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Een woord vooraf 
 
 
Deze schoolgids informeert u over het onderwijs op OBS Hurdegaryp. In dit deel staan de 
schoolspecifieke kenmerken beschreven. Waar wij als school voor staan, hoe wij ons 
onderwijs organiseren en vormgeven en wat wij daarin belangrijk vinden kunt u lezen in 
deze schoolgids. Organisatorische zaken als het vakantierooster en de vrije dagen voor 
komend schooljaar staan ook beschreven.  
 
De inhoud van de schoolgids is tot stand gekomen door bestaand beleid en nieuw 
gevormd beleid in het afgelopen jaar. Het beleid is door het team van OBS Hurdegaryp tot 
stand gekomen.  
 
Naast dit schoolspecifieke deel is er een bovenschoolse gids. Hierin staan regels en 
procedures beschreven die op alle scholen van Adenium van toepassing zijn. Dit deel kunt 
u vinden op onze website. 
 
Mocht u vragen hebben of graag eens in onze school willen komen kijken, dan bent u van 
harte welkom! 
 
Namens het team, 
 
Albert Paauw 
Schoolleider OBS Hurdegaryp 
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1. De locatie 

 

 
OBS HURDEGARYP  
Van Weerden Poelmanstraat 2a 
9254 CS Hurdegaryp 
Tel 0511-472026 
Email:  info@obs-hurdegaryp.nl 
Website: www.obs-hurdegaryp.nl  
 
OBS Hurdegaryp is één van de basisscholen van OPO Furore. OPO Furore verzorgt 
openbaar basisonderwijs binnen de gemeentes Tytsjerksteradiel en Smallingerland. OPO 
Furore vormt vanaf 1 januari 2019 een Holding met PCBO Smallingerland. 
Onze school is gehuisvest in kindcentrum ‘It Boulân’ in Hurdegaryp. De direct 
deelnemende partners in het gebouw zijn naast OBS Hurdegaryp, CBS de Winde, de 
peuterspeelzaal, de muziekschool, de GGD en de kinderopvang.  
 
Het schoolgebouw van OBS Hurdegaryp is ingericht met de volgende groepen:  
- De groepen 1-2, 3 en 4/5 op de begane grond 
- De groepen 5/6, 7 en 8 op de eerste verdieping 
 
Op de begane grond beschikken we over een ruime hal en een goed uitgerust speellokaal. 
Hierin bevindt zich ook een beweegbaar podium met een goede licht- en geluidsinstallatie 
waar kinderen toneelvoorstellingen kunnen geven. Tevens is op de begane grond een 
lokaal voor de jongste kleuters aanwezig. Op de begane grond bevindt zich ook een 
bibliotheek voor de kinderen 4 t/m 6 jaar. Buiten, op de begane grond, is het plein 
ingericht voor de kinderen van groep 1 t/m 5. 
Op de eerste verdieping is een dakplein (voor groep 5, 6, 7 en 8), diverse werkkamers voor 
de interne begeleider, remedial teacher en de schoolleider, een personeelskamer, een 
kopieerstraat, een gang met plekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken en diverse 
opslagruimtes. Op de tweede verdieping is een ruimte voor de muziekschool. Alle 
verdiepingen zijn voorzien van een toiletgroep en een gehandicaptentoilet. Alle 
verdiepingen zijn ook per lift te bereiken. 
 
Het schoolteam bestaat uit een ervaren, gemotiveerd en betrokken team van 9 
leerkrachten, een intern begeleider en een schoolleider. Voor meer informatie als de 
groepsindeling en de verdeling van leerkrachten: Zie bijlage 4: schooljaarkalender 2020-
2021 
 
De school is centraal gelegen in een rustige woonwijk in het dorp Hurdegaryp en telt rond 
de 125 leerlingen.  
In het schooljaar 2020-2021 wordt gewerkt in de volgende groepsstructuur: 
Groep 1-2   Groep 5/6   
Groep 3   Groep 7    
Groep 4/5   Groep 8    

mailto:info@obs-hurdegaryp.nl
http://www.obs-hurdegaryp.nl/
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2. Uitgangspunten    
 
Samen Werken aan Eigen Wijsheid 
Op OBS Hurdegaryp gaan de kinderen met plezier naar school. Ons onderwijs is erop gericht, 
dat leerlingen ontdekken ze waar ze goed in zijn. Doelgericht ontplooien we het talent in ieder 
kind, zodat het vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de komende jaren is de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school specifiek gericht 
op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling. We willen “eigenaarschap” van leerlingen, 
leerkracht en ouders inbedden in het onderwijs. We zijn daarbij vooral gericht op het proces, 
de interactie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en de eigen verantwoordelijkheden. 
 
 
OBS Hurdegaryp is een openbare school. De school is een ontmoetingsschool voor kinderen 
vanuit verschillende achtergronden. 
 
In de school creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Met aandacht voor normen 
en waarden kan ieder kind zich veilig voelen. Dit zien we terug in de omgang tussen kinderen 
onderling en in de omgang tussen kinderen en volwassenen. In het belang van het kind zijn wij 
voor een open communicatie met ouders. 
 
Op OBS Hurdegaryp spelen, leren en werken leerlingen met veel plezier samen. Duidelijke 
regels omgangsvormen en structuur zorgen voor een geborgen en veilige sfeer in de school. 
Hierdoor kan ieder kind zijn of haar talenten ontwikkelen. De leerkracht helpt, stimuleert en 
begeleidt daarbij. 
 
Met moderne lesmethodes, waarbij rekenen en taal een centrale plek innemen, halen we het 
beste uit ieder kind. Dit doen we door een systeem van handelings- en opbrengstgericht 
werken. Daarbij zijn we gericht op convergente differentiatie in het actieve directe 
instructiemodel waarin we vormen van coöperatief leren verwerken.  
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Kerncompetenties van OBS Hurdegaryp  
o Geborgenheid en veiligheid 
o Duidelijke waarden en normen 
o Kinderen leren zelfstandig werken 
o Kinderen spelen, leren en werken met elkaar         
o Leerlingen doorlopen een individueel leerproces  
o Wij (h)erkennen het talent in ieder kind 
o Op onze school werken competente leerkrachten 
o Moderne leermiddelen en lesmethodes 
o Open communicatie met ouders 

 
 
De drie pijlers van de school 
 

A Uitgangspunten handelingsgericht werken 

De school werkt volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW). Dat 
betekent: 

1. Wij brengen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart (wat heeft deze leerling 
nodig om zijn /haar doel te bereiken), in plaats van het signaleren en benoemen van 
de tekortkomingen (wat is er mis met deze leerling) 

2. Wij handelen preventief, in plaats van het alleen maar curatief zorg bieden. 
3. Wij stellen het handelen op basis van de onderwijsbehoeften in de groep centraal. In 

plaats van de nadruk op diagnose. 
 

B Uitgangspunten opbrengstgericht werken 

De school werkt volgens de uitgangspunten van het opbrengstgericht werken. Dat 
betekent in essentie: de betrokkenen gebruiken de uitkomsten om hun acties bij te 
sturen: 
 
1. We gaan uit van hoge verwachtingen, zowel voor de groep als geheel, als voor 

individuele leerlingen. 
2. We stellen (hoge) doelen door middel van het werken met ambitieniveaus 
3. We nemen toetsen af volgens de toetskalender bij alle leerlingen. 
4. We registreren de resultaten. 
5. We interpreteren en analyseren de vorderingen. 
6. We nemen beslissingen en voeren van geplande interventies uit. 
7. We evalueren de effecten van de interventies. 

 

C Uitgangspunten convergente differentiatie 

De school werkt volgens de uitgangspunten convergente differentiatie: 
1. In principe wordt aan alle leerlingen van een bepaalde groep de leerstof voor het 

betreffende leerjaar aangeboden. Voor de “basisgroep” geldt, dat aan hen het 
reguliere aanbod voor de betreffende groep wordt aangeboden. Er is differentiatie in 
instructie (pre-teaching, verlengde instructie, geen instructie (vliegende start). 

