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De Lege Geaen (Fries voor "lage landen") is een streek in het midden van  Friesland in het 
ingepolderde gebied van het vroegere estuarium van de Middelzee.  
Deze streek wordt gekenmerkt door relatief kleine dorpen die over de eeuwen veranderd zijn van 
vissersdorpen in agrarische gemeenschappen, georiënteerd op met name de veehouderij. 
 
Mienskipsskoalle De Legeaën is een nieuwe bijzonder neutrale fusieschool die het resultaat is van een 
fusie tussen CBS De Twatine te Gauw, OBS De Lege Geaen te Sibrandabuorren en KNS De Reinbôge te 
Tersoal.  
 
 
 
 

Het adres van ons prachtige nieuwe schoolgebouw is: 

Aesgewei 56 
8647 SG Sibrandabuorren 
Telefoon: (0515) 52 1700 
legeaen@palludara.nl 
https://delegeaen.nl 
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1. De basisschool........ 
een deel van je leven. 
Geachte ouders, verzorgers en lezers

 

Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan.  
Deze schoolgids biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met Mienskipsskoalle De Legeaën, een 
samenlevingsschool met een bijzonder neutrale identiteit. 
 
Dit boekje/document leidt u als een gids door de kenmerken, methoden, organisatie, activiteiten, 
gegevens, adressen en mededelingen die het komend schooljaar van belang zijn om er kennis van te 
nemen. 
 
Voor ouders van nieuwe leerlingen is deze schoolgids meestal de eerste kennismaking met de school. 
We hopen dat door het lezen ervan, een helder beeld van onze school zal ontstaan. 
In deze gids leggen wij verantwoording af over de inhoud en werkwijze van de  
school.  
U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken om onze school te bezoeken, sfeer te proeven en de 
mensen die hier werken te ontmoeten. Eventuele vragen kunnen we dan ook beantwoorden. 
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2. Identiteit van de samenlevingsschool met een eigen profiel 

Samen bouwen aan een nieuwe school die een duidelijke verbinding heeft met cultuur in de Legeaën 
en aansluit bij de behoefte en het profiel van de mensen in de streek is een ambitie en opgave. De 
nieuwe school wil dat doen door een actieve rol in de maatschappij en de gemeenschap te pakken; 
stimuleren, verbinden en respecteren.   
De school gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke 
stromingen, in die zin, dat iedere leerling een persoonlijke levensbeschouwing mag opbouwen en 
hiermee een bijdrage kan leveren aan een samenleving, waarin men respect en begrip heeft voor de 
denkwijze van anderen, ongeacht levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid.  
Er is zowel bij leerkrachten als bij leerlingen een open houding naar elkaar. We willen recht doen aan 
betekenisvol leren door b.v. sprekers uit te nodigen om te spreken over hun bijdrage aan de 
samenleving en contacten te onderhouden met Griene Geaën, Us Hôf, bedrijven uit de omgeving, 
enz.  
 
Praktisch betekent dat meedoen en activiteiten organiseren, waar mensen uit de omgeving bij 
betrokken zijn. Dat vinden wij belangrijk. Denk aan interactieve lessen, op bezoek gaan bij bedrijven 
en ouders en/of streekbewoners die een rol invullen op school. De school werkt dit jaar aan drie 
thema’s. die gedeeld worden met de ouders en de omgeving. Op deze manier leggen we in een vroeg 
stadium verbinding met de streek waarin wij werken.  
De nieuwe school heeft geen politieke voorkeur en vindt meertaligheid, Nederlands, Fries en Engels, 
belangrijk. Kinderen moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen op deze nieuwe school. 
 
Levensbeschouwing. 
School van en voor de Legeanster Mienskip 
Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en 
handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs. 
Iedereen, van alle gezindten, moet zich thuis kunnen voelen op de nieuwe school. De nieuwe school 
maakt een sprong naar de toekomst. Samen wordt de nieuwe school en haar identiteit vorm 
gegeven. Voor iedereen betekent dit iets loslaten en iets nieuws omarmen.  
Wij willen de samenwerking tussen openbaar en christelijk onderwijs inhoud geven in een 
zogenaamde samenlevingsschool met een brede levensbeschouwelijke identiteit. 
Wij denken onderwijs te kunnen geven dat recht doet aan de diversiteit en waar kinderen écht samen 
kunnen leven. De school kiest er nadrukkelijk voor om als samenlevingsschool het 
levensbeschouwelijk onderwijs niet gescheiden aan te bieden.(geen aparte godsdienstlessen)  
 
De samenlevingsschool vraagt een nieuwe onderwijsvorm en 
levensbeschouwelijke visie. Het denken vanuit ieders eigen 
grondslag maakt plaats voor het denken vanuit een 
gemeenschappelijk toekomstperspectief. Dit is niet mogelijk 
zonder kennis op te doen over verschillende levensovertuigingen. 
Vanuit het hart mag gesproken worden over de eigen 
levensovertuiging. Deze kennis leidt tot gesprek en dialoog. 
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Vanuit de eigen levensovertuiging kan de ander tegemoet getreden worden, zonder die overtuiging 
aan de ander op te willen leggen. 
 
Gelijkwaardigheidsprincipe 
Bij de invulling van ons onderwijs binnen de samenlevingsschool gaan we uit van het 
gelijkwaardigheidsprincipe. Dit betekent het volgende: 
1.Iedere visie in de samenleving en van elke leerling is waardevol voor de dialoog. 
2.Meerdere bronnen en tradities zijn betekenis verlenend in het levensbeschouwelijk  
onderwijs. 
 
Waarborgen voor een gezamenlijke en deels nieuwe identiteit  
Er wordt gewerkt vanuit een methode om het gesprek en de verhalen in het onderwijs te 
verankeren. De gedachten en principes van de methode ‘Trefwoord’ bieden daarbij inspiratie. In 
onze school is gekozen voor een nieuwe werkwijze om inhoud te geven aan levensbeschouwing en 
sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt nog gezocht naar een aanvulling op de methode die recht 
doet aan de verschillende Wereldgodsdiensten. Wat betreft de methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling is de keuze op “Kwink” gevallen. 
 
Een keer per jaar organiseert de school een actie voor een goed doel 
Een keer per jaar organiseert de school een actie voor een goed doel. Bij het uitdragen van 
universele menselijke waarden willen wij graag bijdragen aan het ontwikkelen van het morele besef. 
Het gaat bij vorming van kinderen om het aanleren van de capaciteiten om goed voor jezelf, (Care for 
me), goed voor de ander, (Care for me and you), en goed voor de Wereld om je heen te zorgen, (Care 
for All). Vertaald naar de praktijk betekent dit dat we een of twee acties voor goede doelen doen per 
jaar, zodat we ons ook daadwerkelijk inzetten voor de mensen die het minder goed hebben dan wij.   
 
Identiteitscommissie 
Om te zorgen dat ouders, leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende levensovertuigingen zich 
kunnen blijven thuis voelen op de nieuwe school is er een identiteitscommissie gevormd. De leden 
van deze commissie hebben verschillende achtergronden. Om te zorgen dat deze commissie goed 
gewaarborgd is, zijn een aantal aspecten uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.  
 
De commissie bestaat uit minimaal twee ouders en twee leerkrachten van de school. De commissie 
heeft een inspanningsverplichting om er zorg voor te dragen dat, indien mogelijk, er leden van 
verschillende levensbeschouwelijke stromingen vertegenwoordigd zijn in de commissie. Vanuit het 
team nemen twee leerkrachten zitting in de commissie, ook, indien mogelijk, vanuit verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. De directeur van de school is adviseur van de 
identiteitscommissie. 
   
De commissie informeert de ouders eenmaal per jaar over het levensbeschouwelijk onderwijs; dit 
kan schriftelijk of op een informatiebijeenkomst in school voor alle ouders. De commissie informeert 
de MR eenmaal per jaar over de gang van zaken. 
 
Vanuit de bijeenkomsten van deze commissie is het volgende afgesproken: 
1. Voor het eten is er een moment van stilte. 

2. Er wordt aandacht besteed aan de grote Christelijke feesten, met de bronverhalen als 

uitgangspunt. Dit geldt met name voor de Kerst en Pasen. 

3. Iedere dag kent een groepsmoment in de klas waarbinnen ruimte is voor bezinning, 

verbinding, wederzijds begrip en waardenontwikkeling. De invulling ervan kan divers zijn, 

met elementen als welkom en ruimte geven aan wat er bij de leerlingen speelt. 
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4. Er wordt gewerkt met de levensbeschouwelijke methode “Trefwoord”. Per thema wordt in 

het team besproken hoe het aangeboden wordt. Daarbij is leidend dat zoveel mogelijk 

bronnen aan bod komen, waaronder de Bijbelverhalen. 

 

 
 

3 Missie en Visie 
“Kinderen begeleiden bij en stimuleren in hun eigen ontwikkeling en met uitdagend en 
betekenisvol onderwijs optimaal voorbereiden op hun toekomst” 
 
Samen met ouders en andere betrokkenen zorgen onze leerkrachten elke dag voor goed onderwijs. 
Betekenisvol onderwijs in een vrolijke, vertrouwde, duidelijke, uitdagende en rijke leeromgeving, 
zodat leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en basisvaardigheden (voor de 
toekomst) leren en ontwikkelen. Waardering, (zelf)vertrouwen en zelfstandig werken staan daarbij 
centraal. 
We zijn een school waar je enthousiasme en verbondenheid voelt, waar je blij van wordt. We streven 
naar een integrale kindaanpak; een kindcentrum voor 0-18 jarigen dat als leer- en leefgemeenschap 
verbonden is met De Lege Geaën en waarin diverse activiteiten rondom de ontwikkeling van 
kinderen samenkomen en samenwerking met het vervolgonderwijs is. Op het vlak van opvang, sport, 
cultuur & onderwijs. We leren samen, binnen onze school én met onze omgeving.  
Onze visie is dan ook: Samen betekenisvol! 
In ons visiedocument wat voorafgaand aan de visie door het team is beschreven staat wat we 
bedoelen met onderstaande zinnen.  
Dit visiedocument staat op onze site en ligt ter inzage bij ons op school. 
 
SAMEN BETEKENISVOL MET ONZE OMGEVING 
 
SAMEN BETEKENISVOL MET ONS TEAM 
 
SAMEN BETEKENISVOL MET DUURZAAM ONDERWIJS 
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KERNWAARDEN (KOMPAS) 
Ons onderwijs en onze ambities zijn gefundeerd op onze kernwaarden; basiswaarden die 
kenmerkend zijn voor onze school. We hebben er vijf geformuleerd. Samen vormen deze een 
‘kompas’ dat leidend is bij de dagelijkse praktijk. 
1. Duurzame ontwikkeling (talenten en persoonlijkheid) 

2. Passend (op maat) 

3. Toekomstgericht 

4. Verbinding (samen betekenisvol) 

5. Commitment (zelfstandigheid/eigenaarschap) 

In ons visiedocument staat geschreven wat we bedoelen met bovenstaande ambities. 
 
