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Woord vooraf 
Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen leren. Scholen 
hebben verschillende kwaliteiten. Deze schoolgids geeft aan waar Openbare Basisschool De Opstap 
voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. 
 
Waarom deze schoolgids voor ouders? 
Deze gids geeft informatie aan ouders: 
- Waarvan de kinderen de school al bezoeken 
- Waarvan het kind binnenkort voor het eerst een basisschool gaat bezoeken 
- Waarvan een kind bijvoorbeeld door verhuizing van school moet veranderen 
 
Deze gids is een handreiking aan ouders voor het bepalen van een verantwoorde schoolkeuze. 
 
In onze schoolgids staat wat u van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren) 
kan betekenen. We vertellen iets over de opzet van ons onderwijs en de zorg voor kinderen. 
 
Deze gids is tot stand gekomen na overleg tussen ouders en personeel. De medezeggenschapsraad 
van De Opstap heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Na vaststelling door het 
stichtingsbestuur van OPO Furore wordt deze gids uitgereikt aan nieuwe ouders/verzorgers van 
nieuwe leerlingen. Ouders/verzorgers van schoolgaande leerlingen kunnen de gids op onze website 
vinden. 
 
Wat staat er in deze schoolgids? 
- Algemene zaken 
- Uitgangspunten van de school 
- Organisatie van het onderwijs 
- Zorg voor kinderen 
- Wat van ouders wordt verwacht 
- Wat ouders van de school kunnen verwachten 
- Resultaten van het onderwijs 
 
Naast het school gebonden deel van de schoolgids hebben de scholen van Holding Adenium een 
extra gids, een bijlage, waarin school overkoepelende zaken aan de orde komen. In hoofdstuk 10 van 
deze gids vindt u de inhoud van het bovenschoolse deel van de schoolgids van Holding Adenium. 
 
Ook geven wij jaarlijks een kalender uit met daarin allerlei praktische informatie over schooltijden, 
voor- en naschoolse opvang, oud papier, vakanties, oudervereniging, schoolreisjes, 
medezeggenschapsraad en gymnastiek. De kalender wordt voor aanvang van het nieuwe schooljaar 
aan ouders uitgereikt. De schoolgids wordt alleen digitaal verstrekt en op de website van de school 
geplaatst. 
  



 

 

Hoofdstuk 1 De school 

 

1.1 De naam van de school 
In het Gemeentelijk Onderwijsbeleidsplan uit 1981 wordt ook nog eens benadrukt dat een eigen 
school van vitaal belang is voor de leefbaarheid van een klein dorp. In 1983 gaat dan ook een wens in 
vervulling. Oentsjerk heeft na ruim 40 jaar weer een eigen zelfstandige openbare lagere school!  
 
Het gebouw waarin de kleuters van de "Master Haakmaskoalle" waren ondergebracht wordt in 1986 
verkocht. Precies 40 jaar na de oprichting van de Kleuterschoolvereniging. Het geld wat nog in de kas 
zat van de Kleuterschoolvereniging werd verdeeld tussen de basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk in 
de verhouding van 2 staat tot 1. Het geld werd ter beschikking gesteld aan de ouderraden van beide 
scholen onder de restrictie dat het besteed zou worden aan de leerlingen in de leeftijd van 4 tot 6 
jaar. 
 
Gekleed als de rattenvanger van Hamelen gaat meester Pieter Jan van Essen op vrijdag 30 september 
1983 al fluitend door Oentsjerk om alle "ratten" van zijn school op te halen en een groot feest te 
vieren met allen die het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. Het thema van het feest was: 
"Ratjetoe". Hiermee wordt het openbaar zijn van de school benadrukt. Immers, omdat de school 
voor iedereen openstaat, zit er een "ratjetoe" aan leerlingen op school. Een kleine 3 jaar later was 
het opnieuw feest, omdat de nieuwe stenen huisvesting van "De Opstap" in gebruik kon worden 
genomen. Een nieuwe droom was in vervulling gegaan. De opening van dit nieuwe stenen gebouw 
was op 11 juni 1986. Het noodweer wierp een kleine smet op het openingsfeest buiten, maar binnen 
werd het feest vervolgens in alle hevigheid voortgezet.  
 
In de afgelopen 20 jaar is het gebouw nog uitgebreid met o.a. een extra lokaal. De laatste uitbreiding 
is op 18 oktober 2005 voltooid. Een geweldige aanwinst voor het openbaar onderwijs in het 
algemeen en dat van Oentsjerk in het bijzonder. 
 