 
 
 



 

 

7 

 
2. Voor “plusleerlingen” geldt eventueel een extra / aanvullend / verdiepend aanbod. 

Aan hen worden ook hogere eisen gesteld wat betreft het verwachte resultaat op de 
toets. Voor ‘risicoleerlingen’ geldt dat extra instructies / begeleiding nodig zijn om het 
doel van het betreffende leerjaar te halen. Aan hen worden wat lagere eisen gesteld 
wat betreft het resultaat op de toets. Differentiatie houdt dus hier in: differentiatie in 
begeleiding (pedagogische aanpak, begeleiding bij werkhouding en concentratie). 

 
Levensbeschouwelijk uitgangspunt 
Het openbaar onderwijs leert de kinderen respect te hebben voor elkaars mening, visie en 
opvoeding. Onze school wil dan ook een afspiegeling zijn van de maatschappij, om zo de 
leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, waar zij later zelf deel van uit zullen maken. 
 
Pedagogisch uitgangspunten / doelstellingen 

 leerlingen doorlopen een individueel leerproces 

 we hanteren de kerndoelen van het basisonderwijs 

 leerlingen dragen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces 

 leerlingen kunnen van elkaar leren 

 middels een taaksysteem en werkbrief wordt het zelfstandig werken aangeleerd 

 in het handelen van de leerkracht is de rol van stimulator, organisator, begeleider en coach 
    herkenbaar 

 vieringen nemen in de school en in de ontwikkeling van kinderen een belangrijke plaats in 
 
Doelstellingen: 

 op school is een prettige werksfeer 

 de school heeft aandacht voor de individuele leerling 

 leerlingen voelen zich op school veilig en vertrouwd 

 leerlingen hebben op school de ruimte om zichzelf te zijn 

 we spelen in op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 

 samenwerkend leren 
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3. Het onderwijs 
 
Groep 1 en 2 
Bij groep 1 en 2 wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij wordt gewerkt met 
thema’s, waarbij we aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In deze thema’s komen 
de ontwikkelingsgebieden lichamelijke ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, 
muzikale vorming, expressie, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve (verstandelijke) 
ontwikkeling aan de orde. 
 
Deze zeven ontwikkelingsgebieden hangen nauw met elkaar samen en grijpen in elkaar. 
Bovenstaande is verwoord in het zogenaamde “beredeneerd aanbod.” Dit beredeneerde 
aanbod is vertaald in leerlijnen op de gebieden Taal, rekenen, motorische ontwikkeling en 
sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlijnen beschrijven welke tussendoelen en einddoelen, 
welke leer- en onderwijsactiviteiten in de groepen 1 en 2 worden uitgevoerd. Eind groep 2 
starten we al met de aanvankelijk leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ en met rekenonderwijs 
middels de methode ‘Wereld in getallen’. 
 
Een leerlijn is een handreiking voor de leerkracht. Met behulp van deze leerlijn krijgt de 
leerkracht een duidelijk beeld van de ontwikkeling die kinderen in opeenvolgende jaren maken. 
Bij de verschillende werkvormen spelen zelfstandigheid, belangstelling  en het komen tot een 
goede werkhouding een grote rol.   
 
Vanaf groep 3 
Lezen:        
 
We maken gebruik van de aanvankelijk leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’, de nieuwste versie in 
groep 3. We besteden erg veel aandacht aan het leren lezen. Dat begint al in de kleuterperiode 
en zet zich voort in de groepen 3 en 4. Door veel tijd in het leesproces te investeren, 
verschillende leesvormen te hanteren en doelen te stellen bereiken we een beter resultaat. Het 
vlot kunnen lezen is van essentieel belang. De volgende logische stap daarin is het begrijpend 
lezen: weet wat je leest. 
 
Rekenen:   
We werken met de realistische rekenmethode: Wereld in Getallen 5, dit is de nieuwste versie. 
Er wordt begonnen met het aanleren van cijfers, rekenbegrippen, getallenlijn, hoeveelheden, 
ordenen en splitsen. Uiteraard gebruiken wij de software van de methode zodat elk kind op 
eigen niveau kan werken. 
 
Taal: 
Voor de taalontwikkeling gebruiken we de methode ‘Taal op maat’. Deze methode start aan het 
eind van groep 3 met een voorbereidend programma. Vanaf groep 4 werken we dagelijks met 
de methode voor taal en spelling. 
Engels wordt aangeboden in de groepen 5 t/m 8 (Real English). Met Frysk maken we m.i.v. het 
schooljaar 2017-2018 gebruik van de nieuwe methode Spoar 8.  
 
Schrijven: 
Sinds vier jaar leren we in groep 3 het blokschrift aan. Het blokschrift past beter in deze tijd, 
waarin veel via de digitale weg gaat. Kinderen leren al van jongs af aan werken met blokletters 
(toetsenbord, leesboekjes etc.). Het omschakelen naar verbonden schrift kost kinderen vaak 
veel moeite. Wij zien er geen meerwaarde in om het verbonden schrift aan te leren in groep 3, 
terwijl de kinderen vanaf groep 7 een eigen handschrift ontwikkelen (= vaak blokschrift)  
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Wereldoriëntatie: (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, verkeer) 
In schooljaar 2020-2021 gaan we de wereldoriënterende vakken op thematische wijze 
aanbieden. Naast de kerndoelen van bovengenoemde vakken komt hierin techniek, 
kunstzinnige vorming, burgerschapsvorming en sociale integratie en nog veel meer aan de orde. 
                     
Lichamelijke opvoeding 
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen kleutergym en spel 
in het speellokaal. Dit gebeurt elke dag. Bij goed weer wordt 
er buiten gespeeld. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
volgen de gymlessen in de sporthal. Het is verplicht om 
tijdens deze lessen gymschoenen (niet met zwarte zool) en 
gymkleding te dragen.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Binnen onze school is veel aandacht voor de sociaal- emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Er wordt daarvoor het leerlingvolgsysteem ‘Zien’ 
gehanteerd. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 vullen hierbij zelf een vragenlijst in. 
Hieruit kan de leerkracht afleiden of hun welbevinden en veiligheid voldoende 
gewaarborgd zijn. Vanaf het komende schooljaar maken we gebruik van de methode 
KWINK! Deze methode heeft een preventieve aanpak, waarbij wij kinderen bewust 
maken van hun eigen gedrag en dat van anderen. Daarnaast leren wij kinderen omgaan 
met emoties, conflicten en stimuleren wij een optimale samenwerking tussen kinderen. 
 
 
Burgerschap en sociale integratie 
Door de toenemende individualisering zijn mensen steeds minder betrokken op elkaar, 
een bedreiging voor de samenhang in de samenleving. De overheid heeft daarom 
besloten democratisch burgerschap en sociale integratie te verplichten op basisscholen. 
Doel is de leerlingen voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Het 
gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook ervaringsleren. Burgerschap leren 
leerlingen door doen, door te ervaren wat het is, door feitelijk sociale bindingen met 
elkaar in de school en omgeving aan te gaan.  
Onze school ziet burgerschap als het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. 
Het gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen 
handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan en de zorg voor je omgeving. De 
openbare school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering, een multiculturele samenleving, de gelijkwaardige positie van mannen 
en vrouwen en een respectvolle houding tegenover andere religies en culturen, vragen 
om democratisch burgerschap en sociale integratie. Ook het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk historisch besef en kennis van de Nederlandse geschiedenis valt 
hieronder. In de methode voor wereldoriëntatie en in KWINK! Zit burgerschapsvorming 
en sociale integratie verweven.  
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Levensbeschouwelijk onderwijs - HVO/GVO 
In groep 7 kunnen de kinderen Humanistisch Vormingsonderwijs volgen. In groep 8 wordt 
de mogelijkheid geboden Godsdienstonderwijs te volgen. Deze beide vakken zijn niet 
verplicht. De ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 zijn in de gelegenheid aan te geven 
dat hun kind deze lessen op principiële gronden niet hoeft te volgen. 
 (zie ook: bovenschools deel van de schoolgids) 
 
Buitenschoolse activiteiten: 
- Sportwedstrijden:  
voetbalkampioenschap van Tytsjerksteradiel. 
- Schaatsen (in geval van natuurijs): eerst van de 
eigen locatie, vervolgens de snelste drie per 
leeftijdscategorie tegen kinderen van de andere 
school uit Hurdegaryp.  
- Excursies:   
er vinden elk jaar excursies en schoolreisjes plaats.  
- Kinderpostzegelactie:  
de kinderen van de groep 7 doen elk jaar mee aan de kinderpostzegelactie. 
 
