoengebonden arbeid, zoals een campinghouder of een strandtenthouder. In deze speciale 
gevallen kan de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatsvinden. Ook hieraan zijn beperkingen: maximaal tien schooldagen en niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar. Een extra vakantie vanwege een tweede vakantie (wintersport of anderszins), een vrije vrijdag of 
maandag voor een (lang) weekendje weg of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland vallen niet onder 
de mogelijkheden voor extra verlof. De vastgestelde schoolvakanties bieden volgens de wetgever gezinnen 
voldoende mogelijkheden om vakantie te houden. 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim 
De gemeente Smallingerland voert een actief beleid om ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder ook het ‘luxe 
verzuim’, terug te dringen. Als er sprake is van verzuim rond de schoolvakanties en als er sprake is van een 
twijfelachtige ziekmelding rondom de vakantieperiode, moeten de directeuren dat melden bij Leerplicht. Als 
geconcludeerd wordt dat er sprake is van luxe verzuim krijgen de ouders een proces-verbaal. 
 
Aanvragen verlof 
Wilt u verlof aanvragen, dan dient u dit minimaal acht weken van te voren schriftelijk in te dienen bij de directeur. 
De directeur dient schriftelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag. U hebt de mogelijkheid om tegen de 
beslissing in bezwaar te gaan. De directeur heeft de mogelijkheid om de aanvraag door te sturen naar de afdeling 
leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar zal dan een besluit hierop nemen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de directie van de school. Of u neemt 
contact op met de leerplichtambtenaren. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0512-581325/ 0512-581348. 
 
Richtlijnen voor het geven van schoolvrij 
 

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

• Bij verhuizing; 

• Bij huwelijk van familieleden; 

• Bij ziekte of overlijden in de familie; 

• 25-, 40-, 50-jarig ambts- of huwelijksjubileum in de familie; 

• Bevalling van moeder/verzorgster/voogdes; 

• Bij het bezoeken van familie in een ander werelddeel; 

• Indien de specifieke aard van het beroep dat met zich meebrengt. 
 

Opmerkingen 

• De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht, conform de richtlijnen 1 t/m 8 of een bepaalde 
reden al dan niet geldig is. 

• De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.  
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Gronden voor vrijstelling onderwijs 
 
Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar 
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als 
uw kind niet naar school gaat. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend 
zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag 
thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij 
het schoolbestuur.  
Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus 
maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van 
de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 
Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van 
wat uw kleuter nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3. 
 
Vrijstelling voor onderwijsactiviteiten in bijzondere situaties 
Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden 
omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school. 
Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen van het 
deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van deelname aan 
gymnastiek naar aanleiding van een rapport van een medicus. Ook kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een 
kind met bijzondere talenten op gebied van kunst of sport geregeld de lessen moet verzuimen om iets met zijn 
of haar talenten te doen.  De leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel kan de school 
binnen de reguliere onderwijswetgeving afspraken maken met de ouders over vrijstelling van verplichte 
deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41). Dit zijn structurele 
afspraken die jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane verzoeken om te mogen 
verzuimen vallen hier niet onder. In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan 
bepaald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.  
Als u voor vrijstelling in aanmerking wilt komen kunt u contact opnemen met de directeur van de school.  
 
 

5.6 Klachtenprocedure seksuele intimidatie, agressie en geweld 

 
Als team, schoolcommissie en MR streven wij ernaar onze werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten. 
Mochten er toch klachten zijn dan verzoeken wij u als volgt te handelen: 

• Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat, bespreek het probleem daar en 
probeer samen een oplossing te vinden. 

• Als u er samen niet uitkomt neem dan contact op met de directeur. Ook hier wordt weer getracht om 
samen een oplossing te vinden. 

• Wanneer ook dan nog geen oplossing is gevonden, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van 
onze school, deze persoon zal bemiddelend optreden om te trachten op schoolniveau de zaak op te 
lossen. 

• Lukt ook dat niet, dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen, dit gebeurt zo 
mogelijk in overleg met de contactpersoon.  
 

We hopen uiteraard problemen op schoolniveau op te lossen zodat vertrouwenspersonen niet in beeld hoeven 
te komen. 
 
Het is ook mogelijk dat kinderen rondlopen met problemen die ze met niemand kunnen of durven te bespreken. 
Niet met ouders, groepsleerkracht of andere kinderen. Daarom zijn er op school twee teamleden waarbij zij 
terecht kunnen met hun problemen of vragen als ze er echt niet met anderen over kunnen praten.  
 