GLASHELDERE RANDVOORWAARDEN 
Als we kijken naar onze missie en visie zijn een aantal randvoorwaarden voor ons onderwijs 
glashelder. 
1. Plezier en een fijne plek (het naar je zin hebben, je thuis voelen) 

2. Veiligheid en geborgenheid (sociaal veilig en positief schoolklimaat, respect, openheid, 

persoonlijke aandacht, elkaar kennen en zien, structuur duidelijke grenzen en heldere 

afspraken, vertrouwd) 

“D’r is in hiele mienskip 

nedich om 

in bern grut te bringen” 
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3. Uitnodigend (school die stimuleert om te leren, waar je nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, 

waar je wordt gemotiveerd en waar je enthousiasme en verbondenheid voelt, laagdrempelig 

en gastvrij) 

4. Deskundigheid (modern, toekomstgericht onderwijs met een deskundig team van 

professionals) 

5. Open (iedereen is welkom ongeacht zijn niveau, identiteit, cultuur of afkomst en ieder kind is 

uniek, eigenaar en kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden) 

 

Onze STERKE PUNTEN en AMBITIES voor de komende jaren 

1. Kindgericht. Het kind staat, in combinatie met de leerstof, centraal in ons onderwijs.  

2. Talentontwikkeling. We zien, ontwikkelen en benutten talenten van leerling en leerkracht.  

3. Gevarieerd leeraanbod. We hebben oog voor verschillen. Iedere leerling heeft een passend 

en uitdagend leeraanbod.  

4. Eigenaarschap (zelfmanagement/autonomie). Iedere leerling en leerkracht krijgt en neemt 

een passende verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces en ontwikkeling. 

5. Doorgaande leerlijn. Samen met ouders, opvang- en zorgpartners werken we aan een 

doorgaande leerlijn op alle aspecten van kinderlijke ontwikkeling 

6. Structuur. Wij bieden de leerlingen een goede structuur in de lessen door het gebruik van 

dag- en weektaken en duidelijke schoolregels. We varen een duidelijke koers, maken keuzes, 

prioriteren en houden focus. 

7. Dynamische leeromgeving met heldere, veilige structuur en opbouw. 

1. combinatie van basisgroepen en dynamische groepsvormen. 

2. gevarieerd leren. 

3. combinatie van zelfstandige werkvormen. 

4. leerkrachten zijn naast leider van de basisgroep bovenal begeleider en coach. 

5. zichtbare zorgstructuur, naar boven en beneden. 

8. Deskundigheid, een enthousiast, hecht en sterk team.  

9. Positief schoolklimaat; sociaal veilig, laagdrempelig, open en vreedzaam klimaat. 

10. Meertalig. We zijn een meertalige school (Nederlands, Engels en Fries) 

11. Beweging, sportiviteit en natuur. 

12. We hebben een gevarieerd sportprogramma, veel opties voor bewegen. 

13. Creativiteit, kunst en cultuur. 

14. Goed ingerichte leeromgeving door een doelgerichte huisvesting. 

Een nadere specificatie van wat we bedoelen is te vinden in ons visiedocument.  

 

mienskip 

talinten 

hasto 

ha ik 

foar ús 
fan ús 

mei elkoar 
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4 Adresgegevens, rooster, groepen en namen 
STICHTING PALLUDARA 
 Structuur. 

De Legeaën maakt deel uit van Stichting Palludara. 
Palludara is een organisatie voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Súdwest-
Fryslân. De stichting is op 1 januari 2011 ontstaan 
uit een fusie tussen PCBO Wymbritseradiel en Spectrium. Stichting Palludara beheert 15 
basisscholen in Sneek, Oppenhuizen Uitwellingerga, IJlst, Folsgare, Gaastmeer, Heeg, 
Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, Scharnegoutum, Woudsend en dus in De Lege Geaën 
Sibrandabuorren. 

 
Voor de missie, visie en informatie over de stichting: zie www.palludara.nl  
Ook de missie en visie van de GMR kunt u op de site terugvinden.  

  
Naam van de school. 

Voorafgaand aan de fusie, de periode januari t/m juni 2018 is een wedstrijd georganiseerd 
voor alle bewoners van de Lege Geaën. Uit de vele inzendingen is de naam Mienskipsskoalle 
De Legeaën gekozen. Deze naam past bij wat we willen: SAMEN BETEKENISVOL MET ONZE 
OMGEVING  

 
Namen en groepen  

Wiebrig Huisman   kinderopvang  
Froukje van der Schouw  kinderopvang 
Naomie de Lang    kinderopvang 
Nieske Idsardi    kinderopvang 
Anita Boot    groep 1/2  
Femmy de Vries   groep 1/2  
Margje Koudenburg   groep 3 
Baukje Herder    groep 3, 4/5  
Geartsje Strikwerda   groep 4/5 
Wieke de Jong    groep 6 
Annet Snelder    groep 4/5 
Wibrand Koster     groep 6 
Fedde Eringa    groep 7/8 
Attie Rohn     onderwijsassistent 
Ciska Wijbenga    onderwijsassistent 
Naomie de Lang    onderwijsassistent 
Rianne Wierda     Interne begeleiding 
Seerp Rijpkema    schoolleider  
     0515521700     
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Leden M.R. 

Oudergeleding: 
Hein Dek 
Janniek van Wijk 

Personeelsgeleding: 
Baukje Herder 
Margje Koudenburg 

 
De Ouderraad, beheert de ouderbijdragen en organiseert allerlei activiteiten 

Leden Ouderraad  
Anke-Marij van Raalte (voorzitter) 
Anke Sieperda (penningmeester) 
Geartsje Strikwerda (leerkracht en contactpersoon) 
Eva Timmermans 
Ynke Faber 
Femke van der Steenstraten 
Natalie ten Kate 
Claudia van der Goot 
Petra Krikke 

 
De school heeft nog een Identiteitscommissie. Die bestaat uit:  

Mirjam Greidanus 
vacature  
Anita Boot en Annet Snelder van het team 
Seerp Rijpkema van de directie  

 
Stichting Palludara     
Bezoekadres:   Roodhemsterweg 7 IJlst  
Postadres:  postbus 36  8650 AA   IJlst 

0515-53 18 26 
Bestuurder:    Joop Fortuin 
e-mail:    info@palludara.nl 
 
 
 
 
 

 

dag groep 1/2 groep 3 groep 4/5 groep 6 groep 7/8 

  9/11+8 21 8/12 17 9/9 

ma.mo Femmy Margje Geartsje Wibrand Fedde 

ma.mi Femmy Margje Geartsje Wibrand Fedde 

di.mo Femmy Margje Geartsje Wibrand Fedde 

di.mi Femmy Margje Geartsje Wibrand Fedde 

wo.mo Anita Margje Geartsje  Wieke Fedde 

wo.mi Anita Margje Geartsje  Wieke Fedde 

do.mo Anita Baukje Annet Wieke Fedde 

do.mi Anita Baukje Annet Wieke Fedde 

vr.mo Anita Baukje Annet Wieke Fedde 

vr.mi       Wieke Fedde 

mailto:info@palludara.nl
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5 HOE LEVEN EN WERKEN WE OP DE MIENSKIPSSKOALLE? 
Pedagogische aanpak: (opgroeien)  
1. Een eigen basisgroep en leergemeenschap waarin je rollen kunt uitproberen en oefenen en 

waar je sociale relaties kunt ontwikkelen (participatie) 

2. Het invullen van de behoefte je verbonden te voelen met medeleerlingen, leerkrachten en je 

omgeving (relaties, groepsverbanden, veiligheid, acceptatie) 

3. Het ondersteunen van kinderen in hun behoefte te kunnen laten zien wat ze kunnen 

(competenties, talenten, vertrouwen, passie, presenteren) 

4. Het begeleiden van kinderen om zichzelf te leren kennen en kunnen aansturen (autonomie, 

passie, eigen keuzes en leren begrenzen) 

5. De samenstelling van basisgroepen, individuele behoeften en mogelijkheden om daar 

individueel naar te handelen (al naar gelang samenstelling kan focus meer liggen op rust en 

structuur of op diversiteit en eigenaarschap) 

6. Een heldere structuur in onze school en ons aanbod als basis. 

 

Didactische aanpak: 
7. We accepteren verschillen tussen leerlingen, leerstijlen, instructie- en begeleidingsbehoeften  

8. Meersporig leren. Kinderen leren overal en altijd en op verschillende manieren.  

9. Een goede balans tussen inspanning en ontspanning 

10. Een deels gestandaardiseerd basispakket aan leerstof en deels aanvullende, 

gepersonaliseerde leerstof (digitalisering/ICT kan differentiatie ondersteunen) 

11. Het deels gesloten aanbieden van leerstof (zenden, instrueren, groepsgericht, consumeren), 

maar grotendeels op een open wijze waarbij de leerling wordt uitgedaagd om zelfstandig en 

actief te leren en werken (veel sociale 

interactie, persoonlijk). Leerlingen gaan 

zelf onderzoeken, ontdekken en ervaren 

en worden daarin begeleid door de 

leerkracht 

12. De haalbaarheid (het kunnen organiseren) 

van de didactische aanpak. We maken 

keuzes, stellen prioriteiten en hebben een 

haalbaar en gedegen programma 

13. Interactie met omgeving (binnen en buiten 

school) 

14. Basisvaardigheden, waar we veel waarde 

aan hechten: basisvakken (rekenen, lezen 

en taal): combinatie van zelfstandig 

werken en coöperatieve werkvormen en 

instructie naar niveau binnen de 

basisgroep, waarbij meer methodisch 

wordt gewerkt 

15. Zaakvakken en creatieve vakken: 

projectonderwijs (thematisch) zowel 

binnen als buiten de basisgroep  
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Organisatievorm: 
1. Verschillende behoeftes van leerlingen en leerkrachten (leerstof, leerproces, hoeveelheid 

begeleiding en instructie, samenstelling groepen) 

2. Dynamische groepsvormen (clustering): de school huisvest in totaal circa 115 leerlingen, 

verdeeld over 6 groepen. 

3. Groepsindeling op basis van leeftijd (jaarklassensysteem), met enkele groepen of een 

combinatie van maximaal 2 groepen (combigroepen 1/2) 

4. Clustering en situering van groepen naar bouw (onderbouw 1-4 en bovenbouw 5-8), 

waarbinnen een groeiproces zichtbaar is. Binnen de groepen behouden we flexibiliteit om 

per kind te versnellen of te vertragen. 