Regeling school- en vakantietijden  
Schooltijden 
De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk.  
Groep 1 t/m 8:  

Maandag 08.30 – 14.15 

Dinsdag 08.30 – 14.15 

Woensdag 08.30 – 12.00 

Donderdag 08.30 – 14.15 

Vrijdag 08.30 – 14.15 

 
Vakantieregeling schooljaar 2019-2020: 
 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie  10 oktober 2020 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021 

Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 27 april 2021 

Meivakantie  1 mei 2021 16 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli 2021 23 augustus 2021 

 
De leerlingen zijn vrij op de volgende studiedagen: 
Vrijdag 25 september 2020 
Woensdag 21 oktober 2020 
Woensdag 18 november 2020 
Vrijdagmiddag  4 december 2020 
Vrijdagmiddag 18 december 2020 
Maandag 8 februari 2021 
Maandag 1 maart 2021 
Maandag 26 april 
Donderdag 17 juni 2021 
Vrijdagmiddag 9 juli 2021 



 

 

11 

4. De zorg voor de leerlingen 
 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is op alle basisscholen en scholen voor voortgezet 
onderwijs “Passend Onderwijs” ingevoerd. Uitgangspunten voor de invoering zijn:  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs 
volgen. Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft moet de school een passende plek zoeken.  
Dit kan op:  
 o de eigen school, eventueel met extra ondersteuning; of op een andere reguliere school  
      in de regio 
  o het (voortgezet) speciaal onderwijs 
 
Regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs  
Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in 
regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn in het primair en voortgezet onderwijs 
in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht. In deze samenwerkingsverbanden 
werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen op provinciaal niveau 
(Samenwerkingsverband Friesland).  
 
Schoolprofiel  
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Een 
schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning 
en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het SOP legt vast waar iedere 
school voor staat en wat iedere school aan zorg kan bieden.  
 
Rapporten/leerlingdossier 
Vanaf groep 1 geven we een rapport mee. Eerst in groep 1 en 2 nog een meer open rapport, 
maar allengs worden er meer vaste onderdelen genoemd. In groep 3 krijgt uw kind 2x per jaar 
een rapport. Het rapport van februari mag u thuis houden. Het rapport van juli moet weer mee 
terug naar school, zodat we het kunnen aanvullen en u aan het eind van de basisschool periode 
een compleet overzicht heeft. 
Van iedere leerling wordt in het administratieprogramma ParnasSys een digitaal 
leerlingendossier bijgehouden. 
 
Leerlingenzorg 
Op OBS Hurdegaryp speelt aandacht voor het individuele kind een grote rol. Het 
overheidsbeleid is er op gericht zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in het eigen dorp op 
te vangen. Kinderen die vroeger naar een school voor speciaal onderwijs in bijvoorbeeld 
Leeuwarden zouden gaan, worden nu, voor zover dat mogelijk en haalbaar is, opgevangen op 
de basisschool. De basisschool moet dan ook de mogelijkheden en de kennis in huis hebben om 
dit te realiseren. In het belang van het kind wordt altijd naar de beste oplossing gezocht in 
overleg met de ouders. 
 
Zorgstructuur 
Vier keer per jaar wordt er een zorgbespreking gehouden, hierin worden zorginhoudelijke 
onderwerpen besproken. Alle leerkrachten zijn daarbij aanwezig. De individuele 
leerlingenbesprekingen worden vier keer per jaar met de leerkracht van elke groep gehouden. 
Leerkrachten die collegiale consultatie nodig achten voor leerlingen, die zorg nodig hebben, 
kunnen die leerlingen altijd ter bespreking aanmelden. De leerlingen die al in een zogenaamd 
zorgtraject zitten, worden apart met de intern begeleider besproken en geëvalueerd. 
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Ouders/verzorgers van leerlingen die voor het eerst ter bespreking worden aangemeld, worden 
hiervan en van een eventueel vervolgtraject op de hoogte gesteld (en gehouden). Indien nodig, 
maken groepsleerkracht en interne begeleider een afspraak om verdere stappen te 
ondernemen. Deze stappen kunnen bestaan uit: 

 het (laten) afnemen van een onderzoek (intern of extern) 

 het opstellen van een plan voor een zogenaamde individuele leerlijn 

 het coördineren van individuele begeleiding door de leerkracht 
De probleemstelling, de handelingen, de eventuele evaluatie en de afspraken die worden 
gemaakt, worden genoteerd op de daarvoor bestemde formulieren in het leerlingendossier. 
 
 
De taken van de intern begeleider in de zorgstructuur  
Het takenpakket van de reguliere leerlingenzorg: 

 het opzetten en evalueren van het leerlingvolgsysteem; 

 het aansturen tot uitvoering van het leerlingvolgsysteem; 

 het begeleiden van de groepsleerkracht in het analyseren van toets- en observatiegegevens; 

 het opzetten en begeleiden van groeps- en leerlingenbesprekingen; 

 het leiden van de zorgbespreking. 
 
 
T.a.v. de zorgleerlingen die meer aandacht behoeven: 

 de intern begeleider heeft een begeleidende taak met betrekking tot zorgleerlingen 

 het ondersteunen van de leerkracht in het contact met de ouders van de zorgleerling en in de 
contacten met externe hulpverleners; 

 het organiseren van een Pedagogisch Didactisch Onderzoek; 

 het zorgrapport invullen en het zorgdossier samenstellen in samenwerking met de 
groepsleerkracht; 

 zorgleerlingen zo nodig aanmelden bij het PAT; 

 wanneer een leerling besproken moet worden in CvT (commissie voor toelating) en de CvA 
(commissie van aanmelding) bij aanvraag arrangement of plaatsing speciaal onderwijs, dan is 
de intern begeleider de trajectbegeleider; 

 

 samen met de leerkracht van groep 8 zorg dragen voor een duidelijke overdracht van 
zorgleerlingen naar het voortgezet onderwijs: aanleveren van relevante gegevens en een 
recent zorgdossier; 

 noteren van relevante gegevens omtrent zorgleerlingen aangeleverd door de 
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (consultatiebureau). 

 
T.a.v. ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding: 

 het bijwonen van bijeenkomsten van interne begeleiders binnen OPO Furore, het bezoeken 
van studiedagen en het lezen van informatie op het gebied van leerlingenzorg; 

 het organiseren van teambijeenkomsten, in overleg met de directie, op het gebied van 
leerlingenzorg; 

 het onderhouden van een orthotheek. 
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Mogelijkheden en grenzen van de zorg binnen OBS Hurdegaryp (uit: 
schoolontwikkelingsprofiel – SOP) 
Bij de aanmelding van een leerling die extra zorg nodig heeft, worden t.a.v. een 
plaatsingsbesluit de volgende aspecten (mogelijk in onderlinge relatie) meegewogen: 
Situationele factoren: 

- De groepsgrootte,  
- Het aantal leerlingen met een extra onderwijsbehoefte in de groep. 

Deskundigheid leerkracht en teamleden, externen: 
- De mogelijkheden, deskundigheid en ervaring van de leerkracht, 
- De aanwezige deskundigheid binnen het team, 
- De mate waarin de leerling en leerkracht extern worden ondersteund. 

Samenwerking ouders/verzorgers: 
- De mate waarin de school terug kan vallen op de hulp en de medewerking van   
ouders. 

Praktische factoren: 
- De mogelijkheden van ons gebouw en de aanwezige voorzieningen, 
- De mogelijkheden van ons aanbod en materialen. 

 
De mogelijkheden van de zorgverbreding:  
De leerbaarheid van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere 
onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken. De leerling verlaat OBS 
Hurdegaryp met de minimale beheersing van de leerstof van eind groep 5 
(Praktijkonderwijs) of groep 6 (LeerWeg Ondersteund Onderwijs). 
- Het kind voelt zich veilig en vertrouwd school. 
- Het kind kan zich aan de groeps- en schoolregels houden. 
- Het kind is in staat om zelfstandig te werken. 
- Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun mogelijkheden 
elkaars adviezen op. 
 