De betreffende teamleden zijn: 

• Cecile Kuipers (aandacht functionaris) 

• Marije de Moor 
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Hoofstuk 6: Algemene informatie 
 

6.1 Financiële bijdragen 

 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Het regulier onderwijs wordt bekostigd uit rijksmiddelen. Maar er zijn op school ook een aantal activiteiten 
waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan excursies, schoolreisjes, sportieve 
en creatieve zaken op of rond de school die ook de sfeer verhogen. Een deel van deze kosten worden uit 
verenigingsmiddelen betaald. Om al deze activiteiten mogelijk te maken, wordt er ook aan de ouders een 
bijdrage gevraagd. Deze vrijwillige ouderbijdrage is van groot belang want er worden traktaties voor alle kinderen 
tijdens feesten mee betaald, maar ook kennismakingslessen sport e.d.  
 
De bijdrage voor een leerling wordt per activiteit en per groep beschreven. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte van dit bedrag en het gebruik van de bijdragen binnen 
de school voor de bedoelde activiteiten. Over de inning van de ouderbijdrage ontvangt u van school bericht. 
 
Twee keer per schooljaar (najaar en voorjaar) worden incasso-opdrachten uitgevoerd. Via de nieuwsbrief wordt 
bekend gemaakt wanneer de incasso’s gaan plaats vinden.   
 
Banknummer  
Voor betaling financiële bijdrage: NL28 RABO 0389 0638 35. Graag naam van het kind en groep vermelden. 
 

6.2 Buitenschoolse Opvang 

 
De BSO (buitenschoolse opvang) wordt niet via de school geregeld. Voor BSO zijn er verschillende aanbieders. 
De bekendste binnen Drachten zijn ‘Vandaag’ (www.kindvandaag.nl) en Smallsteps (www.smallsteps.nl) Voor 
BSO wordt ook gebruik gemaakt van gastgezinnen. Als u googelt op gastouders Drachten dan krijgt u hier 
informatie over. BSO vindt plaats in het gebouw van de Spreng op maandag, dinsdag en donderdag en in de 
vakanties.  
 

6.3 De bibliotheek op school 

 
De Spreng vindt het belangrijk:  
 

• Dat kinderen vanaf 4 jaar maken kennis met boeken.   

• De taalontwikkeling en woordenschat te bevorderen door (voor)lezen. 

• Dat we kinderen laten zien dat lezen leuk is. 
 

We doen dit op de volgende manier: 
We brengen de bibliotheek terug in de school met rond de 1800 lees- strip- informatie en prentenboeken. Via 
een digitaal uitleensysteem (zoals in de bibliotheek) mogen kinderen op gezette tijden boeken lenen uit de 
schoolbibliotheek.  
 

6.4 De website 

 
De website van onze school is te vinden op www.pcbodespreng.nl. Deze wordt onderhouden door een beheerder 
(ict-er/secretaresse). Op de website staat veel informatie m.b.t. de school.  
 

6.5 Verjaardagen 

 
U kent ongetwijfeld de spreuk: "Snoep verstandig, eet een appel!" Als uw kind jarig is mag het trakteren op 
school. Zie hiervoor ook het beleid rondom gezonde voeding bij ons op school (bijlage). 
 
Verjaardag personeel 
De personeelsleden verzorgen de verjaardagen voor elkaar. Dit houdt in dat met de betreffende groep contact 
wordt opgenomen en afspraken worden gemaakt. U krijgt hiervan vroegtijdig bericht. 
 

http://www.kindvandaag.nl/
http://www.smallsteps.nl/
http://www.pcbodespreng.nl/
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6.6 Projectgeld en overige acties 

 
Gedurende het schooljaar wordt er een beroep gedaan op school om mee te doen aan acties. Als school maken 
we een selectie uit de vele hulpvragen. U wordt van tussentijdse acties vroegtijdig op de hoogte gebracht. 
Met deze acties proberen wij kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen en verder weg. Zij leren 
daardoor om te zien naar mensen, en in actie te komen voor mensen die hulp nodig hebben. 
 