5. Basisgroepen waarmee dag start en sluit en waarin een ochtendprogramma wordt ingevuld 

(instructies per groep, differentiatie binnen de groep); diverse andere werkvormen voor 

middagprogramma (projecten, ateliers, werkpleinen, gepersonaliseerd, groepsdoorbrekend) 

6. Roostering: er wordt nagedacht over schooltijden die passen bij de huidige tijd. Een 

uitdagend aanbod van voor- en naschoolse activiteiten sluit hier bij voorkeur op aan. Ook 

denken we na over praktische aspecten (bv. halen/brengen onderbouw/bovenbouw) 

7. Eigenaarschap: elke leerling heeft een passende verantwoordelijkheid voor zijn leerproces, 

heeft hierin een actieve rol en reflecteert op zijn leerproces. Er is ruimte voor eigen keuzes, 

het zelf organiseren van taken, het leren begrenzen en het hebben van een eigen inbreng en 

eigen mening. 

8. Professioneel leraarschap en eigenaarschap: leerkrachten zijn naast leider van de basisgroep 

vooral ontwikkelaar, begeleider en coach.  

9. Reikwijdte leergemeenschap: de omgeving betrekken (in en buiten school) 

Differentiatie: 
1. Verschillende behoeftes van leerlingen en leerkrachten (leerstof, leerproces, hoeveelheid 

begeleiding en instructie). 

2. Differentiatie in ondersteuning binnen basisgroep: basis waarbinnen meeste leerlingen met 

een verschillende mate van ondersteuning (adaptief) werken aan gezamenlijke en individuele 

leerdoelen (mix convergent/divergent) 

3. Differentiatie in leerdoelen, leerstof en leerproces buiten basisgroep: leerlingen zijn met 

verschillende doelen bezig, in hun eigen tempo, op eigen niveau en op basis van eigen 

interesses (divergent) 

4. Combinatie van gelijksoortige en eigen leerlijnen. We streven niet naar maximaal 

gepersonaliseerd leren, maar naar een eigen leerlijn binnen kaders (methode, doelen) 

5. Kansrijke combinatiegroepen 

Leerstof en rapportage 
1. Collectieve leerroutes en leerroutes op maat passend bij diverse ontwikkelingsbehoeften, 

waarbij de lerende ook een stem heeft en die tegemoetkomen aan individuele verschillen 

2. Deels gestandaardiseerde leerstof die, binnen bepaalde kaders, aangevuld wordt met 

leerstof om aan diversiteit in behoeften tegemoet te komen. 

3. Keuzevrijheid qua aanvullende leerstof. Dit ligt in principe bij de school en het team. Op 

onderdelen krijgen leerlingen zelf ook keuzemogelijkheden. 

4. Rapportagevormen. Dit gaat grotendeels via standaardrapporten. Doel is dit anders vorm te 

geven met meer aandacht voor de ontwikkeling, leervaardigheden en wijze waarop kinderen 

leren. Ook portfolio’s passen hierbij. 

5. De rol van het curriculum. Het curriculum is niet het doel maar het middel.  
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Leermiddelen en ICT 
1. Moderne leermiddelen die ondersteunen bij het personaliseren van de leerstof en 

leerprocessen en die de leerstof veelzijdiger maken. 

2. Software die: 

1. de leerling ondersteunt in zijn leerproces (sturing, aanbod, reflectie) 

2. de leerkracht ondersteunt bij de organisatie (plannen, voorbereiden, lessen, toetsen, 

registratie en evaluatie) 

3. efficiency bewerkstelligt. 

Ouderbetrokkenheid: 
3. Ouders doen binnen onze school mee op alle niveaus; van individuele leerling, groep tot 

school, want betrokken ouders hebben een positief effect op de ontwikkeling van het kind. 

4. De inspanning van school en ouders voor de optimale opvoeding en ontwikkeling van het 

kind vanuit een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking. Er is een goede relatie 

tussen school en gezin en sprake van open communicatie. 

5. Een actieve vorm van betrokkenheid gericht op het infomeren van elkaar én het met elkaar 

meedenken: 

1. ouderparticipatie: ouders zijn ondersteunend betrokken, zowel informeel als formeel 

(b.v. hulp bij praktische zaken, MR, verzorgen gastcollege, identiteitscommissie) 

2. educatief partnerschap: ouders zijn betrokken bij het leer-ontwikkelproces, school 

en ouders wisselen informatie en ideeën uit, zij spelen een rol bij het creëren en 

bewaken van een positief sociaal klimaat, zowel binnen als buiten de school en 

kunnen hun expertise en denkkracht gebruiken. 

3. inzetten om het onderwijs op een hoger niveau te brengen 

4. integrale kindaanpak: er is samenwerking in de begeleiding van het kind (opvoeding, 

onderwijs, kinderopvang en zorg) 

Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel leggen de scholen 
van Palludara voor ten minste vier jaar vast welke 
ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die 
dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is 
opgesteld door de intern begeleiders, schoolleiding en 
het bestuur van Palludara. In het profiel wordt 
aangegeven welke ondersteuning onze scholen kunnen 
bieden en welke ambities de scholen hebben voor de 
toekomst. Op basis van het profiel inventariseren onze 
scholen welke (interne en externe) expertise we nog 
verder willen ontwikkelen en wat dat betekent voor de 
(scholing van) leraren en het team. 
Het Schoolondersteuningsprofiel van de 
Mienskipsskoalle wordt binnenkort (schooljaar 20-21) 
geschreven. 

Samenvatting Palludara 

Meer informatie van het gehele SOP en/of  een 
samenvatting van de Palludara scholen van het SOP 
ontvangt u op verzoek.  
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6 Integraal Kind Centrum 

Vanuit de verschillende scholen werd de peuteropvang en kinderopvang reeds op kleine schaal 

georganiseerd. De Mienskipsskoalle is na de fusie begonnen als een school die samen met de 

Stichting Kinderopvang Friesland een zo breed mogelijke opvang en begeleiding aan wil bieden. Doel 

is om de Legeanster Mienskipsskoalle te ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum (IKC)   

 

Vanaf het allereerst begin kan dan een passend aanbod van 

activiteiten geboden worden dat toegespitst is op de 

individuele behoeftes van de kinderen. Dat begint al op de 

kinderopvang en wordt op Mienskipsskoalle voortgezet. De 

pedagogisch medewerkers van de kinderopvang bieden een 

gevarieerde speelleeromgeving, waarin spelend leren centraal 

staat. De leerkracht neemt de begeleiding van het kind in groep 

1 over en zo wordt de ontwikkeling van het kind in één 

doorgaande lijn gestimuleerd.  

Tussen de kinderopvang en school is een goede samenwerking. Dat is belangrijk.  

Door deze samenwerking is veel persoonlijke informatie bekend over het kind, wanneer hij of zij 

doorstroomt naar de Mienskipsskoalle. Ook kan een kind met een ontwikkelingsvoorsprong eerder 

een passende uitdaging worden geboden.  

 
7 Algemene informatie 
Duur van het onderwijs. 
De wet gaat er vanuit  dat de leerlingen in het algemeen in 8 schooljaren de school kunnen 
doorlopen. Sommige kinderen doen er langer over, een enkeling korter.  
Wanneer kinderen er langer of korter over doen, neemt de schoolleider, na overleg met de Interne 
Begeleider, de leerkracht en de ouders, de beslissing 
tot versnellen of vertragen. Meer informatie 
hierover is te vinden in ons protocol “Versnellen en 
vertragen”. 
 
Aanmelding. 
Ouders van nieuwe kinderen worden uitgenodigd 
op school.  
De aanmelding gaat als volgt: 

1. Voordat uw kind 4 jaar wordt, of wanneer 
uw kind van een andere school komt, neemt 
u contact op met school. 

2. U wordt uitgenodigd voor een gesprek op 
school. 

3. Samen met de schoolleider, vult u een 
formulier in met zaken van algemene aard 
en met kind kenmerken die van belang 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

4. U ontvangt een schoolgids, krijgt een rondleiding en u maakt kennis met de leerkrachten. 
5. Graag vernemen wij van de ouders bijzonderheden, die van invloed zijn, op het leren en/of 

het gedrag van hun kind.  
6. Wanneer u en de school besluiten dat uw kind op de Mienskipsskoalle kan worden  

aangemeld, dan kunt u uw kind inschrijven.  
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7. De “wenperiode” : 
a. In de maand die vooraf gaat aan de 4e verjaardag, mag het kind 3 maal een dagdeel 

de school bezoeken om te wennen.  
b. In overleg met de leerkracht worden afspraken gemaakt, hoe en wanneer de 

gewenningsperiode zal worden ingevuld. 
8. Eén van de leerkrachten van groep 1/2 komt op huisbezoek in de eerste periode zodra de 

kleuter 4 jaar is. 
8 Wat doen we en hoe werken we in onze school? 
 
Groep 1 en 2  
In onze kleutergroep wordt thematisch gewerkt, we gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. 
Het leren gebeurt spelenderwijs waarbij we gebruik maken van de fantasiewereld van de kleuter. 
Verschillende ruimtes binnen de school worden gebruikt om de ontwikkeling van de kinderen te 
stimuleren. De klas, de hal, het speellokaal en het schoolplein worden benut. We vinden het belangrijk 
dat kinderen leren door met elkaar te spelen. 
 
Het spel in speellokaal is gevarieerd. Naast het geven van spellessen worden er gymlessen gegeven 
met klim- en klautermaterialen en met klein gymmateriaal zoals hoepels, touwtjes. 
In het speellokaal geven we de voorkeur aan het dragen van gymschoenen (geen veterschoenen). De 
gymschoenen blijven op school.    
We gymmen in hemd en onderbroek, gymkleding is niet nodig. Het aan- en uitkleden neemt al veel tijd 
in beslag vandaar deze keuze.  
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We hebben 2 pauzemomenten gedurende de dag. Om 10.00 uur hebben we een drink- en 
fruitmoment. Het drinken graag in een beker met draaidop. Om het afval te beperken liever geen 
pakjes drinken. Voor de lunch mag er een broodtrommel en drinkbeker mee. Op school is een koelkast 
aanwezig. 
 
De leerkrachten observeren gedurende de hele dag door. De ontwikkeling van de kleuter wordt a.d.h.v. 
ons leerlingvolgsysteem ‘Inzichtelijk’ geregistreerd. Op deze manier houden we goed zicht op 
iedereen, zodat we kunnen aansluiten bij datgene wat de kleuter nodig heeft. 
 
Om het aanbod zo uitdagend mogelijk te maken, gebruiken we o.a. de volgende methodes/materialen; 
‘Met sprongen vooruit’, map fonemisch bewustzijn, map gecijferd bewustzijn en ‘Schatkist’. 
Aansluitend bij ons thema nodigen we ook graag ouders uit die een gastles willen verzorgen!  
 