De teamleden hebben per kind beperkte mogelijkheden voor intensief overleg met 
ouders en eventuele instanties die bijdragen aan de zorg. De school kent beperkte 
voorzieningen voor lichamelijke zorg. De kinderen moeten in beginsel zelfredzaam zijn. De 
school beschikt slechts over gewone communicatiemiddelen en heeft geen extra 
voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen. 
 
De grenzen van de zorgverbreding: 
OBS Hurdegaryp streeft er naar de zorg voor leerlingen, waar onder mogelijk ook 
leerlingen met een fysieke-, verstandelijke- of sociaal-emotionele beperking, op een 
verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, 
waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen worden bereikt: 
 
- Verstoring van de rust en de veiligheid: indien een leerling een fysieke-, verstandelijke- 
of sociaal-emotionele beperking heeft die problemen met zich meebrengt, die leiden tot 
een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor OBS 
Hurdegaryp de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs 
aan de gehele groep en aan het betreffende kind met een fysieke-, verstandelijke- of 
sociaal-emotionele beperking te bieden. 
 
- Wederzijdse beïnvloeding van enerzijds de verzorging en de behandeling van het kind 
met een fysieke-, verstandelijke- of sociaal-emotionele beperking en anderzijds het 
onderwijs aan dit kind: indien een leerling een fysieke-, verstandelijke of sociaal-
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emotionele beperking heeft die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat 
daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs 
aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor OBS 
Hurdegaryp de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs 
aan het betreffende kind te bieden. 
 
- Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen: indien het onderwijs aan een 
leerling met een fysieke-, verstandelijke- of sociaal-emotionele beperking een zodanig 
beslag legt op de tijd en de aandacht van de overige (zorg)leerlingen in de groep, zodat 
deze onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor OBS Hurdegaryp 
de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden 
aan de andere (zorg)leerlingen in de groep. 
 
 
Schoolarts 
Uw kind wordt twee keer tijdens de basisschoolperiode onderzocht door de schoolarts in groep 
2 en in groep 7. Her controle is mogelijk. De assistente van de schoolarts controleert bij de 
kinderen onder andere ogen en oren. U ontvangt een uitnodiging voor de controles. 
 
 

5. De ouders 
 
Communicatie 
OBS Hurdegaryp is milieubewust en wil zo weinig mogelijk ‘briefjes’ en papier meegeven aan de 
kinderen. De communicatie tussen ouders en school gaat zoveel mogelijk via Parro. Dit is een 
app, horend bij ons administartiesysteem, waarbij alle leerkrachten op een gemakkelijke en 
veilige wijze met ouder kunnen communiceren. De nieuwsbrieven worden ook via deze weg 
verspreid.  
 
Informatie aan gescheiden ouders 
In geval van problematische echtscheidingen hebben ouders soms onenigheid over 
aangelegenheden die te maken hebben met de schoolgang van hun kinderen. De school stelt 
zich in deze situaties neutraal op en wil buiten de strijd van de ouders blijven. 
Voor de school staat het belang van het kind voorop. Wij gaan er vanuit dat de meest 
verzorgende ouder de ander informeert over belangrijke feiten en omstandigheden van het 
kind. Wij willen vragen om in het belang van uw kind hier goede afspraken over te maken. Als 
dit toch problematisch is, dan kunt u de school verzoeken om beide ouders rechtstreeks te 
informeren. 
Volgens het burgerlijk wetboek en de Wet op het Primair Onderwijs hebben scholen 
informatieplicht. Schoolrapporten, uitslagen Cito toetsen, uitslag schoolonderzoeken, 
onderwijskundige rapporten, worden verstrekt en er is gelegenheid om oudergesprekken te 
voeren en schoolactiviteiten bij te wonen. 
 
Uitzonderingen op deze plicht tot informatieverstrekking zijn: 
Indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is 
beperkt. 
In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder 
wordt verstrekt. 
Als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. In dit geval zal de school 
zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. 
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Het komt voor dat ouders hun nieuwe partner mee naar school bij oudergesprekken. Bij dezen 
willen wij u erop wijzen dat de school alleen informatie over een leerling mag verstrekken aan 
de nieuwe partner van een ouder, als de andere ouder (met ouderlijk gezag) daar in toestemt. 
De school gaat er vanuit dat als er sprake is van nieuwe partners, ouders hier zelf afspraken 
over maken. 
 
Ook de ouder waar het kind / de kinderen niet wonen heeft recht op informatie.  
Wij gaan ervan uit dat als de desbetreffende ouder ook graag geïnformeerd wil worden, deze 
dan contact opneemt met de school en hier afspraken over gemaakt kunnen worden. 
 
 
Betrokkenheid van ouders 
In het belang van kind en school is de betrokkenheid van de ouders onontbeerlijk.  
Deze betrokkenheid van de ouders kan blijken uit: 

-  het volgen van de vorderingen van het eigen kind  
-  inbreng en inzet in het schoolgebeuren 
-  het zitting hebben in de ouderraad, medezeggenschapsraad, verkeerswerkgroep of het  

 schoolbestuur (Raad van Toezicht) 
-  hulp bij activiteiten van school 

 
 
Betrokkenheid in verband met het eigen kind  
Ouders worden door middel van jaarlijkse rapporten, die de ontwikkeling of vorderingen van 
hun kind weergeven, geïnformeerd. In de groepen 1 en 2 ontvangen de ouders eenmaal per 
jaar een rapport, vanaf groep 3 tweemaal. Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar 
contactavonden (verplicht en vrijwillig), waarop de ouders op de hoogte worden gebracht van 
de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. In elke groep wordt aan het begin van ieder 
schooljaar een informatieve groepsavond gehouden. Via ‘Mijn schoolinfo’ worden groep- 
specifieke zaken gecommuniceerd. Aanvullend worden de ouders via nieuwsbrieven 
geïnformeerd over allerlei zaken aangaande het schoolgebeuren. Ook kunt u tussentijds 
afspraken maken met de leerkrachten of de directeur als daar aanleiding voor is. Als de 
groepsleerkracht dat nodig acht, zal hij/zij zelf het initiatief nemen tot een gesprek met de 
ouders. 
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Betrokkenheid bij school 
Ouders leren de school goed kennen door mee te werken aan activiteiten die het team of de 
ouderraad organiseren. We staan positief tegenover ouderhulp op school. De hulp kan geboden 
worden bij: 
-Assisteren bij bijvoorbeeld lezen met groepjes leerlingen. 
-Ondersteunen bij activiteiten 
-Ondersteunen bij de kooklessen e.d.  
 
Verder wordt de hulp van ouders op prijs gesteld bij de begeleiding van onder andere 
schoolreisjes. Voor klusjes, schoonmaak van het kleutermateriaal enzovoort is hulp van ouders 
wenselijk, maar natuurlijk ook bij feesten, excursies en dergelijke. Aan het begin van ieder 
schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld zich voor de diverse activiteiten op te 
geven. 
 
Betrokkenheid via inspraakorganen 
 
Ouderraad: Activiteiten van de ouderraad (in samenwerking met het team) zijn onder andere: 
organisatie ouderavonden, sinterklaas- en kerstviering. De ouderraad bestaat uit minimaal 5 
leden, die voor een periode van 3 jaar gekozen worden op de jaarlijkse zakelijke ouderavond.  
 
Medezeggenschapsraad: Ouders en leerkrachten zijn beleidsmatig betrokken bij de school via 
de  MR.  De MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten 
(personeelsgeleding). In de MR worden zaken besproken die beleidsmatig (advisering en/of 
instemming) onze school aangaan. Te denken valt hierbij aan: de begroting, het formatieplan, 
het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten, de onderwijsontwikkeling. 
 
Verkeersouders: De verkeersouderwerkgroep (OBS + CBS) bestaat uit ouders en een leerkracht 
van iedere school. De werkgroep denkt praktisch mee en organiseert de uitvoering van 
specifieke verkeersactiviteiten, denkt met de school mee en geeft mede inhoud aan het 
verkeersonderwijs, met als doel: het vergroten van de verkeersveiligheid van leerlingen. 
 