6.7 Verkeersexamen 
 
Groep 7 doet mee aan het verkeersexamen. Het bestaat uit twee gedeelten. Het theoretische gedeelte wordt in 
maart op school afgenomen. Voor het praktische gedeelte hebben kinderen hun eigen fiets nodig. Ze moeten 
een uitgezet parcours in Drachten vanaf de verkeerstuin afleggen. Eens per maand brengen de kinderen een 
bezoek aan de verkeerstuin.  
 

6.8 Hoofdluis 
 
Zoals u wellicht zult weten wordt elke school regelmatig ‘bezocht’ door hoofdluizen. Ook op onze school worden 
ze gesignaleerd. Enkele ouders komen met enige regelmaat, na een vakantie de hele school controleren op 
hoofdluis. Wanneer luizen worden gesignaleerd krijgt u daarvan bericht. 
 
Advies 
De beste manier om hoofdluis te bestrijden is dagelijkse enkele keren met een speciale kam de haren te kammen. 
Ook kleren en beddengoed moet goed worden gewassen. Wanneer de luizen weg zijn moet nog enkele weken 
worden doorgekamd. 
 
Oproep 
In het belang van uw kind(eren) en de school vragen wij u om zelf ook het haar van uw kinderen te controleren. 
Wanneer u bij uw kind(eren) hoofdluis constateert verzoeken wij u dit te melden. Met deze informatie wordt 
vertrouwelijk omgegaan!!                   
 

6.9 Verzekeringen 

 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij de schoolactiviteiten (kinderen; 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 betrokkenen 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 ten gevolge van onrechtmatig handelen.  
 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 
 

• Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk is 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 is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht 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 mogelijk dat er schade 
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens gymnastiekles 
een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) 
niet door de school vergoed. 
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• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen. 
Kinderen (of, als zij jonger zijn van 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen 
en laten. Een kind dat 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 ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

6.10 Bijzondere activiteiten 

 
Elk jaar worden er schoolreisjes georganiseerd voor de groepen 1 t/m 7.  Groep 8 gaat  jaarlijks op een 3-daags 
schoolkamp. 
 
Excursies 
Afhankelijk van het leerprogramma en excursieaanbod kunnen er uitstapjes gemaakt worden. Voor het vervoer 
worden ouders ingeschakeld. 
 
Sportactiviteiten 
Verdeeld over het gehele jaar doet de school mee aan diverse sportevenementen. Deze naschoolse activiteiten 
worden begeleid door ouders. Het zijn evenementen waar kinderen zich voor kunnen opgeven. Ze worden buiten 
de schooltijden georganiseerd door Sportbedrijf Smallingerland. 
Op het prikbord vindt u de mogelijkheden. De kinderen worden in de groep op de hoogte gebracht en kunnen 
zich daarna opgeven bij de groepsleerkracht. 
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Bijlage 

 

Bijlage 1: Jaarverslag 21-22 

 
Verkort overzicht van het jaarverslag van PCBO ‘de Spreng’ 2021/2022’ 
 
(Wat is er vanuit  het schooljaarplan 2021-2022 de revue gepasseerd op school en waar gaan we nog mee aan 
de slag waar we nog niet tevreden over zijn.) 
 
Inleiding: 
Op onze school werken we met een schoolplan. Dit schoolplan legt de kaders vast in een periode van  vier  jaar. 
Het vorige schoolplan liep af in 2019. Vanuit het schoolplan maakt de school een jaarplan en het jaarplan wordt 
uitgewerkt. Ieder jaar evalueert de school het jaarplan en legt dit vast in een jaarverslag. Een verkorte 
weergave van het jaarverslag volgt hieronder. 
 
Het schooljaar 2020/2021 hadden we ook nog maken met Corona. 
 

• De visie voor onze school is definitief vastgesteld en besproken in de MR. 

• Er is verder gewerkt met de implementatie van de leesondersteuningsmethode ‘Bouw’. De 

implementatie is afgerond en zal in het nieuwe schooljaar worden doorgezet. 

• Visuele uitwerking van het schoolplan met een overzichtelijke tijdsindeling; wat komt wanneer aan bod 

is gerealiseerd. 

• Implementeren van de visie op leren van de school en vanuit de visie het verder uitwerken van het 

pedagogisch en didactisch handelen in het nieuw te ontwikkelen schoolplan is gerealiseerd. 

• Implementeren van de nieuwe rekenmethode (wereld in getallen) is gerealiseerd. 