Thematisch werken 
Op de Mienskipsskoalle worden drie gezamenlijke thema’s uitgewerkt. De thema’s worden in de 
maand juni van het voorafgaande schooljaar bepaald en uitgewerkt van vakantie tot vakantie. In de 
gehele school wordt dan gewerkt aan een gezamenlijk thema. De ouders en de regio worden tijdig 
op de hoogte gesteld van de thema’s en het tijdvak waarin er aan gewerkt wordt. De school 
stimuleert ouders en regio om voor een positieve inbreng te zorgen en zoekt intensief de 
samenwerking. Te denken valt aan hulp in de klas, gastlessen, excursies, presentaties in school door 
leerlingen, enz. 
 
Lezen en begrijpend lezen 
Een goede leesvaardigheid is de basis voor heel veel schoolvakken en overal in de samenleving 
komen we teksten tegen. Zowel via een beeldscherm of op papier. Vlot en goed informatie kunnen 
verwerken is daarom heel belangrijk. We besteden veel aandacht aan zowel technisch lezen (als 
begrijpend lezen.  
In de kleutergroepen is veel aandacht voor voorlezen en worden de kinderen vertrouwd gemaakt 
met klanken en letters. 
In groep 3 wordt voor het aanvankelijk lezen gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig Leren Lezen’.  
Vanaf groep 4 oefenen de kinderen elke ochtend met technisch lezen. Dit gebeurt d.m.v. gevarieerde 
werkvormen, zoals duo-lezen, tutorlezen, toneellezen en dobbelsteenlezen.  Een ochtend in de week 
lezen de kinderen Fries of Engels. 
Kinderen uit de bovenbouw zijn bij toerbeurt tutor of leesmaatje. 
Ook in de bovenbouw wordt er geregeld voorgelezen en gaan de kinderen stillezen in een 
zelfgekozen boek. Er is aandacht voor verschillende genres. 
 
Bij de kleuters is er veel aandacht voor begrijpend luisteren, dit is eigenlijk de voorloper van 
begrijpend lezen. Vanaf groep 3 is er eveneens veel aandacht voor begrijpend lezen, zeker ook bij 
andere vakken. Ook bij bijv. rekenen en wereldoriëntatie is het heel belangrijk dat je snapt wat je 
leest. Er is in alle groepen veel aandacht voor woordenschat ontwikkeling. 
Goed begrip is immers de basis voor kennisontwikkeling. Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van 
de methode Nieuwsbegrip XL. 
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Nederlandse Taal  
De algemene doelstelling voor onderwijs in 
de Nederlandse Taal is er op gericht dat de 
leerlingen: 
1. vaardigheden ontwikkelen 

waarmee we deze taal doelmatig 
gebruiken in situaties die zich 
dagelijks voordoen. 

2. kennis en inzicht verwerven 
omtrent de betekenis en vorm van 
taal. 

3. plezier hebben en houden in het 
gebruiken en beschouwen van 
taal. 

Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de methode Taal Actief. Voor Spelling wordt gebruik 
gemaakt van de oefenstof op :’Snappet’.  
Voor het onderdeel “Stellen” wordt o.a. gebruik gemaakt van schrijflessen van ‘Nieuwsbegrip’. 
 
Fries 
Vanaf groep 1 is er veel aandacht voor het Fries. Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Spoar 
8” en tv-programma’s zoals ‘WitWat’ en ‘Tsjek’. Verder is er structureel aandacht voor voorlezen en 
zelf Fries lezen.  
 
Engels 
In groep 1 t/m 8 wordt Engelse les gegeven. De kinderen worden d.m.v. bijv. liedjes en 
prentenboeken op een speelse manier vertrouwd gemaakt met het Engels. In alle groepen wordt 
gebruik gemaakt van de methode ‘Groove Me’. Vanaf groep 5 worden er ook Engelse boekjes 
gelezen. 
‘Groove  Me’ is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. 
In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen 
alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar 
worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van de les. 
‘Groove  Me’ wordt gegeven aan de hand van lessen op het digibord. De kinderen kunnen de lessen 
zowel volledig digitaal verwerken, als op een werkblad en in werkboeken of een combinatie van 
beide. 
Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met ‘MyschoolsNetwork’. Dat is een veilig online, educatief platform 
voor digitale geletterdheid, wereldburgerschap. We leren op natuurlijke wijze de Engelse taal te 
gebruiken.   
‘MyschoolsNetwork’ is een sociaal netwerk over de hele wereld. Het verbreedt de horizon van 
leerlingen studenten en docenten  
 
Voertaal 
Op Miensskipsskoalle ‘De Legeaën’ wordt gestreefd naar een positieve grondhouding t.a.v. de 
verschillende thuistalen van de kinderen. Tijdens de lessen is de voertaal meestal Nederlands, maar 
op vaste tijden/dagdelen ook Fries of Engels. Buiten de lessen om worden de kinderen zo veel 
mogelijk aangesproken in hun thuistaal. Het onderdeel ‘Meertaligheid’ wordt in de komende jaren 
nog verder uitgewerkt. 
 
Rekenen en wiskunde: 
Jonge kinderen leren hun wereld vooral kennen door te spelen. Rekenen en wiskunde zijn vanaf het 
prille begin al aanwezig in het handelen en denken van jonge kinderen.  
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Er wordt in de groepen 1 en 2 gebruik gemaakt van het ontwikkelingsmateriaal rekenen op 
individueel niveau. Maar ook worden er incidenteel werkbladen ingezet. 
Verder zijn er dagelijkse routines waarin het stukje tijdsbesef aan de orde is met o.a. de dagen van de 
week, de seizoenen, de maanden, etc. Dagelijks wordt er aandacht geschonken aan de telrij, het 
akoestisch en synchroon tellen en worden rekenbegrippen geoefend. De methoden die in groep 1 en 
2 worden gebruikt zijn ‘Map Gecijferd bewustzijn’ en ‘Met sprongen vooruit’. Hier wordt vier maal 
per week uitgewerkt. 
 
Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt gewerkt met ‘Wereld in Getallen’, een realistische reken- en 
wiskundemethode. Bij deze methode is veel aandacht voor concrete probleemsituaties. De 
rekenlessen bieden rijke contexten waarbij de leerkrachten middels directe instructie de leerlingen 
regels en strategieën aanbieden om in te zetten. Aanvullend op de methode werken we met het 
rekenmuurtje van Bareka, waar aandacht voor automatiseren en herhalen is, zodat de leerstof goed 
wordt opgeslagen.   
  
De leerkrachten werken met een vaste lesopbouw. Na de startfase, volgt de instructie op het lesdoel 
van de les, dan de begeleide inoefening en daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Binnen 
rekenen wordt vanaf halverwege groep 4 Snappet ingezet bij de zelfstandige verwerking van de 
lesstof. Op deze manier wordt het niveau van de lesstof heel nauwkeurig afgestemd op de 
individuele ontwikkeling. Leerlingen leren tegelijkertijd wel hun berekening op papier te zetten, dat 
blijven we belangrijk vinden.   
Niet alleen bij de verwerking, maar ook al tijdens de instructie wordt rekening gehouden met de 
verschillende niveaus in een groep. Leerlingen die het lesdoel al beheersen kunnen zelfstandig aan 
het werk en sterke rekenaars krijgen daarnaast ook verrijkingsstof aangeboden. De leerkracht werkt 
met een instructiegroep voor kinderen die bij het specifieke doel van de les verlengde instructie 
nodig hebben.   
     
Wereldoriëntatie. 
Voor dit vak hanteren we de methode ‘Blink geïntegreerd’. 
De geïntegreerde thema’s van ‘Blink’ sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er 
tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan 
onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een 
thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je 
gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren. Het ene 
thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is 
bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. Met alle thema’s samen bereiken we alle kerndoelen 
van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap. Voor meer informatie: http://www.blinkwereld.nl. 
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8 werken we groepsdoorbrekend aan ‘Blink Geïntegreerd’.    
 
Natuuronderwijs. 
Vanaf groep 3 werken we met ‘Blink Geïntegreerd’ en we maken zo mogelijk gebruik van het 
steunpunt natuureducatie ‘Groen Doen’ (leskisten, voorlichting, excursies).  
In groep 3/4 volgen we ‘Huisje Boompje, Beestje’.  
In alle groepen worden de lessen ondersteund door het digitale schoolbord. 
 
Verkeer 
In groep 3 en 4 werken de kinderen uit de methode Wijzer door het verkeer en de kinderen volgen 
verkeerswerkbladen van VVN ‘Stap vooruit’. Hierin wordt specifiek aandacht gegeven aan het fietsen 
naar school. De kinderen uit de omliggende dorpen komen op de fiets. 

http://www.blinkwereld.nl/
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In de groepen 5 en 6 wordt gewerkt met ‘Op voeten en fietsen’, en in groep 7 en 8 met de 
‘Jeugdverkeerskrant’. Beide kranten worden uitgegeven door Veilig Verkeer, de Verenigde Verkeers 
Veiligheidsorganisatie. 
In samenwerking met Veilig Verkeer doen we mee met het landelijk theorie-examen. Ook nemen we 
het praktijkexamen op de fiets voor groep 7/8 af. Dit doen we om de twee jaar. 
 
Creatieve vakken. 
De vrijdagmiddag staat in de bovenbouw in het teken van de creatieve vakken. Ook hier werken we 
groepsdoorbrekend. We werken vaak in thema´s en hierbij zijn ook vaak ouders aanwezig om ons te 
ondersteunen. We proberen zoveel mogelijk technieken aan te bieden. 
 
Tabletgestuurd onderwijs met Snappet 
Vanuit onze visie op onderwijs en op de kinderen vinden wij het gebruik van 
tablets met de Snappet-methode een kansrijk middel omdat we vinden dat:  
1. dit het welbevinden van onze leerlingen versterkt.  
2. de leerling op flexibele wijze op een eigen niveau de leerstof kan 

verwerken en dat er in grote mate successen worden behaald. Algemeen gesteld behalen de 
leerlingen betere resultaten.  

3. het biedt de leerlingen meer uitdaging en prikkels waarbij een beroep wordt gedaan op de 
zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel. 

  
Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de 
diverse zaakvakken in de groepen 4 t/m 8. 
Iedere leerling van groep 4 t/m 8 ontvangt een iPad waarop de inhoud van de applicaties per 
vakgebied ontsloten wordt.  
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of 
een kruis of hun antwoord goed is. De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal 
(waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau 
aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft 
gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de 
dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. 
Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Snappet 
maakt het tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling 
de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Aan deze leerdoelen kunnen kinderen 
naast de inhoud van de Snappet-les van die dag werken. Snappet geeft tenslotte ook de mogelijkheid 
om opdrachten voor te laten lezen (via een text-to-speech engine). 
 