Iedere 2 jaar worden ouders gevraagd naar hun tevredenheid en hun veiligheidsbeleving op 
school. 
 
Tussenschoolse opvang 
Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het organiseren van 
tussenschoolse opvang op de basisscholen. Zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld 
is. Momenteel werken wij met het continurooster, waardoor kinderen niet tussentijds worden 
opgevangen.  
 
 
Vrijwillige ouderbijdrages – zie ook bovenschoolse schoolgids. 
 
Voor schooljaar 2019-2020  is de vrijwillige ouderbijdrage  €18,- per schoolgaand kind. 
Ook het ‘schoolreisgeld’ is op vrijwillige basis. U zult echter wel begrijpen dat wij kostendekkend 
willen werken. Wordt het schoolreisgeld niet betaald, dan kunnen kinderen niet meedoen met 
deze activiteit. De richtbedragen voor de bijdrage aan de schoolreisjes zijn voor groep 1-2 €15,-. 
De groepen 3 t/m 7 €25,- en groep 8 €75,- 
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Wij kunnen en willen niet in uw portemonnee kijken, maar willen u wel attenderen op de 
mogelijkheden van de reductieregeling van de gemeente Tytsjerksteradiel. Dit houdt in dat u 
een tegemoetkoming kunt krijgen voor onder andere de kosten van de schoolreis en de 
vrijwillige ouderbijdrage. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: 
Gemeente Tytsjerksteradiel: 
www.t-diel.nl / werk en inkomen 
Aan de balie in het publiekscentrum gemeentehuis Raadhuisweg 7 in Burgum 
Telefoon: 140511 
 
NB. De financiële afwikkeling van de ouderbijdrage geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
de ouderraad. De financiële afwikkeling van de schoolreis en appelgeld gaat via school. 
 

6. De ontwikkeling van het onderwijs 
Onderwijs is een proces dat voortdurend aan veranderingen c.q. verbeteringen onderhevig is. In 
dit hoofdstuk blikken we kort terug op het afgelopen schooljaar. We beschrijven de 
toekomstige ontwikkelingen van ons onderwijs in het schoolplan en jaarplan 2017-2018.  
 
Terugblik 
In het schooljaar 2019-2020 zijn er verschillende ontwikkelthema’s uitgewerkt. Een uitgebreide 
evaluatie vindt u in het jaarverslag dat u kunt vinden op onze website. De ontwikkelthema’s 
waren: 
-Implementeren nieuwe zorgstructuur 
-Borging afspraken verschillende vakgebieden 
-Gezamenlijk bespreken van resultaten 
-Invoering leerlijnen ParnasSys bij kleuters 
-Introductie op didactisch model Expliciete directe instructie 
-Oriëntatie op een nieuwe methode voor rekenen 
-Invoeren methodiek voor geïntegreerde aanpak wereldoriënterende vakken 
-Optimaliseren gebruik ICT middel 
-In kaart brengen van de leerlingpopulatie 
-Ontwikkelen kernwaarden  
-Keuze maken voor een methode voor sociaal/emotioneel leren 
-Ontwikkelen van het schoolplan 2020-2024 
-IKC vorming: samenwerking partners optimaliseren 
-Actief PR beleid opstellen en uitvoeren 
-Kennis over medezeggenschap vergroten door de leden van de medezeggenschapsraad 
-Sfeer aanbrengen in de school, met name de binnenkomst en gezamenlijke ruimten 
 
Vooruitblik 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we het volgende van plan: 
Implementeren methode thematisch onderwijs met techniek geïntegreerd  
Verbeteren uitvoering PDCA-cyclus (en goed didactisch handelen)  
-Verdere ontwikkeling IKC: doorgang peuter-kleuter optimaliseren 
-Rekenmethode de Wereld in Getallen 5 implementeren 
-BLINK implementeren voor wereldoriëntatie  
-KWINK implementeren voor sociaal/emotioneel leren 
-Toepassen van expliciete directe instructie 
-Opstellen protocol vervolgonderwijs 
-Visie op leren uitdiepen en visie op combinatiegroepen opstellen 
-Inzetten van een taal coördinator 
-Inzetten van ouderpanels om ouders inhoudelijk bij het onderwijs te betrekken 

http://www.t-diel.nl/
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7. Resultaten van het onderwijs 
Wanneer er wordt gesproken over resultaten gaan de gedachten meteen uit naar meetbare 
cijfers. Als dat het resultaat van het onderwijs moet zijn, dan doen wij niet volledig recht aan 
ons eigen onderwijs. School streeft het maximaal haalbare bij elk kind na, zowel op cognitief als 
op sociaal-emotioneel gebied. Elk kind bepaalt zelf het maximaal haalbare. Het vergelijken van 
toetsresultaten moet dan ook in het juiste verband worden zien. Onderwijzen houdt veel meer 
in dan leerstof aanbieden. De school voedt ook op en vormt kinderen. Hierbij kan worden 
gedacht aan zelfstandig leren werken, accepteren van elkaar, respecteren van elkaars mening 
en het leren van gedragscodes. 
 
In een samenspel met de ouders worden de kinderen in 8 jaar basisschool gevormd. Onze 
school doet er alles aan om de kinderen goed toegerust naar het vervolgonderwijs door te laten 
stromen. Goed toegerust betekent met voldoende kennis en vaardigheden om met goed gevolg 
de volgende school te doorlopen. 
 
We werken aan het (cyclisch) verbeteren van onze kwaliteit van het onderwijs met behulp van 
het programma Schoolmonitor. Hierin werken we planmatig verder aan verbeteractiviteiten en 
daarmee aan het borgen van de kwaliteit van de school.  
 
Toetsen 
De kinderen worden op het gebied van rekenen, taal en lezen regelmatig getoetst. De 
resultaten hiervan worden vastgelegd. Het toetsresultaat is een hulpmiddel voor de 
leerkrachten bij het bepalen van de verdere leerweg van het kind. Ook vindt er regelmatig 
toetsing plaats van de kennis van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie). In 
groep 8 wordt veel aandacht geschonken aan een juiste keuze van het vervolgonderwijs.  
 
We streven ernaar dat, als de kinderen OBS Hurdegaryp hebben verlaten, zij het volgende, 
overeenkomend met hun ontwikkeling, hebben bereikt: 
- zij zich mondeling en schriftelijk op eigen niveau kunnen uitdrukken; 
- zij een dusdanig niveau voor lezen, taal en rekenen hebben bereikt dat zij naar een vorm van 
voortgezet onderwijs door kunnen stromen; 
- zij zich ook gezien hun sociaal/emotionele ontwikkeling kunnen handhaven; 
- zij in staat zijn hun eigen werk zelfstandig in te delen. 
 
 
Resultaten tussenopbrengsten 
De tussen(leer)opbrengsten van de leerlingen worden 2 x per jaar op groeps- en schoolniveau 
geanalyseerd. Dit op basis van de januari-toetsing (tussenopbrengsten - Midden) en de juni-
toetsing (tussenopbrengsten – Eind) 
  
Tussenopbrengsten januari 2020 en juni 2020:  
De tussen(leer)opbrengsten voldoen - de gehele school beschouwend -  aan de door de 
onderwijsinspectie gestelde minimumdoelen. Uiteraard zijn er op individueel en groepsniveau 
verschillen op te merken. Daarmee wordt in het leeraanbod, zowel op individueel niveau als op 
groepsniveau, rekening gehouden. 
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Resultaten eindopbrengsten 
In het afgelopen schooljaren hebben we onze eindopbrengsten verantwoord middels het Cito-
eindonderzoek/groep 8. De schoolscore was steeds volgens verwachting. In 2020 is er geen 
eindtoets afgenomen in verband met de coronacrisis. 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

 
 

 Boven inspectienorm 

 Onder inspectienorm 

 
Gezien de resultaten van de groep 8 verwachten we dit jaar weer ruim boven de inspectienorm 
te komen. Een school ‘mag’ één van de drie schooljaren onder de norm scoren. 
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Schoolverlatersoverzicht 
Vanaf 2015 zijn de kinderen van OBS Hurdegaryp naar de volgende scholen van voortgezet 
onderwijs verwezen: 
 