• Implementatie van de HGPD-cyclus hebben we een start meegemaakt, maar dit zal een vervolg krijgen 

in het schooljaarplan van 2022/2023 

• Implementatie Bareka rekenmuurtje is gerealiseerd en zijn volgend schooljaar gemonitord worden door 

de rekencoördinator. 

• De tevredenheidspeilingen (zelfevaluatie) zijn omgezet in actieplannen voor het schooljaar is 

gerealiseerd.  

• Ouderbetrokkenheid: de school heeft ingezet op ouderbetrokkenheid. De school heeft een aantal 

concepten van ouderbetrokkenheid 3.0 uitgevoerd en geborgd. Dit heeft ertoe geleid dat er start- en 

ontwikkelgesprekken plaatsvinden, waarbij ouders samen met hun kind(eren) en school haalbare 

doelen koppelen aan het onderwijs. Op deze manier worden ouders meer betrokken bij het 

onderwijs aan hun kind en de ontwikkeling hiervan. 

• Afgelopen schooljaar is er gebruik gemaakt van beeldbegeleiding via de coach beeldbegeleiding die 

op de Spreng aanwezig is.  

• Burgerschap: Door ziekte en overmacht is hier nog niet een visie op geschreven en is dit nog niet als 

beleid uitgewerkt binnen de school. We gaan nu zelf eerst een scan maken en pakken dit verder weer 

op. 

 
 
 
juli 2022 
 
J. Numan 
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Bijlage 2: Jaarplan 21-22 

 

Verkort jaarplan PCBO  de Spreng 2022-2023 
(wat zijn we van plan in het nieuwe schooljaar) 
 
Inleiding 
In de cyclus van ons vierjarenplan past ieder jaar een schooljaarplan. In dit schooljaarplan werken we de kaders 
van het schoolplan meer gedetailleerd uit. Hieronder vindt u de hoofdlijnen van dit schooljaarplan. Het 
volledige schooljaarplan is altijd voor u op school beschikbaar. 
 

• Zorgsysteem: Het zorgsysteem van de school moet verder uitgewerkt worden en aangepast worden. 

De betrokkenheid van de ouders via educatief partnerschap meer en optimaal gebruiken. - Het 

systeem voor kwaliteitszorg moet door middel van ParnasSys beter gebruikt worden. 

• Kanjerschool: De Spreng is een Kanjerschool. We werken vanuit de principes van het Kanjerbeleid. In 

de zelfevaluatie vanuit de kinderen blijkt dat er een gevoel van veiligheid is. Er is een analyse gemaakt 

van de afgenomen leerlingen en ouderenquête. Leerkrachten moeten hierbij goed worden begeleid 

door de Kanjer coördinator om een reëel beeld van de uitkomsten te kunnen krijgen. 

Beleidsvoornemen is om ook alle groepen volgend jaar, net als dit jaar, een Rots en water training 

aan te bieden. Dit omdat we kinderen nog meer willen leren zelf te reflecteren en voor zichzelf op te 

komen.  

• Coördinatoren: Op de Spreng werken we met arrangementen, waardoor we gedifferentieerd werken 

in de groep. We willen dat iedere leerkracht zich ontwikkelt, zich bewust is van zijn of haar sterke 

en/of zwakke punten bij het geven van een effectieve instructie. De leerkracht ontwikkelt zich door te 

werken aan de leerpunten die voortkomen uit een klassenbezoek door de coördinator en het 

ontwikkelgesprek wat daarop volgt.  

• Coöperatief werken: We constateren dat de effectiviteit van de samenwerking tussen de leerlingen 

niet groot genoeg is. In het verleden hebben we binnen ons onderwijs het coöperatief leren 

opgepakt. De kennis en vaardigheden op dit gebied is door de jaren heen weggezakt en coöperatief 

leren wordt niet structureel ingezet. We zien wel dat er samengewerkt wordt, maar dat dit niet 

(altijd) zowel een cognitief als een sociaal als doel heeft. Er zal een coöperatiefleren coördinator 

aangesteld worden die dit samen met de directeur opgepakt.  

• Implementeren van de nieuwe methode Engels. 

• Implementeren van een nieuwe methode Wereldorientatie. 

• Kwaliteitszorg Het beter in kaart brengen van de leerlingen die op de Spreng komen, een 

overlegstructuur met de voorschoolse situatie hierin is van groot belang. We komen er zo achter wat 

de kenmerken zijn van de leerlingen populatie en wat hun onderwijsbehoefte is.  