1.3 Openbaar onderwijs 

De Opstap is een openbare school! Ieder kind uit Oentsjerk en wijde omgeving is welkom bij ons op 
school. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, afkomst, geslacht, milieu, etc. Vanuit 
respect voor ieders levensovertuiging, geloof, denken en voelen geven we met passie onderwijs aan 
de kinderen. We zijn een ontmoetingsplaats voor iedereen die bij de school betrokken wil zijn en een 
plek waar iedereen graag komt. De school wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling – in de 
breedste zin van het woord – van uw kind. 
 

1.4 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 
 
Directie 
De stichting Holding Adenium waar OPO Furore een dochter van is staat onder dagelijkse leiding van 
het college van bestuur (CvB) wat wordt gevormd door Dhr. Thijs Praamstra en mevr. Greetje 
Veenstra. De clusterdirecteur, mevrouw Fancy Hoekstra, is directeur van de vier Fierkrachtscholen. 
De dagelijkse leiding van De Opstap is in handen van de adjunct-directeur, mevr Jacoba van der Wal-
Monkel. De clusterdirecteur en de adjunct-directuer zijn telefonisch bereikbaar op nummer 058-
2562353. 
 

1.5 Fierkracht per 2022-2023 

Wat is Fierkracht? Fierkracht is de naam van de vier 
openbare basisscholen in de Trynwâlden:  
Sinnehonk (Aldtsjerk), Thrimwalda (Gytsjerk), It Kruirêd 
(Mûnein) en De Opstap (Oentsjerk). 
Fierkracht is in 2020 ontstaan vanuit het idee de positie 
van het openbaar onderwijs te versterken, door onze 
krachten te bundelen, met elkaar te ontwikkelen, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. 
Fierkracht bestaat uit vier leerkrachten teams met één cluster-directeur voor de vier scholen en twee 
adjunct-directeuren die ieder twee scholen onder hun hoede hebben. Daarnaast is er een 
administratief ondersteuner en een conciërge. Al deze mensen samen zorgen voor goed onderwijs 
aan vier scholen. 
Het afgelopen schooljaar heeft de directie van de Fierkrachtscholen een nieuw Fierkrachtschoolplan 
geschreven voor de komende vier schooljaren. Dit plan betreft projecten die gebaseerd zijn op de 
belangrijkste uitgangspunten van Adenium (Openbaar Primair onderwijs Tytsjerksteradiel, Openbaar 
Primair Onderwijs Smallingerland en Primair Christelijk Onderwijs Smallingerland 2019) en op die van 
de vier scholen zelf, voornamelijk gericht op onderwijsverbetering. Er is gekozen voor een algemeen 
schoolplan voor de vier scholen, waarin de gezamenlijke projecten beschreven zijn. Onder leiding van 
de nieuwe cluster-directeur en twee adjunct-directeuren zijn er verschillende werkmiddagen gepland 
voor de teams om samen aan deze projecten te werken. De Fierkracht projecten waaraan wordt 
gewerkt door alle vier scholen zijn: Taalplan Frysk, Techniek onderwijs, Functiehuis van Fierkracht 
(verdeling van functies en specialisaties voor de vier scholen), onder-midden-en bovenbouw 
overleggen en IKC- vorming. Daarnaast werken de vier verschillende locaties aan hun eigen 
onderwijsverbetering, in de schoolgids van uw school vindt u de projecten waar het komende jaar 
aan gewerkt zal worden. Alle projecten zullen steeds als doel hebben het onderwijs aan uw 
kind(eren) zo optimaal mogelijk te organiseren. Wij gaan er samen met de kinderen, u als ouders en 
de teams weer een mooi schooljaar van maken. 
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1.6 Het schoolteam 

Op de Opstap werken vier groepsleerkrachten, een IB’er (Interne Begeleider), een conciërge (een dag 
per week), een onderwijsassistent, een administratief-secretarieel medewerkster, een 
muziekleerkracht en een vakleerkracht voor HVO onder leiding van de adjunct- en clusterdirecteur. 
Wij werken in vier combinatiegroepen:  
 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

ma Juf Efie Juf Gesiena Juf Tamara Meester Eric 

di Juf Efie Juf Gesiena Juf Tamara Meester Eric 

wo Juf Efie Juf Gesiena Juf Tamara Meester Eric 

do Juf Efie Juf Gesiena Juf Tamara Meester Eric 

vr Juf Efie Juf Gesiena Juf Tamara Meester Eric 

 
Clusterdirecteur:  Fancy Hoekstra 
Adjunct-directeur:  Jacoba van der Wal-Monkel 
Intern Begeleider:  Marjolein Penninga 
Adm./secretarieel  Grietje Holtrop 
Onderwijsassistent (NPO): Remco Lijzenga 
Onderhoudsmedewerker: Rypke Sipma 
 

1. Het schoolgebouw 

Het huidige gebouw dateert van 2005. In dat jaar is de laatste uitbreiding voltooid. Het gebouw heeft 
vier leslokalen, een lokaal waarin de kinderopvang van Kinderwoud is gevestigd, een speellokaal voor 
de kleuters, een IB-ruimte, een directiekamer, een personeelskamer en een centrale hal.  
Rondom de school is een groot speelterrein waar de kinderen o.a. kunnen klimmen, klauteren, 
voetballen, korfballen en knikkeren. 
 