School    2015   2016   2017   2018   2019   2020 
Singelland, locatie Burgum       
VMBO / HAVO / VWO 7 8 12 9 9  
Singelland, locatie Drachten       
HAVO / VWO        
Liudger, locatie Burgum    2 2  
VMBO /  HAVO / VWO  1 1    
Piter Jelles     2  
Stedelijk gymnasium  2     
Piter Jelles, Montessori       
Piter Jelles, De Dyk 1 4     
Piter Jelles, Aldlân       
Piter Jelles, De Brêge 2    1  
YnSicht       
Leeuwarder Lyceum  6 2 1   
AOC / VMBO-groen       
Nordwin Leeuwarden 1  1    
Nordwin Sneek       
RSG Magister Sneek    1   
Tjalling Koopmans H’ryp  1 4 2 5  
Comenius    2 5  
Pro  1     
VMBO/HAVO 4 1 1    
HAVO/VWO 1 1 1    
Parcival college Groningen   1    
Beyers Naude Leeuwarden 2      
OSG Sevenwolden Heerenveen 1      

 
 Pro LWOO VMBO k/b VMBO t Havo VWO Gymn 

2015 2 0 4 6 3 2 2 

2016 1 0 5 7 4 6 2 

2017 0 0 6 4 10 3 0 

2018 0 0 1 7 7 2 0 

2019 1 1 9 7 7   

2020        
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Klokurentabel 
De onderwijstijd voor de verschillende vak- en vormingsgebieden is in de groepen als volgt 
verdeeld: 
 

 

 Werkles groep 1/2 :werken met vormgevende materialen, ontwikkelingsmateriaal, 
compositiemateriaal, constructiemateriaal, hoeken/rollenspel, computer 

 Speellokaal/buitenspel groep 1/2: kleutergymnastiek, vrij spel binnen, geleid spel, 
buitenspel, muzikale vorming, dansante vorming, dramatische vorming 

 Taalontwikkeling mondeling : kring, spreekbeurt, presentatie 
 

Klokurentabel Hurdegaryp In kwartieren weergegeven 
         

Vak- en vormingsgebieden groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 
 

Werkles (zie toelichting weekrooster) 33 33             
 Bewegingsonderwijs     6 6 6 6 6 6 
 

Nederlandse taal 23 23             
 

Taalontwikkeling/Veilig leren lezen, incl stellen     28 13 11 11 11 12 
 

Spreekvaardigheid/luistervaardigheid     9 9 5 5 5 5 
 

Spelling       10 10 10 10 10 
 

Lezen - Technisch lezen       5 5 5 3 3 
 

Lezen - Begrijpend lezen       2 6 6 6 6 
 

Schrijven     10 8 4 4 2 1 
 

Rekenen/Wiskunde 8 8 20 20 20 20 20 20 
 

Engels         4 4 4 4 
 

Frysk 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

Wereldorientatie - Aardrijkskunde     2 2 3 3 3 3 
 

Wereldorientatie - Geschiedenis, incl. HVO en GVO, 7 & 8     4 4 5 5 8 8   

Wereldorientatie - Natuuronderwijs     2 2 3 3 3 3 
 

Verkeer     2 2 2 2 2 2 
 

Muzikale vorming     2 2 2 2 2 2 
 

Tekenen + Handvaardigheid     5 5 4 4 4 4 
 

Sociaal-emotionele vorming, dramatische vorming 5 5 3 3 3 3 2 2 
 

Burgerschap en normen en waarden 2 2 2 2 2 2 4 4 
 

Buitenspel / speellokaal  (zie toelichting weekrooster) 26 26             
 

Pauze/fruit eten (verplicht opnemen!!)     5 5 5 5 5 5 
 

Totaal: 99 99 99 99 99 99 99 99 
 

Ingepland (uren per week).Continuerooster 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 
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Methodeoverzicht  
Taalontwikkeling schriftelijk:   Veilig leren lezen (groep 3)  

Taal op maat (groep 4-8) 
Spelling :       Spelling op maat (groep 4-8) 
Technisch lezen :     Tutorlezen, estafette lezen, maatjeslezen 
Begrijpend lezen :    Lezen in beeld, cito hulpboek (groep 4-8) 
Schrijven:      Schrijven leer je zo (groep 3,4) 

Pennenstreken (groep 5-7) 
Rekenen:      De Wereld in getallen (groep 1/2 

bronnenboek)  
De Wereld in getallen (groep 3-8 methodisch) 

Frysk:       Spoar 8 
Engels:      Real English (groep 5-8) 
Wereldoriëntatie/     BLINK  
burgerschap en sociale integratie 
Verkeer:     Klaar Over (groep 3-8) 
Sociaal emotionele ontwikkeling:  KWINK 
Bewegingsonderwijs:    Stroes 
 
 

 
 
8. Het personeel en de stagiaires 
Voor het schooljaar 2019-2020 ziet de groepsindeling met de personele bezetting er als volgt 
uit: 

 
 
Wijze van vervanging: 
Het komt voor dat een leerkracht gedurende de lestijden scholing volgt of afwezig is wegens 
ziekte. Binnen OPO Furore proberen we in het belang van de rust in de scholen de vervanging 
zo optimaal mogelijk te regelen. We hebben daar de volgende afspraken over: 
Wanneer een groep les krijgt van twee leerkrachten wordt in eerste instantie de duo partner 
gevraagd om de lessen in de eigen groep over te nemen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt 
gekeken naar een leerkracht uit het eigen team van de school. Is dat ook niet mogelijk dan 
wordt gezocht in de bovenschoolse vervangerspool. Helaas komt het voor dat er geen 
vervanger voor handen is. Dan is de volgende stap om de groep te verdelen over de andere 
groepen. In een uiterst geval moet er voor gekozen worden om een groep naar huis te sturen. 
Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.  
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Inzet en begeleiding van stagiaires: 
Onze school biedt jaarlijks opleidingsplekken aan stagiaires aan. Dit jaar begeleiden we 3 
stagiaires van DE NHL Pabo. De stagiaires krijgen vanuit het schoolteam een begeleider 
toegewezen. De werkzaamheden van stagiaires variëren van “observeren” tot het zelfstandig 
draaien van een groep. LIO-ers worden in de gelegenheid gesteld zelfstandig een groep te 
draaien. De werkzaamheden van een stagiaire vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van 
de eigen groepsleerkracht. Stagiaires kunnen in geval van ziekte niet worden vervangen. 
Naast de Pabo studenten bieden we dit jaar een stageplaats aan 6 studenten van het ROC 
FriesePoort (opleiding onderwijsassistentie). De stagiaires zijn op maandag, dinsdag en 
donderdag op school. Hun stagebegeleider is 2x per week 3 uren op school voor de begeleiding 
van de stagiaires. In deze uren begeleidt zijn ook de stagiaires van CBS De Winde en 
Kinderwoud.  
 
 
Scholing personeel 
Het schoolteam van obs Hurdegaryp schoolt zich ieder jaar. In het schooljaar 2020-2021 volgen 
we scholing op het gebied van: 

 Rekenen: De Wereld in getallen  

 BLINK 

 EDI 

 KWINK 
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9. Wetenswaardigheden 
 
Schoolregels: 
Op school hanteren we de volgende regels:  

Wij, dat zijn leerlingen, leerkrachten en ouders: 
o Gaan respectvol met elkaar om, 
o Lossen problemen samen goed op 
o Zijn rustig op school 
o Dragen zorg voor onze omgeving 

Voor een veilig, prettig schoolklimaat en een opgeruimde school.  
We spreken elkaar erop aan wanneer gezien wordt dat de schoolregels worden overtreden. 

 
Allerlei activiteiten: 

 
Feestelijke ouderavond  
De feestelijke ouderavond  is een moment waarop de 
kinderen op het toneel hun kunnen en kennen laten zien. 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 zullen sketches en 
liedjes ten tonele voeren. Groep 8 zal het geheel 
completeren door te assisteren bij de uitvoering. Ouders, 
opa’s en oma’s en anderen zijn uiteraard van harte 
welkom op deze avond.  
 

 
Afscheid groep 8 
We organiseren een groep 8 dag. De kinderen van groep 8 mogen dan een programma 
bedenken. Dit kan een musical zijn, maar ook andere ideeën kunnen uitgewerkt worden. 
Tijdens deze dag neemt groep 8 afscheid van de basisschoolperiode.   
 