• Als doel willen we voor volgend schooljaar dat de medewerkers werken volgens de systematiek van 

handelingsgericht werken (HGW) en systematiek Passend Onderwijs van Adenium. Ze worden hierin 

begeleid door de Ib’er en directeur van de van de school. Vanuit groepsbezoeken wordt het handelen 

geanalyseerd en worden interventies besproken om het handelen positief te beïnvloeden.Waar 

mogelijk wordt ook dit schooljaar gebruik gemaakt van beeldbegeleiding via de coach 

beeldbegeleiding die op de Spreng aanwezig is.  

• Beleidsvoornemen is om ook alle groepen volgend jaar een Rots en water training aan te bieden.  

• Burgerschap: Door ziekte en overmacht is hier nog niet een visie op geschreven en is dit nog niet als 

beleid uitgewerkt binnen de school. We gaan nu zelf eerst een scan maken en pakken dit verder weer 

op.  

• Digitale geletterdheid: Vanaf volgend jaar zal digitale geletterdheid worden opgenomen in het 

Curriculum van de onderwijsinspectie. We moeten een coördinator hiervoor aanstellen en er zal een 

scholingsplan gemaakt moeten worden 

 

Bij het uitvoeren van bovenstaande  plannen worden we bijgestaan door de adviezen van de MR van 

de Spreng 
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Bijlage 3: Centrum voor jeugd en gezin 

 

 

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op 

zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede 

vriend(in), maar ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland, kortweg het CJG. Het CJG is een 

samenwerkingsverband tussen alle organisaties die met kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar werken. 

Medewerkers van deze organisaties werken in Smallingerland samen in 

gebiedsteams. 

 

Voor wie? 

Bij het CJG kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en 

professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. 

Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. 

Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, 

school (keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's.  

 

Met de school CJG’er een passend antwoord zoeken? 

Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en 

als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De school CJG’ers zijn er 

voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We 

kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om 

een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, 

opgroeien en gezondheid. De school CJG’ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We 

zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  

 

Meer informatie en contact 

Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de 

contactgegevens van de School CJG’er bekend. Kijk op www.cjgsmallingerland.nl onder het kopje Contact wie 

de school CJG’er op de school van jouw kind(eren) is. Bellen of mailen naar het CJG kan natuurlijk ook. 

 

Het CJG is er voor iedereen, je hebt geen verwijzing nodig. Voor leuke alledaagse tips over opvoeden, 

opgroeien en gezondheid kun je ons volgen via Twitter en Facebook! 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland 

Moleneind ZZ 95 

9203 ZX Drachten  

Telefoon: 088 – 5 335 300 

E-mail: gebiedsteam@smallingerland.nl 

Website: www.cjgsmallingerland.nl           

                              
  

http://www.cjgsmallingerland.nl/
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Bijlage 4: Ongewenst gedrag 

 
Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen. 
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, 
racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. 
 
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel In de meldingsregeling zijn 
bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. 
 
Vertrouwenspersonen 
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. 
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt 
vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger 
vrijuit spreken en een klacht voorleggen. 
 
Meer info 

Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en 
Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.   
 
Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Marianne Kokshoorn-van Enck.  
 
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 855 of via e-mail m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
  
 
 

 
 
  

Algemene contactgegevens  
Postbus 612 
8901 BK Leeuwarden 
088 22 99 444 
Vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl  

 
 

http://www.ggdfryslan.nl/
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/scholen/vertrouwenspersoon/
mailto:m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
mailto:m.kokshoorn@ggdfryslan.nl
mailto:Vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl
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Bijlage 5: Gezonde school 

 

 

Gezonde school 

 

Deelbeleidsplan 

‘Voeding’ 

 

‘De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.’ 
 
Wat gezondheid betreft een van de kerndoelen die vastgesteld is door het ministerie van onderwijs. Maar wat 
houdt dit eigenlijk in en wat betekent dit voor de gezonde school die we willen worden. 
 