Kosten  
We werken momenteel met alle leerlingen uit groep 4 t/m 8 met een iPad en Snappet. De leerlingen 
hebben zich het werken al goed eigen gemaakt en we ervaren iedere dag de voordelen die de iPad 
biedt. We zijn blij dat we in samenwerking met onze Stichting Palludara de mogelijkheid hebben om 
de iPad kosteloos aan te bieden en dat we hiervoor geen extra ouderbijdrage hoeven te vragen. 
Soms gebeurt het echter dat een leerling een ongelukje heeft met de IPad (bv. laten vallen) en dat hij 
kapot is. De kosten van een nieuwe IPad bedragen  €358,00. Conform ons beleid benaderen we 
hiervoor de ouders/ verzorgers met het verzoek om dit uit de WA – verzekering te laten vergoeden. 
Mocht dit problemen geven, dan proberen we in overleg een andere oplossing te zoeken.  
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Opbrengsten   
In 2020 heeft er vanwege de Corona- lockdown geen eindtoets plaatsgevonden. In 2019 was de 
gemiddelde groepsscore (12 leerlingen) van de DIA eindtoets van groep 8:  
369,3 (369 is VWO niveau). 
 
Tussenopbrengsten (zie Cito LVS) 
Twee keer per schooljaar nemen we de tussentoetsen af van het CITO leerlingvolgsysteem.   
Onze totale tussenopbrengsten (gebaseerd op de resultaten M toets voor technisch lezen, 
begrijpend lezen en rekenen van dit schooljaar) zijn voldoende tot goed. 
Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten, analyses en acties verwijzen we naar de 
rapportage die de Intern Begeleider heeft gemaakt. 
 
Leerplicht. 
Kinderen van 4 jaar mogen in Nederland naar school, vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig.  
Ouders mogen hun vijfjarig kind 5 uur in de week thuis houden. Ook mogen ouders vragen om hun 
vijfjarig kind nog eens 5 uur in de week thuis te houden. Daar heeft u wel de toestemming van de 
schoolleider voor nodig.  
Bij ziekte wordt dit zo spoedig mogelijk aan de school gemeld. In alle andere gevallen van verzuim 
beslist de schoolleider of het kind vrij mag hebben.  
 
Ziekmelding van uw kind  
Is uw kind ziek, of moet het naar de tandarts of dokter? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit 
persoonlijk vóór schooltijd te melden. Dit kan op twee manieren: 
 

Telefonisch 
De telefoon (0515-52 17 00) wordt 's ochtends vanaf 8.00 uur opgenomen.  
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Via Social Schools 
U kunt uw kind ook absent melden via Social Schools. Dat kan via de App of de website.  
Via de app: wanneer u de app opent, klikt u onderin op het icoontje 'leerlingen'. U komt dan 
op de pagina van uw kind. Bovenin ziet u de button absent melden.  
Via de website: klik in het linker menu op 'absenties'. 
De rest wijst vanzelf. 

 
Verlof 
U dient in deze gevallen speciale formulieren op school aan te vragen en tevens dient u er rekening 
mee te houden dat het verzuim ruim van te voren ( minstens 1 maand) aangevraagd moet worden.  
Als het meer dan 10 schooldagen betreft, dienen de ouders dit bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Súdwest-Fryslân aan te vragen. 
Uw kind is leerplichtig bij zijn/haar vijfde verjaardag.  
Wanneer zich een bijzondere gelegenheid voordoet, die niet onder bovenstaande afspraken valt, 
kunt u een beroep doen op een zogenaamde “bijzondere verlofdag”. U kunt dan voor één dag een 
verzoek indienen bij de schoolleider. 
 
Afscheid groep 8. 
Aan het eind van het schooljaar wordt altijd stilgestaan bij het vertrek van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs. We organiseren aan het einde van het schooljaar verschillende activiteiten en 
in aanwezigheid van de ouders bieden wij uw kind een afscheidscadeau aan. 
 
Schoolreis, feesten en andere activiteiten. 
Elk jaar wordt er een reisje en/of kamp georganiseerd.  
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De organisatie en verantwoordelijkheid liggen bij de leerkracht.  
Groep 7/8 gaat het ene jaar op kamp, het andere jaar op schoolreis. De schoolreisjes worden gepland 
in de maand september. 
 
Excursies. 
Afhankelijk van het lesprogramma en de actualiteit kunnen er uitstapjes georganiseerd worden. 
Mogelijkheden: boerderij, bakker, slager, timmerman, expositie, museum. 
 
Sinterklaas. 
De Sint bezoekt de peuters en de groepen 1 t/m 8. Het accent van het bezoek ligt op de 
peuters/kinderen in de onderbouw. 
De andere groepen vieren in groepsverband  dit gezellige feest gedurende een dagdeel. 
 
Ouderbijdrage 
De Mienskipsskoalle berekent evenals alle andere scholen van de stichting Palludara een 
ouderbijdrage. Dit geld wordt gestort in het schoolfonds. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we gaan 
ervan uit, dat de kosten van o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, schaatswedstrijden, eindfeest, 
consumpties bij sportdag enz. gezamenlijk door de ouders worden gedragen. De bijdrage wordt zo 
laag mogelijk gehouden, nl. €25,00. Dat kan o.a. dankzij onze oud papier opbrengsten waar alle 
ouders aan meewerken.  
 

Doe-dagen voor groep acht. 
Jaarlijks worden de leerlingen van groep acht door verschillende scholen van voortgezet onderwijs 
uitgenodigd voor een zogenaamde doe-dag. De kinderen kunnen dan kennis maken met die scholen.  
We bezoeken met de klas de doe-dagen van het Bogerman, de RSG en het Nordwincollege.  
Te zijner tijd krijgt u over het bezoeken van de doe-dag nader bericht. 
 
Vakantierooster. 
Bij de start van het schooljaar ontvangt ieder een rooster waarop alle vakantie- en studiedagen op 
staan vermeld. Er is dit cursusjaar schooltijd gereserveerd voor studie voor het personeel. Op een 
studiedag hebben de kinderen vrij. 
De agenda met vakanties en bijzondere dagen treft u aan op Social Schools. 
 
Verjaardagen 
De data van de verjaardagen van de leerkrachten staan op de kalender vermeld, die u aan het begin 
van het schooljaar krijgt. Bij verjaardagen e.d. trakteren we bij voorkeur op een gezonde traktatie.  
Bij speciale gelegenheden zoals: Sinterklaas, schoolreisje e.d. mag best wel eens gesnoept worden. 
 
Uitnodiging verjaardag 
Bij een verjaardag van uw kind hoort een feestje. Daarbij is het altijd een puzzel welke kinderen je 
hiervoor uitnodigt. Vaak nemen de kinderen dan een stapel uitnodigingen mee naar school om ze uit 
te delen. Voor kinderen die dan niet uitgenodigd worden kan dit vervelend zijn. Om teleurstellingen 
te voorkomen, vragen we de ouders om de uitnodigingen voor de verjaardag van uw kind zelf te 
verspreiden en niet op school uit te delen. 
 
Luizencontrole  
Er wordt regelmatig, na iedere vakantie, op luizen gecontroleerd. Dit gebeurt door een aantal 
luizenmoeders. Mochten er bij een kind luizen, dan wel neten worden ontdekt, dan krijgen de ouders 
van dit kind bericht. Na twee weken wordt nogmaals in de desbetreffende groep gecontroleerd. De 
ouders die de controle uitvoeren zijn niet verantwoordelijk en zijn dus ook geen aanspreekpunt. In 
geval van vragen kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw zoon of dochter. Ontdekt u zelf dat uw 
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kind luizen heeft, wilt u het dan zo snel mogelijk melden bij de betreffende leerkracht, zodat er 
tussentijds een controle kan worden gedaan en we hopelijk een uitbraak kunnen voorkomen?  
 
Ziekte en vervanging personeel. 
Bij ziekte van de meester of de juf komt er een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar 
is, zoeken we intern naar een oplossing. Er is hiervoor in goed overleg met het team en de ouders 
(MR) een protocol ontwikkeld. Daarin staat beschreven wat we doen wanneer er geen vervanger 
beschikbaar is. Dit protocol is te vinden op onze site.  
 
Huiswerk. 
In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks één of meerdere opdrachten mee naar huis. Deze 
opdrachten worden in hun agenda genoteerd. Het gaat er vooral om dat de kinderen leren omgaan 
met een agenda en leren hun werk te plannen. Ook in andere 
groepen wordt zo nu en dan een opdracht mee gegeven.  
 

Skoalle Bieb 
De kinderen kunnen hun boeken lenen bij de Skoalle Bieb in school.  
Er is gelegenheid om boeken te lenen in de Skoalle Bieb op de 
woensdagen in de oneven weken. Een prachtkans om te lezen!! 
Kinderen kunnen gratis lid worden, waarna ze boeken kunnen lenen. 
Aanmelden kan via internet. http://www.bibliothekenmarenfean.nl/   
 
Ook de volwassenen kunnen dan natuurlijk boeken lenen. Dit kan dan van 13.30-14.15 in 
Sibrandabuorren. 
9 Zorg voor de leerlingen 

Nieuwe leerlingen  

Nieuwe leerlingen die in hogere groepen op school komen, kunnen, net als kinderen die 4 jaar zijn 
geworden, kennismaken met hun nieuwe groep en omgeving. Dit wordt overlegd met de ouders en 
de ‘oude’ school.  
Bij inschrijving van leerlingen van een andere basisschool moet een onderwijskundig rapport 
aanwezig zijn, voordat tot inschrijving wordt overgegaan. Indien er een psychologisch rapport 
aanwezig is, dient dit te worden meegebracht. Ook wordt er vooraf contact opgenomen met de 
school waar de kinderen vandaan komen. 
 
Beleid vervroegde toelating Stichting Palludara 

De kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. In incidentele gevallen is het echter 
wenselijk om het kind na een zorgvuldige besluitvorming in staat te stellen eerder naar school te 
laten gaan. Het gaat om kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Deze kinderen hebben 
een grote behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Zij zijn de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf “ontgroeid”. Door deze kinderen eerder naar school te laten gaan, prikkelen we 
kinderen, kunnen zij zich doorontwikkelen en kan demotivatie voor het schoolse leren in een later 
stadium voorkomen worden. Het belang van het kind staat voorop in deze besluitvorming. 
 
Criteria voor vervroegde toelating  
• Het kind is tenminste 3 jaar en 6 maanden.  
• Het kind is zelfredzaam: het is zindelijk en kan zich aan- en uitkleden.  
• Het kind kan omgaan met ‘uitgestelde aandacht’.  
• Het kind is voldoende weerbaar.  
 
Protocol  

http://www.bibliothekenmarenfean.nl/
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De ontwikkelingsvoorsprong wordt gesignaleerd en gediagnosticeerd volgens een vast protocol. Dit 
protocol kunt u op verzoek aanvragen op school.  
 
Verantwoordelijkheid  
• Ouders dragen de verantwoordelijkheid 
voor de opvang en aanwezigheid. 
Gedurende de schooltijden neemt de 
school deze verantwoordelijkheid over.  
• Vervroegd geplaatste kinderen vallen 
onder de schoolverzekering.  
• De basisschool heeft een 
inspanningsplicht t.a.v. het kind dat eerder 
instroomt.  
 