Toneel - viering  
Regelmatig houden de kinderen van een groep een viering in de gemeenschappelijke hal. Alle 
kinderen van de school kunnen hier niet tegelijk bij aanwezig zijn. Middels een roulatiesysteem 
en vermelding in de nieuwsbrief / kalender wordt u op de hoogte gehouden wanneer de groep 
van uw kind een uitvoering heeft. De ouders van de kinderen die op die viering optreden zijn 
van harte welkom.   
 
Sinterklaas  
Sinterklaas bezoekt elk jaar de groepen 1, 2, 3 en 4. De kinderen van de andere groepen vieren 
zelf in hun groep het sinterklaasfeest.  
 
Kerst   
We vieren op school het kerstfeest in de laatste week voor de kerstvakantie. Het feest kan 
bestaan uit een gezamenlijk kerstontbijt of “diner” en een viering met zang, dans, muziek, 
toneel en dergelijke. Elk jaar organiseren we een gezellige en sfeervolle kerstactiviteit voor 
kinderen en ouders. 
 
Tentoonstelling  
Het slot van een project wordt vaak opgeluisterd met een afsluiting waarbij het gemaakte 
gepresenteerd wordt aan de andere kinderen en aan belangstellende ouders. 
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Koningsdag 
Onze school participeert in activiteiten rondom  Koningsdag, bijv. 
in de vorm van Koningsspelen.  
 
Schoolreizen 
Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 staat op het programma 
 een ééndaagse schoolreis met een bus of auto. Bij deze 
schoolreis wordt de hulp van ouders als begeleider zeer op prijs gesteld. Ouders die meedoen 
aan de ouderhulp of anders nauw bij de school zijn betrokken worden hiervoor door het team 
eerst benaderd.  
Voor groep 8 geldt dat zij meerdere dagen op schoolreis gaan. De betreffende leerkracht 
benadert ouders van wie hij verwacht, dat ze gedurende enkele dagen in teamverband op een 
verantwoorde wijze een groep kinderen kunnen begeleiden. Het vervoer geschiedt per 
particuliere auto.  
Voor alle reisjes geldt dat u via een nieuwsbrief de datum en het bedrag ontvangt waarop u via 
ons bankrekeningnummer kunt betalen. Dit kan niet contant. Wanneer ouders voor 
schoolactiviteiten met eigen vervoer reizen, kunnen zij bij de ouderraad een declaratieformulier 
indienen. Deze formulieren zijn op school aanwezig. 
 
Praktische zaken: 
Ongewenst gedrag op school, het kan ook uw kind overkomen…… 
Op onze school is een eerste aanspreekpunt (aandachtsfunctionaris) voor ongewenst gedrag op 
school, dat in goed overleg met de groepsleerkracht niet kan worden opgelost. Op onze school 
is meester Marcel de Haan hiervoor het aanspreekpunt.  
 
Als school hebben we daarnaast een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen 
klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. 
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school 
verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, 
vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. 
Vertrouwenspersoon: Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. 
De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken 
strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. 
Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. 
GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders”. Deze folder is te 
downloaden via de website van GGD Fryslân, www.ggdfryslan.nl. Ook de meldingsregeling 
‘Ongewenst gedrag binnen het onderwijs’ is te downloaden via de website van GGD Fryslân. 
De vertrouwenspersoon voor onze scholen is Reintsje Miedema. 
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via e-mail: 
r.miedema@ggdfryslan.nl. 
GGD Fryslân Postbus 612 - 8901 BK Leeuwarden - 088 22 99 444 
 
Gymschoenen 
De kinderen mogen tijdens de gymlessen geen gymschoenen dragen met een donkere zool. 
Deze laten strepen achter op de vloer van het speellokaal en de sporthal. De gymschoenen voor 
de kleuters graag voorzien van een naam en liefst geen veterschoenen. Deze schoenen blijven 
op school, omdat ze iedere dag worden gebruikt. 
 
Lijmvlekken 
Er wordt op school gewerkt met lijm die alleen met een speciale vloeistof uit kleren te 
verwijderen is. Komt u gerust even langs als dat bij uw kind het geval is. We halen de 

http://www.ggdfryslan.nl/
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lijmvlekken er snel voor u uit. 
 
Voedingsrichtlijnen OBS Hurdegaryp 
We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan 

een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten 

en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. 

Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs)overtuiging.  

Eten in de ochtendpauze 

De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om geen koek, 

snoep of chips mee te geven.  

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:  

 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 

 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. 

 Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  

Tip: koop seizoensgroente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu 

Centraal  

 

Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:  

 Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit 

een kuipje. 

 Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  

o Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en 

zout bevat, zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse 

en light zuivelspread. 

o Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.  

 Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. 

Lekker als beleg en voor erbij.  

  

Drinken 

Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde 

suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen 

mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Kinderen tot en met groep 3 drinken 

alleen water op school. 

 

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:  

 Kraanwater.  

 Thee zonder suiker.  

 Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers. 

http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
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Traktaties  

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! 

Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te 

calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven 

in plaats van iets eetbaars. 

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:  

 Groente en fruit in een leuk jasje. 

 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een 

rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje 

of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes. 

 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of 

bellenblaas.  

 

Aantal eetmomenten 

Het is belangrijk dat een kind niet vaker dan 4 keer per dag iets tussendoor eet. Dit helpt 
mee om op het juiste gewicht te blijven. Bovendien voorkomt het tandbederf. Laat 
kinderen daarom niet buiten de vastgestelde tussendoormomenten eten en combineer 
traktaties met de ochtendpauze hap. 

Het goede voorbeeld 

Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een 

snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen je 

daarom om ook de traktaties voor leraren klein te houden. Bij ons op school geven 

leerkrachten dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus niet alleen voor de 

kinderen.  

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 in 

gesprek met de ouders. 

 Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. 

Ze gaan in de tas mee naar huis. De ouder ontvangt dan een een standaardbriefje voor 

traktaties.   

 

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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Hoofdluis 
Mocht er bij uw kind sprake zijn van hoofdluis, meldt u dit dan even op school? Uiteraard gaan 
wij hier vertrouwelijk mee om. We kunnen dan de ouders van de andere kinderen 
waarschuwen dat er hoofdluis op school is geconstateerd. Bij de bestrijding van een 
hoofdluisprobleem worden kinderen regelmatig op school gecontroleerd. We gaan ervan uit dat 
ouders hieraan hun medewerking verlenen. Wanneer dit niet het geval is wordt ouders 
verzocht de schooldirectie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.  In de kalender staan de 
data vermeld waarop gecontroleerd wordt. Op school is een “protocol hoofdluis” aanwezig 
 
Ziektemelding 
Wilt u bij ziekte van uw kind of bij een andere reden dat uw kind niet op school komt, vóór 8.25 
uur school bellen. Het is vervelend wanneer we niet weten waar uw kind is.  
Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt, nemen we telefonisch contact met u op. We 
sturen nooit een kind zonder begeleiding en zonder medeweten van ouders naar huis. 
 
Veiligheid bij de school 
Bij het halen- en brengen van de kinderen naar de school vragen wij u dringend de volgende 
regels in acht te houden: 
- Parkeer uw auto op enige afstand van de school, zodat ook fietsende en lopende kinderen 

veilig naar huis of naar school kunnen. 
- Laat uw kind op het trottoir aan de schoolkant van de straat in- of 

uitstappen. Langs de van Weerden Poelmanstraat is een zogenaamde 
‘kiss en ride’ zone. Hier kunt u uw kind snel en veilig bij school afzetten.   

- Rijd stapvoets langs de school en parkeer in de daarvoor bestemde 
parkeervakken. 

- Ga in geen geval aan de overkant van de straat met uw auto staan. 
Oversteken is onoverzichtelijk. 

- Kinderen binnen een straal van een kilometer kunnen prima lopend naar 
school. 

- Kinderen die 1-3 kilometer van school wonen kunnen goed op de fiets naar school 
- kinderen die verder van school wonen dan 3 kilometer kunnen met de auto gebracht 

worden. 
 