Visie PCBO de Spreng 
De Spreng wil een school zijn die, in gezamenlijkheid met ouders, bij wil dragen aan de gezondheid van 
kinderen. Dit deelbeleidsplan spits zich toe op voeding en de eisen die de school daaraan stelt als het gaat om 
eten en drinken op school (pauze, lunch en traktatie) 
 
Inleiding 
Met onze schoolafspraken en richtlijnen over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde 
ontwikkeling van kinderen.  De school stimuleert een gezonde leefstijl en adviseert ouders om zo overgewicht 
en een slecht gebit te voorkomen. In alle groepen worden lessen gegeven over gezonde voeding en een goede 
verzorging van het gebit. 
Al een aantal jaren doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt en tijdens vieringen van verjaardagen e.d. 
adviseren wij gezonde hapjes. In de maandelijkse nieuwsbrieven staan adviezen en tips voor gezonde hapjes en 
een gezonde lunch. Ook stimuleren we het drinken van water.  
 
In samenwerking met onze coach sport en bewegen bieden we een naschools bewegingsaanbod aan. 
Bovendien doet de school mee aan minimaal 10 georganiseerde activiteiten rondom bewegen. 
Samen met de ouders willen we een school zijn die zijn gezondheidscertificaat verdient en ook behoudt. We 
werken hierin samen met Kinderopvang OINK die in hetzelfde gebouw is gevestigd 
Op de school is één persoon opgeleid als ‘coördinator gezonde school’. Hij heeft hiervoor de cursus ‘gezonde 
schoolcoördinator’ gevolgd. 

 
Gezonde voeding in de pauze en bij de lunch 
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Tussendoortjes 
 
Eten 
Elke schooldag nemen we in alle groepen fruit en/of groente mee voor in de ochtendpauze. 
Het eten van meer fruit en groente draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt 
dat groente en fruit op school ervoor zorgt dat kinderen ook thuis vaker gezond kiezen. 
Naast groente en fruit mag het kind ook een bruine boterham meenemen. Een pauzehapje is een 
tussendoortje en is niet bedoeld als een maaltijd.   
 
Drinken 
Water is de beste dorstlesser. Daarom stellen we het drinken van water centraal en de groepen 1 en 2 
controleren we of de kinderen gezond drinken (melk en karnemelk mag ook tijdens de lunch) meehebben. We 
vragen ouders die andere dranken meegeven, water mee te geven voor tussendoor of in de pauze. Via de 
nieuwsbrief herhalen we maandelijks dat water de beste dorstlesser is.   
 
Trakteren 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. 
Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie stimuleren. We vragen ouders geen snoep, chips of koek mee 
te geven voor traktatie. ‘Ongezonde’ traktaties worden niet in de groep opgegeten. 
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. Een jarige 
leerling trakteert alleen de eigen groepsleerkracht en medeleerlingen. De groepsleerkracht krijgt dezelfde 
traktatie als de leerlingen.  
 
Het kind gaat wel de andere groepen langs maar een traktatie is niet een must, het gaat om het jarige kind en 
niet om de traktatie. Maandelijks geven we ook via de nieuwsbrief tips voor creatieve en gezonde traktaties. 
Bij verjaardagen van leerkrachten geven zij ook het goede voorbeeld. 
 
Neem bij het bedenken van traktaties voor kinderen de volgende punten mee: 
 

• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is; 

• Kies voor een gezonde traktatie (www.gezondtrakteren.nl); 

• Denk eens aan niet eetbare traktaties 

• Er wordt één lekkernij getrakteerd. Dus bijvoorbeeld alleen popcorn. En niet popcorn en een zak chips. 

Wanneer er toch meer getrakteerd wordt, gaat dit weer mee naar de ouders; 

Hartige traktaties bevatten vaak veel vet, wat ook niet goed is voor de gezondheid 

 
Gezonde lunch 
Een gezonde lunch bestaat uit volkoren boterhammen of volkoren crackers, met daarbij (eventueel) wat fruit 
of groente.  Als drinken adviseren we water maar melk of karnemelk mag ook. Melkproducten kunnen in 
school koel worden bewaard.  
Er mag geen snoep, koek, chocolade of chips in de broodtrommel, we hebben een ‘gezond advies briefje’ wat in 
de lunchbox kan als we etenswaren aantreffen die er niet in mogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Schoolreisje  
Het schoolreisje is voor veel kinderen één van de hoogtepunten van het jaar. De kinderen zorgen voor de lunch 
en drinken tijdens schoolreisje. Een lekker tussendoortje mag door ouders wel meegeven worden. Meestal 
zorgt de school voor een lekker portie friet en een ijsje.  
 