Verwijdering en schorsing van leerlingen 

Soms ziet het bestuur zich genoodzaakt 
een leerling te schorsen en/of van school te 
verwijderen. Schorsing is aan de orde 
wanneer het bestuur of de schooldirecteur 
bij ernstig wangedrag van een leerling 
direct moet optreden en er tijd nodig is 
voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig 
wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling 
zijn, diefstal of het herhaald negeren van 
schoolregels. Verwijdering is een maatregel 
die genomen wordt als het bestuur 
concludeert dat het wangedrag dusdanig 
ernstig is dat de relatie tussen school en 
leerling (ouders) onherstelbaar verstoord 
is.  
Een beslissing tot niet toelaten, schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid 
worden genomen. Voor de aanname van leerlingen is een procedure vastgesteld, die op de school 
aanwezig is. Datzelfde geldt ook voor de procedures voor schorsing en verwijdering. Al deze 
procedures zijn vastgesteld op basis van de wettelijke vereisten hiervoor.  
Stichting Palludara heeft deze procedures vastgelegd in een beleid voor “gewenst gedrag”. Dit beleid 
kunt u in de bijlage vinden.  
 

Organisatie van zorg in de school 

De Intern Begeleider 
De Intern Begeleider (hierna: IB’er) is de zorgcoördinator van de school. Zij signaleert door middel 
van observaties in de groepen, leerlingbesprekingen en toetsgegevens mogelijke leerlingenzorg.  
Daarbij is zij verantwoordelijk voor het analyseren van de geboden extra hulp en het uitzetten van 
lijntjes richting extra hulp, of externe/interne deskundigen.  
De IB’er is 2,5 dag per week aanwezig op school. In principe lopen de contacten met de IB’er altijd 
eerst via de leerkracht, tenzij in een lopend traject anders wordt afgesproken. Tot die tijd blijft de 
leerkracht het aanspreekpunt voor uw kind.  
De IB’er van Mienskipsskoalle De Legeaën is Rianne Wierda, bereikbaar via 06-12350879 of 
riannewierda@palludara.nl. 
 
Toetsen en rapporten  

mailto:riannewierda@palludara.nl
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Mienskipsskoalle De Legeaën wil een plek zijn waar een 
kind tot volle groei komt. Het kind mag zich ontwikkelen 
op eigen niveau en in eigen tempo. De dagelijkse ervaring, 
observaties en toetsen die aansluiten bij de methodes 
helpen ons om de ontwikkeling van uw kind te volgen. 
Daarnaast gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen 
van het CITO leerlingvolgsysteem om ons onderwijs te 
evalueren en de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 
Door middel van gesprekken en twee keer per jaar een 
rapport blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw 
kind.  
 
SCOL en Kwink voor sociaal-emotioneel leren op 
school  
We vinden het op onze Mienskipsskoalle belangrijk dat alle 

leerlingen, leerkrachten en ouders zich positief gedragen tegenover 

elkaar, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen en keuzes kunnen maken. 

Als sociaal-emotionele lesmethode maken we gebruik van Kwink. Kwink is een goed onderbouwde, 
onafhankelijke lesmethode voor het sociaal-emotioneel leren, sociale veiligheid, pestpreventie, 
groepsvorming en burgerschap. Voor meer informatie zie www.kwinkopschool.nl.  
Voor het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de peiling van de sociale veiligheid maken 
we gebruik van de SCOL als screeningsinstrument en volgsysteem. Deze wordt twee keer per jaar 
door de leerkrachten ingevuld en één keer per jaar door de leerlingen van groep 6 t/m 8.  
 
Het leerlingvolgsysteem (LOVS)  
Naast methodetoetsen en observaties van de leerkracht gebruikt de school ook toetsen die een 
landelijke normering hebben, de CITO LOVS-toetsen. De toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, 
de zgn. M(idden)- en E(ind) afname. De resultaten van deze toetsen worden in een 
leerlingvolgsysteem ingevuld en daarmee wordt de ontwikkelingslijn (vaardigheidsgroei) van 
leerlingen in kaart gebracht. Aan het eind van groep 8 zijn de resultaten vanaf groep 6 van dit 
leerlingvolgsysteem leidend voor de vervolgkeuze naar het voortgezet onderwijs. Hiervoor gebruiken 
we de plaatsingswijzer. Daarnaast wordt de DIA-eindtoets gebruikt voor de afronding van het 
basisonderwijs.  
 

Groep Toets  / 
observatiesysteem 

 Wanneer 

1 DORR / inzichtelijk  Gedurende het hele 
schooljaar 

2 DORR / inzichtelijk   

 Rekenen voor kleuters CITO LOVS Januari en juni 

 Taal voor kleuters CITO LOVS Januari en juni 

3 Rekenen CITO LOVS Januari en juni 

 Spelling CITO LOVS Januari en juni 

 DMT en AVI CITO LOVS Januari en juni 

4 t/m 8 Rekenen CITO LOVS Januari en juni 

 Spelling  CITO LOVS Januari en juni 

 Begrijpend lezen CITO LOVS Januari en juni 

 DMT CITO LOVS Januari en juni 

 AVI optioneel (alleen 
wanneer plusniveau nog 
niet behaald) 

CITO LOVS Januari en juni optioneel 

http://www.kwinkopschool.nl/
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7 en 8 Werkwoordspelling CITO LOVS Januari en juni 

8 Eindtoets DIA – toetsen April 

1 t/m8 SCOL Rovict November en april 

 
Groeps- en leerlingbespreking  
Na de CITO-toetsen worden groepsbesprekingen georganiseerd. De leerkracht bespreekt hierin met 
de IB’er de resultaten van de groep. Er wordt nagedacht over eventuele maatregelen die nodig 
kunnen zijn voor de groep. Soms wordt naar aanleiding van de groepsbespreking een individuele 
leerlingbespreking vastgelegd. De groepsresultaten kunnen ook op schoolniveau met de collega’s 
worden besproken.  
Naast de 2 CITO besprekingen in februari en juli worden er ook in september, december en april 
leerlingbesprekingen met de IB’er gevoerd. Verder staan er op teamniveau 3 momenten voor 
intervisie gepland.  
 
Planning en ondersteuning  
Soms vormen gedrag, de prestaties in de klas of de resultaten van de toetsen aanleiding om 
bepaalde extra maatregelen te nemen. Dit kan gaan om leerlingen die iets extra’s nodig hebben om 
dat het nog niet helemaal lukt, maar ook om leerlingen die iets extra’s nodig hebben omdat ze het al 
heel goed kunnen. Wij kiezen ervoor dit extra aanbod zo veel mogelijk binnen de groep te realiseren. 
Soms wordt er gekozen voor extra ondersteuning door de inzet van de onderwijsassistentes. Voor de 
kernvakken (rekenen, spelling, lezen) hanteren de leerkrachten een groepsplan. In dit plan staat op 
minimaal 3 niveaus beschreven wat leerlingen nodig hebben om de doelen van die periode te 
bereiken en welke middelen de leerkracht hiervoor gebruikt. Voor leerlingen met hardnekkige 
leermoeilijkheden maakt de leerkracht in overleg met de intern begeleider een apart plan. Mochten 
de extra aandacht en hulp niet toereikend zijn, dan wordt de hulp ingeroepen van specialisten die 
zowel binnen als buiten Stichting Palludara werkzaam zijn om zo voor elke leerling passend onderwijs 
te kunnen bieden.  
 
ELB en HGPD 
Naar aanleiding van de groepsbesprekingen kan er worden gekozen om voor een individuele leerling 
nog een extra bespreking te plannen tussen leerkracht en IB’er. Dit noemen we ELB. De ouders 

kunnen hierbij ook 
uitgenodigd 
worden.  
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Wanneer we het van belang vinden om onze orthopedagoog om hulp te vragen om mee te denken 
over de leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblematiek dan zullen we u om toestemming vragen en 
uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Mocht dit niet lukken, dan krijgt u achteraf altijd een rapportage 
van het besprokene. Dit noemen we HGPD.  
 
Passend Onderwijs 
Palludara en passend onderwijs  
Binnen Palludara geloven we dat kinderen zoveel mogelijk op moeten kunnen groeien in hun eigen 
buurt of dorp. We kijken naar de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen (naar wat ze goed 
kunnen en nodig hebben) het liefst in het regulier onderwijs. In onze ondersteuningsvisie is dan 
bijvoorbeeld ook te lezen: 
 ´Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen 
ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon 
waar het kan, bijzonder waar het moet.´  
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht 
gekregen. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden. De school kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, deze staan 
beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de mogelijkheden van uw kind. Kan de 
school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een:  
Een andere basisschool van Palludara;  
Een andere basisschool in de regio;  
Onderwijsarrangementen bijvoorbeeld in samenwerking met MOD (jeugdhulp Friesland), Kentalis, 
thuisonderwijs (met uiteindelijke doel -al dan niet volledige- terugkeer naar school);  
Een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  
 
Alle scholen van Palludara voldoen aan de zogenoemde ‘basisondersteuning’. Hierdoor kunnen we 
veel kinderen op onze scholen plaatsen. Deze basisondersteuning hebben we gecreëerd door een 
zorgvuldig ondersteuningsbeleid op te stellen, dat we planmatig onder de loep nemen met 
deskundige en gekwalificeerde interne begeleiders. Daarnaast zetten we psychologische en 
orthopedagogische hulpverlening in. Ook hebben we een ambulant begeleider gedrag aangesteld die 
op alle scholen ondersteuning biedt wanneer het bij leerlingen qua welbevinden en gedrag even niet 
zo lekker loopt. Aansluitend helpt de goede samenwerking met externe partijen (denk aan 
organisaties als Jeugdhulp Friesland, Kindteam Sneek, Kinnik, Accare, fysiotherapie, logopedie) om de 
ondersteuningsstructuur soepel te laten verlopen. Veel scholen van Palludara hebben specifieke 
deskundigheid, denk bijvoorbeeld aan expertise rond ADHD, autisme, dyslexie, spraak- en 
taalproblemen of medische deskundigheid. Hierdoor is er ook maatwerk mogelijk voor uw kind, door 
bijvoorbeeld onderwijs op een andere school van Palludara te volgen. Op deze manier kunnen we 
vaak ook tegemoet komen aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uiteraard gebeurt 
dit altijd erg zorgvuldig, in goed overleg en worden alle voor- en nadelen grondig met u afgewogen.  
 
Omdat het zorgteam van WSNS (Weer Samen Naar School) is weggevallen heeft Palludara ook extra 
mogelijkheden gecreëerd om uw kind binnen de school te ondersteunen door het intern zorgteam 
binnen Palludara op te richten. Dit zorgteam, heeft de naam ‘Intern adviesteam leerlingenzorg’ (IAL). 
Het IAL is een multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld kan worden bij kinderen die 
zich in een crisissituatie bevinden. Het IAL adviseert rond mogelijkheden voor leerlingen met 
specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals extra ondersteuning en indien nodig interne/externe 
verwijzingen). Deze ondersteuning gebeurt bijvoorbeeld door extra inzet van personeel, maar er kan 
ook gedacht worden aan het inzetten van specifieke materialen. 
 