 
Bedenk dat het om de veiligheid van uw kind en andere kinderen gaat! 
In de school zijn verkeersouders actief die acties initiëren en samen met andere ouders 
verkeersproblemen signaleren en in samenwerking met de school oplossen. 
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Naar school gaan 
Wilt u de kinderen niet te vroeg naar school laten gaan. Vooral als het slecht weer is, is het 
vervelend dat er al kinderen om 8.00 uur op het plein staan. Vanaf 08.15 uur is er toezicht op 
het plein. De bel gaat om 08.25 zodat we 08.30 kunnen beginnen met de lessen. 
 
Het ophalen van de kinderen 
Om de leerkrachten van groep 1 en 2 een goed overzicht te laten behouden of alle kinderen wel 
afgehaald worden zijn er afspraken gemaakt waar de ouders van de kleutergroepen op het 
plein kunnen wachten. Dit wordt bij aanmelding met de ouders besproken. 
 
Fietsen op school 
Veel kinderen komen op de fiets. Dat is heel goed. De stalling naast de school is groot genoeg 
voor alle fietsen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen. 
 
Schoolfotograaf 
Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf op school. U wordt hierover tijdig nader bericht. We 
streven ernaar dat alle kinderen in de gelegenheid zijn de schoolfotograaf te bezoeken. 
 
Leerlingenraad 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is op onze school een leerlingenraad actief.  
 
Rookbeleid 
Het is verboden om in school en in de nabijheid van kinderen te roken. 
 
Foto’s op het internet 
Aan alle ouders wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van  foto’s van hun kind(eren) 
op het internet. (zoals Homepage, digitale Nieuwsbrief)  
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10.  Adressen 
 
Anonieme misdaadmelding: 
0800 7000 
 
 
Centrum Jeugd en Gezin Smallingerland 
Gebiedsteam 
Voor vragen over (jeugd)zorg en ondersteuning. Ook mag contact opgenomen worden 
met de gemeente bij het WMO-loket of sociale zaken 
Moleneind 22 
9203 ZX Drachten 
Telefoon: 088 – 5335300 
E-mail: gebiedsteam@smallingerland.nl  
 
 
Centrum Jeugd en Gezin Tytsjerksteradiel 
Gebiedsteam 
Bezoekadres:           Tj. H. Haismastraat 7a 

9251 AT Burgum 
Postadres:  Postbus 3 
   9250 AA Burgum 
Telefoon:  088 -5335333 
E-mail:  info@cjgtytsjerksteradiel.nl  

 

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 
 
G.G.D Friesland 
Bezoekadres:   Harlingertrekweg 58 
    8913 HR Leeuwarden 
Postadres:   Postbus 612 
    8901 BK Leeuwarden 
Telefoon:   058 – 2334334 
Website:   www.ggdfryslan.nl  
 
 

mailto:gebiedsteam@smallingerland.nl
mailto:info@cjgtytsjerksteradiel.nl
mailto:info@adenium.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
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Inspectie van het onderwijs Contactinspecteur: mevrouw G.B. Beswerda 
Bezoekadres:  Zuiderzeelaan 43 – 51 

8017 JV Zwolle  
Postadres:  Postbus 10048 

8000GA Zwolle   
 
 
Kinderwoud kinderopvang Tussenschool, voor- en naschools in 
Tytsjerksteradiel 
Bezoekadres:  Crackstraat 2 
   8441 ES Heerenveen 
Postadres:  Postbus 304 
   8440 AH Heerenveen 
Telefoon:  0513 – 610825 
E-mail:  info@kinderwoud.nl 
Website:  www.kinderwoud.nl  
 

 

mailto:info@kinderwoud.nl
http://www.kinderwoud.nl/
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Landelijke Klachtencommissie 

Bezoekadres:  Zwarte Woud 2 

   3524 SJ Utrecht 

Postadres:  Onderwijsgeschillen 

   Postbus 85191 

   3508 AD Utrecht 

Telefoon:  030 – 2809590 

E-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl 

Website:  www.onderwijsgeschillen.nl  

 

 

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen  
toegankelijk onderwijs  
Landelijke Klachtencommissie  
Postbus 162  
3440 AD  WOERDEN  
0348 – 405245  
 
Leerplichtambtenaar gemeente Smallingerland 
Mevrouw L. Bakker 
Telefoon:  0512 - 581325 
E-mail: l.bakker@smallingerland.nl     
 
 

 
Leerplichtambtenaar gemeente Tytsjerksteradiel 
Mevrouw S. van der Meer 
Telefoon: 140511 
E-mail: svandermeer@t-diel.nl  
 
 
 
Samenwerkingsverband  primair onderwijs Friesland 
Fonteinland 11 
8913 CZ Leeuwarden 
Telefoon:  058 – 2948937 
E-mail:  s.bomas@swvfriesland.nl   
 
 
Veilig Thuis ( voorheen AMK) 
Bezoekadres:  Tesselschadestraat 2  
   8913 HB Leeuwarden 
Postadres:  Postbus 312 
   8901 BC Leeuwarden 
Telefoon:  058 2333777 of 0900 – 1231230 
Website:  www.bjzfriesland.nl 
 
 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) 
t.a.v. Annechien Faber 
Stal 167  
9205 AK Drachten 
annechien.faber@gmail.com 
info@voo-smallingerland.nl 
www.voo.nl  
 
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:l.bakker@smallingerland.nl
mailto:svandermeer@t-diel.nl
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
mailto:annechien.faber@gmail.com
mailto:info@voo-smallingerland.nl
http://www.voo.nl/
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Vertrouwensinspecteur:  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld. 
0900 1113111 (lokaal tarief) 
 

 
Vertrouwenspersoon GGD Friesland Mevrouw R. Miedema 
GGD Friesland 
Postbus 612 
8901 Bk Leeuwarden 
Telefoon:  088 22 99 536 
E-mail:  r.miedema@ggdfryslan.nl 
 
 
Aandachtsfunctionaris:  
Op onze school is het eerste aanspreekpunt voor ongewenst gedrag Meester Marcel 
de Haan, voor die gevallen die niet met de groepsleerkracht kunnen worden opgelost. 
Een afspraak maken gaat door een mailtje te sturen naar t.steegstra@opo-furore.nl 
  
 
Vragen over onderwijs:  
0800 – 8051 (gratis) 
www.postbus51.nl  

 
 

 

 

mailto:r.miedema@ggdfryslan.nl
http://www.postbus51.nl/
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Bijlage : Inhoudsopgave bovenschools deel schoolgids 
 
   Voorwoord 
Hoofdstuk   1 Onderwijs 
Hoofdstuk   2   Aanmelding leerlingen 
Hoofdstuk   3 Aansprakelijkheid en verzekering 
Hoofdstuk   4 Eindtoets 
Hoofdstuk   5 GMR 
Hoofdstuk   6 Godsdienst en HVO in het openbaar onderwijs 
Hoofdstuk   7 Informatie aan gescheiden ouders 
Hoofdstuk   8 Klachtenregeling 
Hoofdstuk   9 Leerplicht en verlof 
Hoofdstuk 10 Medicijnverstrekking / verrichten medische handelingen 
Hoofdstuk 11 Meldcode 
Hoofdstuk 12 Onderwijsaanbod hoogbegaafde leerlingen 
Hoofdstuk 13 Overblijven en tussen schoolse opvang 
Hoofdstuk 14 Passend Onderwijs 
Hoofdstuk 15 Privacy beleid (AVG) 
Hoofdstuk 16 Sponsorbeleid 
Hoofdstuk 17 Toelating, schorsing en verwijdering 
Hoofdstuk 18 Veiligheidsbeleid 
Hoofdstuk 19 Vensters PO 
Hoofdstuk 20 Verwijsindex Friesland 
Hoofdstuk 21 Verwijzing Voortgezet Onderwijs 
Hoofdstuk 22 Visie op leren OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. 
Hoofdstuk 23 Voor- en Naschoolse opvang 
Hoofdstuk 24 Vrijwillige ouderbijdrage 
Hoofdstuk 25 Ziekte en invallers  
Hoofdstuk 26 Begeleiding van externen onder schooltijd 
Hoofdstuk 27 Afspraken met medewerkers van school 
Hoofdstuk 25 Adressen en telefoonnummers 
Begrippenlijst 

 