Gezonde lunch 

• Fruit & Groente 

• Water/Melk/Karnemelk 

• Groente (bijv: komkommer & tomaatjes) 

• Volkoren/bruine boterhammen   

• Rijstwafel 

• Crackers 

Tussendoortje 

• Fruit & Groente 

• Water/melk/Karnemelk 

• Rijstwafel 

• Volkoren/bruine boterham 

Traktaties 

• Popcorn 

• Fruit & Groente 

• Iets anders bijvoorbeeld cadeautjes 

• Waterijsjes zonder suiker 

Kinderen en allergie 
Op de Spreng hebben we goed in beeld welke kinderen een allergie hebben voor bepaalde voedingsstoffen. Er 
zijn zgn. allergiekaarten gemaakt voor deze kinderen. Ook is op deze kaarten vermeld hoe te handelen mocht 
het onverhoopt fout gaan. 
 
De BHV’ers zijn bekend met het gebruik van de epi pen. 
Waar mogelijk vragen we ouders rekening te houden met kinderen die allergisch reageren op bepaalde 
voedingsstoffen. De leerkracht zorgt voor deze kinderen dat er altijd een, in overleg met ouders, traktatie in de 
la ligt. 

 
Educatie  
Het team van de school draagt de visie van de ‘Gezonde school’ uit. Ook zij eten en drinken zoveel mogelijk 
gezond; goed voorbeeld doet goed volgen. Ook is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan gezonde 
voeding in de lessen. We maken gebruik van o.a. www.ikeethetbeter.nl , www.smaaklessen.nl en 
www.gezondtrakteren.nl  

 
Beleid en toezicht op beleid 
Bij niet toegestaan eten of drinken gaat er een standaardbriefje mee naar huis met uitleg voor de ouders   
Als het standaardbriefje niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht/directie in gesprek met de 
ouders. 
Niet toegestane ongezonde traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet in de groep opgegeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ikeethetbeter.nl/
http://www.smaaklessen.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Overige pijlers 
Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen.   
We laten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een gezondheidsonderzoek uitvoeren in groep 2 en groep 7. 
Overgewicht en risico’s hierop worden met ouders besproken  
Via de buurtsportcoach is worden extra beweegmomenten na schooltijd (gratis) aangeboden 
De school doet mee aan een motorische scan voor alle kinderen om hiaten in motorische vaardigheden in 
beeld te krijgen; beweeglessen passen we hierop aan. 
We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde trajecten. 
We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld maandelijks een bericht over gezonde voeding in onze 
nieuwsbrief te plaatsen. 
De Spreng doet mee aan het programma ‘schoolfruit’ 
Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar 
 

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties 

Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool 
Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Bijlage 6: Privacy 

 
Privacy op school 

Op PCBO de Spreng wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling 

gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens 

opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van 

ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens 

vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, 

zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een 

leerling.  

 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 

met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze 

leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. 

Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

 

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en 

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt 

tot medewerkers van onze school. Omdat PCBO de Spreng onderdeel uitmaakt van PCBO Smallingerland 

worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 

administratie.  

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te 

verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan 

contact worden opgenomen met de leraar/ lerares van de leerling, of met de schooldirecteur. 

 

Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat onder uw aandacht wordt gebracht.         U 

ontvangt hierover een mail. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerling gegevens, en wat 

de rechten zijn van ouders en leerlingen.   

 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt 

binnenkort via de mail toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 

geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt 

u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur. 

 

Basispoort 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt PCBO de Spreng 

gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde 

leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet 

welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met 

Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling 

gegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2021/2022 gebruik van de volgende set met gegevens: een 

identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, 

groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden 

er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  
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Extra informatie over digitaal leermateriaal 

Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de 

privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt.  

 

U kunt daarvoor terecht bij: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
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Bijlage 7: Algemene informatie 

 

 

 

Schoolgids PCBO de Spreng 2022-2023 

Naam school PCBO de Spreng 

Adres Klaverweide 46 

Postcode 9203 GC Drachten 

Telefoon 0512 545042 

E-mail info.despreng@pcbosmallingerland.nl 

Website www.pcbodespreng.nl  

Directeur Johanna Numan 

 

Datum vaststelling: september 2021 

Directeur:  Johanna Numan 

MR: Mw. K. de Haan 

 

 

 

http://www.pcbodespreng.nl/