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. Voor aanmelding zal aan u als ouders altijd 
expliciet toestemming gevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school waar uw 
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kind naartoe gaat. De directeur, intern begeleider en leerkrachten staan u graag te woord. Voor 
vragen die de school overstijgen kunt u het IAL bereiken op: ial@palludara.nl  
 

Wat betekent passend onderwijs op Mienskipsskoalle De Legeaën?  

1. Rekening houden met de achtergrond en thuissituatie van een kind  

2. Het welbevinden van het kind als voorwaarde zien om te kunnen leren  

3. Veiligheid en structuur bieden en voorspelbaar zijn in ons gedrag  

4. In gesprek zijn met ouders en kind  

5. Analyseren wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind  

6. Deze onderwijsbehoeften omzetten in doelen  

7. Deze doelen formuleren in groepsplannen voor spelling, lezen en rekenen  

8. Groepsplannen op maat  

9. Instructies op niveau  

10. Onderlinge kennisdeling van de leerkrachten  

11. Bij handelingsverlegenheid externe hulp inroepen  

12. Coöperatief leren (onderlinge samenwerking van kinderen)  

13. Groepsdoorbrekend werken 

14. Oog hebben voor onderwijsvernieuwingen  

15. Kindgerichte contacten met de voorschoolse educatie en vervolgonderwijs  

16. Helderheid over het uitstroomperspectief van een kind  

17. Passende opbrengsten op sociaal emotioneel en cognitief niveau  

18. Begeleiden waar het moet en loslaten waar het kan, dus…………..  

“uitgaan van de kracht van het kind”  

Er was eens een man die een prachtige vlinder zag worstelen om zich uit zijn 

cocon te bevrijden. De man besloot de vlinder te helpen en hem uit de cocon los te 

snijden met een mes.  

De vlinder zal na deze reddingsactie echter nooit kunnen vliegen, omdat de 

worsteling een noodzakelijk onderdeel van de geboorte van de vlinder is.  

Passend onderwijs; begeleiden waar het moet en loslaten waar het kan. 
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De Plusbus  
Binnen onze stichting Palludara is meer- en hoogbegaafdheid een speerpunt. Naast de aandacht voor 
kinderen die achterblijven in de lesstof of gedragsproblemen hebben, verdient ook deze groep 
kinderen meer aandacht. We willen ook binnen onze 
school hoogbegaafdheid herkennen en erkennen. In 
de groepen 4 t/m 7 worden testen afgenomen bij 
potentiële hoogbegaafde kinderen. Ook zijn er 
gesprekken met de betreffende ouders. Als de 
kinderen bij de doelgroep horen worden ze 
aangemeld voor de Plusbus. De plus staat voor 
leerlingen die meer mogelijkheden qua intelligentie 
hebben dan andere kinderen. De bus staat voor het 
feit dat deze leerlingen naar een andere school 
moeten om les op hun niveau te krijgen. Worden ze 
toegelaten tot de centrale plusklas die de stichting 
Palludara in het leven heeft geroepen, dan gaan ze 
één keer in de 2 weken een dag naar De Vuurvlinder. 
Voor deze kinderen is het een uitdaging zich te meten 
met anderen. Op De Plusbus krijgen deze leerlingen 
verrijking; presenteren, ontwerpen, filosoferen en het 
contact met de medeplusbussers staat centraal. 
Daarnaast krijgen ze ook huiswerk mee, dat ze thuis 
moeten maken, of bij ons op De Legeaën.   
 
Locatie De Vuurvlinder  
Keizersmantel 1  
8607 GM Sneek  
0515 – 41 14 24 
 
Dossiervorming  
Van alle leerlingen wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit informatie die u geeft als u 
uw kind aanmeldt en informatie van de leerkrachten zoals toetsresultaten, observaties, verslagen 
van gesprekken en eventuele verslagen van onderzoeken. De meeste gegevens van leerlingen 
worden digitaal opgeslagen. Als uw kind de basisschool verlaat moeten de gegevens nog een aantal 
jaren worden bewaard, daarna worden ze vernietigd. 

Samenwerking in de zorg 

Schoolarts  
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is 
partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Alle kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. Het onderzoek van de 
schoolarts bestaat bij de vijfjarige kinderen uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek 
over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. Bij de kinderen in groep 
7 is er een onderzoek naar de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 
ontwikkeling.  



Aesgewei 56 

8647 SG  Sibrandabuorren 

0515 – 52 1700 

e-mail: legeaen@palludara.nl 

facebook: Mienskipsskoalle De Legeaën 

www.delegeaen.nl 

  

 

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) 
kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de 
jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. 
U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of –
verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 
088 22 99 444. 
 
Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind 
Wat doe je als je kind regelmatig in woede uitbarst? Als je 
zoon niet helemaal lekker in z’n vel zit. Of je dochter gepest 
wordt? Elke ouder heeft wel eens een vraag over de 
opvoeding en het gedrag van een kind. Veel zaken bespreek 
je met familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. 
U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern begeleider, de sociaal 
verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en de medewerker gebiedsteam op school nauw 
samen. U kunt hen rechtstreeks benaderen (zie contactgegevens). 
Zij hebben een paar keer per jaar overleg om eventuele vragen of zorgen over een kind te bespreken. 
Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit zogenoemde intern zorgoverleg (IZO). 
Vragen kunnen gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele 
problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of in de vrije tijd mee te 
maken kan krijgen. Als u wilt kunt u bij dit overleg aanwezig zijn. Samen met u willen we er voor 
zorgen dat uw kind(eren) zich goed kunnen ontwikkelen. 
 
Gebiedsteams  
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Om de 
ondersteuning aan ouders en kinderen (en alle andere inwoners) goed te regelen werkt de gemeente 
met lokale gebiedsteams bij u in de buurt. De medewerker gebiedsteam op school 
(schoolmaatschappelijk werker) maakt onderdeel uit van het gebiedsteam.  
 
Contactpersonen 
Intern begeleider: Rianne Wierda 
Jeugdverpleegkundige: Laura Boonstra 
Gebiedsteammedewerker: Thérèse Hartkamp 
 
KIES Training: kinderen in echtscheiding situaties  
De KIES-training (kinderen in echtscheiding situaties) is bedoeld voor kinderen van 4- 12 jaar die te 
maken hebben met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. Het is een preventief en curatief 
programma voor alle kinderen in elke fase van de scheiding, dus ook waar het vijf jaar geleden is. Een 
KIES-training is gericht op het verwerken van de scheiding, de scheiding leren begrijpen, de scheiding 
een plek geven en leren omgaan met de situatie. De KIES-trainers creëren een veilige groepssituatie, 
waar ruimte en aandacht is voor gevoelens. Zo leren de kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen 
tussen hun ouders na een scheiding en dat niemand dat van hen verwacht. Kinderen kunnen na de 
training beter aangeven wat ze vinden en willen. Dit helpt de kinderen. Voor ouders zijn er twee 
ouderavonden. In een gesprek krijgen de ouders voorlichting over hoe kinderen een echtscheiding 
verwerken en wat voor hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kinderen zo goed 
mogelijk op te vangen. Praktische informatie: De GGD werkt volgens landelijke KIES- methode. De 
training bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten. De groep bestaat uit 8 tot 10 leerlingen. Training wordt 
gegeven door gecertificeerde trainers. Kennismaking vooraf met ouders en kind. Werving van ouders 
vindt plaats samen met de school. De training is op een school in de omgeving of eigen school en 
onder schooltijd. Wanneer u belangstelling hebt voor deze training voor uw kind(eren) kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht. Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider van de school.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/plaat.php?fileid%3D109256%26f%3Debea4e3a03c2352cd9fd56508461b2e049392b4e2f72ae2d93113cec9edb32b1f23e165ef2fe66daaaa855bd4b5668701e92bd0d54609d2090c7a6c5af25a5d8&imgrefurl=https://tvbolsward.nl/sudwest-fryslan-en-littenseradiel-vragen-inwoners-naar-ervaring-met-gebiedsteams/&docid=IIOhhA7pXKXSSM&tbnid=L9hb6Kt3HxnBXM:&vet=10ahUKEwjq0dmb_MziAhVFyKQKHflnAQEQMwhlKBcwFw..i&w=300&h=300&itg=1&bih=647&biw=1366&q=mei%20inoar%20sudwest&ved=0ahUKEwjq0dmb_MziAhVFyKQKHflnAQEQMwhlKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Meldcode 
Als leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de 
‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn we als 
beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode 
beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit 
stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij Stichting Palludara 
werken we vanaf juli 2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert 
zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind. 
 
Verwijsindex  
Er zijn in Fryslan veel organisaties die zich inzetten voor het 
welzijn van kinderen. Om de hulp goed af te stemmen is de 
Verwijsindex ingevoerd. Als beroepskrachten van verschillende 
organisaties in dit systeem een signaal afgeven over het zelfde 
kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld. 
Zij bespreken dan samen met de ouders hoe ze het kind het 
beste kunnen helpen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor 
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn een signaal 
af te geven. Voor meer informatie: www.verwijsindexfryslan.nl 
 

Versnellen en vertragen 

Dit beleid is nog in ontwikkeling: wordt opgesteld als het protocol versnellen en vertragen klaar is.  
 
10 Contacten ouders/school  
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte 
gehouden wordt van de vorderingen van uw kind. Er 
zijn gedurende het jaar een aantal belangrijke 
contactmomenten:  

• In september organiseert iedere 
groepsleerkracht een informatieavond. 
We organiseren dit gezamenlijk op één of 
twee avonden. 

• We nodigen de ouders uit voor een open 
ochtend.   

• Op verzoek van zowel de ouders als de 
leerkracht, kan een huisbezoek plaats 
vinden. 

• De ouders worden in september/oktober uitgenodigd op school voor startgesprekken.  

• Na het eerste rapport (eind januari) zijn in februari 10 minutengesprekken.  

• In verband met de schoolkeuze van hun kind  worden de ouders van de leerlingen van 
groep 8 begin maart  op school uitgenodigd om de definitieve keuze vast te stellen. 

• De ouders kunnen, op verzoek van zowel de ouders als de leerkracht, in mei/juni op 
school worden uitgenodigd voor een 10 minutengesprek. 

• Naast de georganiseerde momenten, kunt u ook altijd (telefonisch)  contact met de 
school opnemen voor het stellen van vragen. Graag na schooltijd.  

• Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee. In januari/februari en voor de 
zomervakantie. 

http://www.verwijsindexfryslan.nl/
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• Ongeveer 15 maal per jaar ontvangen de ouders een nieuwsbrief met informatie over 
school. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en is te vinden op onze website. Wilt u 
een papieren versie, dan kunt u dit bij de leerkracht melden.  

• Diverse activiteiten op school zoals presentaties van kinderen, waarbij ouders welkom 
zijn. 

• En het is mogelijk om als vrijwilliger actief te zijn.  
 

11 Bewegingsonderwijs.  
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Ruimtes die daarvoor gebruikt 
worden zijn: speellokaal, klas, plein en sportveld.  
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les in de gymzaal. Bij goed weer worden de lessen gegeven  op het 
sportveld. Gymkleding en gymschoeisel is hierbij verplicht. Leidraad voor het bewegingsonderwijs 
vormt de methode “Basislessen bewegingsonderwijs”. Deze methode bevat zowel toestel- als 
spellessen. 
Het gymrooster seizoen 20/21: 
 

 
12 Schooltijden. 
De begin- en eindtijden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Onze kwaliteit. 
De school is continu bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit doet zij o.a. door het 
gezamenlijk bepalen van de juiste ondersteuning van de leerlingen na een gedegen analyse van de 
resultaten van de leerlingen. Daarbij proberen we de leerlingen meer eigenaarschap te geven voor 
hun eigen ontwikkeling. Middels het instrument “Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK)” brengen we 
zelf de kwaliteit van ons onderwijs in beeld en kijken we positief kritisch naar ons handelen.  
 

dag  tijd groep 

dinsdag spel 10.30-11.15 
11.15-12.00  
12.30-13.15 
13.30-14.15 

7/8 
3  
4/5 
6 

donderdag toestel 10.30-11.15 
11.15-12.00  
12.30-13.15 
13.30-14.15 

6 
3 
4/5 
7/8 

gr 1 t/m 4 
 ma 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

     di 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  wo 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  do 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  vr 8.30-12.00 

     

gr 5 t/m 8 
 ma 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

     di 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  wo 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  do 8.30- 12.00 - 12.30-14.15 

  vr 8.30-12.00  - 12.30-14.15 
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Evaluatie van het onderwijs. 
Onderdeel van WMK zijn ook de tevredenheidsonderzoeken. Dit schooljaar peilen we hoe het over 
de tevredenheid van ons onderwijs gesteld is bij de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De 
bevindingen worden besproken met de MR en helpen ons bij het verbeteren van de kwaliteit van ons 
onderwijs. 
 
Integraal Personeels Beleid 
Ten aanzien van het Integraal Personeels Beleid heeft het personeel een aantal bijeenkomsten over 
de aanwezige kwaliteiten en schoolcompetenties. 
Deze kerncompetenties staan beschreven in ons schoolplan en vragen van de leerkrachten 
verschillende persoonlijke competenties.  
Tevens werken wij met “kwaliteitskaarten”, om onze eigen kwaliteiten op alle onderwijskundige 
gebieden te “meten”. 
In juni staat een vergadering gepland, waarbij de ingevoerde veranderingen/verbeteringen worden 
geëvalueerd. Tevens wordt dan de jaarplanning besproken.  
 
Inspectierapport 
De inspectie heeft de Mienskipsskoalle nog niet bezocht. De drie “oude” scholen hadden 
voldoende/goede eind- en tussenopbrengsten en alle normindicatoren van de drie scholen waren 
ook voldoende of goed gekwalificeerd.  
 
Planning van het onderwijs 
We willen ons als team dit schooljaar verder ontwikkelen op de volgende thema’s: 
Groepsdoorbrekend werken 
Portfolio voor leerlingen 
Meertaligheid 
Samenwerking Kinderopvang (IKC ontwikkeling)  
 
Overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 
Praktisch alle leerlingen bezoeken na de 
basisschool een school voor voortgezet 
onderwijs in Sneek. 
Met het oog daarop wordt er door onze 
school voor elk kind een advies opgesteld. 
Dat advies wordt mede gegeven naar 
aanleiding van de Friese Plaatsingswijzer. 
 
Plaatsingswijzer 
Met ingang van schooljaar 2012- 2013 is de 
procedure rond de schoolkeuze- advisering 
veranderd. Met hulp van de plaatsingswijzer 
wordt de schoolkeuze bepaald. Dit betekent 
dat niet de uitslag van de eindtoets bepalend 
is, maar de toets uitslagen van uw kind over 
de laatste 3 jaren. De resultaten uit het 
leerlingvolgsysteem van de groepen 6, 7 en 8 
vormen de basis voor het schoolkeuze advies. 
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
uw kind bij begrijpend lezen, rekenen en 
wiskunde, technisch lezen en spelling (waarbij 
de eerste twee onderdelen hierbij het 
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zwaarst mee wegen). Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden 
aangemeld. Dit heeft ermee te maken, dat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die nodig zijn 
voor het betreffende onderwijsniveau. De vier profielen staan beschreven op 
www.frieseplaatsingswijzer.nl 
 
Onze school blijft nog wel de DIA eindtoets afnemen. Deze eindtoets krijgt definitief de status van 
een “second opinion” en wordt gebruikt als aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing.  
 
Dit advies wordt altijd in een persoonlijk gesprek met de ouders besproken. Als de keuze van het 
vervolgonderwijs gemaakt is, verzorgt de school de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Het 
voortgezet onderwijs neemt tenslotte de definitieve beslissing tot plaatsing.  
 
Uitstroom 2019/2020 
Afgelopen jaar verlieten 23 leerlingen onze school;  
De uitstroompercentages waren als volgt: 
VWO    26 % 
HAVO/VWO   4 %    
HAVO    4 % 
VMBO G/HAVO   4 %   
VMBO GT   26 % 
VMBO/BK    26 %  
Praktijkonderwijs  4 % 
VSO    4 %       
 
Het onderwijskundig rapport. 
Bij uitschrijving van een leerling (verhuizing of doorstroming naar het V.O.) heeft de school een 
aantal administratieve verplichtingen. Zo ontvangt een leerling een bewijs van uitschrijving dat moet 
worden overlegd bij inschrijving op de nieuwe school. Tevens wordt er een onderwijskundig rapport 
opgesteld dat u op de ontvangende school kunt overhandigen; het kan ook zijn dat de school het 
voor u opstuurt. U ontvangt een afschrift van dit rapport. 
 
Verzekeringen. 
De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur zijn verzekerd op basis van een basispakket.  
De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kijkt u op:   
https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447 
   

14 KLACHTENREGELING. 

Op alle scholen van de Stichting Palludara wordt gebruik gemaakt van dezelfde klachtenregeling. 
Deze regeling ligt op alle scholen ter inzage. Ook de zogenaamde contactpersonen zijn in het bezit 
van de gehanteerde klachtenregeling. De vereniging heeft één vertrouwenspersoon 
 
Verder is de vereniging aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Niet alle klachten hoeven 
echter op dat niveau te worden afgehandeld. 
 

http://www.frieseplaatsingswijzer.nl/
https://www.verusverzekeringen.nl/Information/Default.aspx?page=447
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Als team, schoolcommissie, medezeggenschapsraad, ouderraad, vrijwilligers 
en stagiaires streven wij ernaar onze werkzaamheden zo goed mogelijk te 
verrichten. 
 
Wij hopen uiteraard dat eventuele klachten tijdig worden gemeld om te 
voorkomen dat de situatie escaleert. Alle eventuele klachten zullen serieus en 
vertrouwelijk worden behandeld.  
Elke school heeft één contactpersoon. Voor onze school is de contactpersoon:  
dhr. J.J.M. Jansen – It Lange Ein 46 – 8647 SC  Sibrandabuorren – tel. 0515-52 12 81 
 
Wanneer u van mening mocht zijn dat uw klacht niet op school- of stichtingsniveau kan worden 
afgehandeld, dan kunt u zich 
wenden tot de contactpersoon van onze school. Deze contactpersoon is op de hoogte van de gang 
van zaken bij een klacht.  
 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon:  

dhr. Renema 
CEDIN 
Tel. 088 – 0200300. 

 
 
 
 
Indien nodig kan de vertrouwenspersoon u helpen een klacht in te dienen bij de landelijke 
klachtencommissie: 

Landelijke klachtencommissie PO, VO en BVE, 
Postbus 694, 
2270 AR  VOORBURG, 
tel. 070-3861697 
fax. 070-3481230 
info@klachtencommissie.org  
 
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs waarbij u terecht kunt voor het 
melden van klachten op het gebied van: 

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

• lichamelijk geweld 

• grove pesterijen 

• geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering 
 
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 

0900-1113111. 
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij 
het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. 
 
Het Bevoegd Gezag van Stichting Palludara: 
Bezoekadres: Roodhemsterweg 7 IJlst 
Postadres: postbus 36 8650 AA   IJlst 
Telefoon: 0515-53 18 26 
Email:  info@palludara.nl  

mailto:info@klachtencommissie.org
mailto:info@palludara.nl
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Ten slotte….. 
We hopen dat u door het lezen van deze schoolgids een duidelijk beeld van onze school hebt 
gekregen.  
 
Hebt u  suggesties, waardoor deze schoolgids nog duidelijker wordt, dan kunt u die aan ons 
doorgeven. 
 
Daarnaast kunt u ook altijd een afspraak maken om onze school te bezoeken en de mensen die hier 
werken te ontmoeten. Eventuele vragen kunnen we dan ook beantwoorden.   
 
Daarbij is deze gids ook bedoeld om regelmatig geraadpleegd te worden. Blijft u toch nog met vragen 
zitten, dan bent u welkom op school bij de leerkracht of de schoolleider. 
 
Ouders en leerkrachten willen het allerbeste voor de kinderen:  
Dat kinderen een fijne en leerzame tijd op school zullen hebben, die positief op hun latere leven zal 
inwerken. Dat is uw belang, ons belang maar bovenal het belang van de kinderen…  
 
Bestuur, directie, ouderraad, team, Medezeggenschapsraad van Mienskipsskoalle De Legeaën 
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Bijlage: Instemmingsformulier  
Deze schoolgids wordt na vaststelling, aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen uitgereikt en 
tevens bij de inschrijving van een kind. De medezeggenschapsraad moet instemmen met de 
schoolgids. 
 
 
 
 
Verklaring 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van Mienskipsskoalle De Legeaën in te stemmen met de 
schoolgids 2020/2021 van de school. 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
 
____________________________ plaats 
 
 
____________________________ datum 
 
 
____________________________ handtekening 
 
 
____________________________ naam 
 
 
____________________________ functie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op ‘e fyts of mei de auto, 
mei de bus of hoe dan ek, 

‘k Wit in hiele leuke skoalle, 
dus dat liket net sa gek. 

Lyts of grut, do bist der wolkom, 
earm of ryk, do kinst der by. 
Der is altyd noch wol romte 

op it bankje njonken my. 
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