1.8 De omgeving van de school 

De Opstap ligt midden in het ca. 1800 inwoners tellende dorp Oentsjerk. De school staat op een 
groot, vrij toegankelijk terrein. Het terrein wordt afgeschermd door een hekwerk. Ook na schooltijd 
kunnen de kinderen op het schoolterrein spelen.  
 

1.9 De schoolgrootte en de telling van de leerlingen 

De school telt ongeveer 67 leerlingen (teldatum 1 oktober 2021). Op grond van het leerlingenaantal 
op 1 oktober 2022 wordt de formatie van het huidige schooljaar toegekend. 
  



 

Hoofdstuk 2 Missie, visie en beleid 

 

 Onze leerkrachten, u en uw kinderen; samen zijn wij verantwoordelijk voor een plezierig leefklimaat 
op school. Daarom hebben we leefregels opgesteld die overal in school hangen. Hierdoor herinneren 
we elkaar er steeds aan hoe we met elkaar om willen gaan. Wij willen borg staan voor een sfeer die 
gekenmerkt wordt door:  
• je veilig en vertrouwd voelen; 
• met plezier naar school toe gaan;  
• alert te zijn op en voorkomen van pesten en discriminatie;  
• het hanteren van duidelijke regels en afspraken;  
• orde en regelmaat; 
• het bevorderen van zelfvertrouwen en positieve gevoelens; 
• een open, positief opbouwende relatie school/ouder. 
 

2.2 Hier staan wij voor, onze missie 

OBS De Opstap levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige leden van 
de maatschappij. Dat vraagt om professionele leerkrachten in een professionele organisatie. De drie 
psychologische basisbehoeften van ieder mens zijn: de behoefte aan relatie, competentie en 
autonomie. Hierin verschilt een kind niet van volwassenen zoals leerkrachten en ouders. 
 

2.3 De visie van de school 

‘Het Openbaar Basisonderwijs Furore staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen 
toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed 
bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving’. 
‘De Opstap wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die bij de school betrokken is; een plek 
waar iedereen graag komt. De school wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling - in de breedste 
zin van het woord- van uw kind(eren).’ 
 
Onze kerncompetenties: 

1. O.B.S. De Opstap staat als school in de samenleving. We staan open voor de wereld  
om ons heen, ouders, leerlingen en elkaar. 

2. Door middel van thematisch onderwijs stimuleren we het leren in samenhang en vergroten 
we de kennis van de wereld bij de kinderen. Hierdoor wordt de woordenschat van de 
kinderen uitgebreid en krijgen de kinderen veel kennis over de wereld. 

3. Het onderwijs dat we aan de kinderen geven gaat uit van de 10 principes van Rosenshine nl.; 
- dagelijks aanwezige voorkennis activeren 
- nieuwe lesstof wordt in kleine stapjes aangeboden 
- we stellen veel vragen aan de kinderen en activeren daarmee hun denkvermogen 
- we bieden kinderen modellen aan om tot oplossingen te komen 
- we oefenen en herhalen de lesstof vaak om de stof te verankeren in het lange termijn 

geheugen 
- we controleren tijdens de lessen steeds of de lesstof door de kinderen wordt begrepen 
- we hebben hoge verwachtingen van de kinderen en laten hen binnen die verwachtingen 

successen ervaren 
- voor moeilijkere taken bieden we de kinderen hulpmiddelen 
- we laten de kinderen onafhankelijk oefenen 
- we komen ook later in de tijd op het eerder geleerde terug. 

 
Bovenstaande 10 principes worden door de leerkrachten in de lessen uitgewerkt met het Expliciete 
Directe Instructiemodel (EDI).  

2.1 Inleiding 



 

 
4. We hanteren het principe dat alle kinderen alle doelen moeten kunnen behalen. Kinderen 

die meer moeite hebben om de doelen te behalen krijgen of een ander aanbod of meer tijd 
om de doelen te behalen. We proberen op deze wijze zoveel mogelijk uit alle kinderen te 
halen. 

5. We werken doelbewust aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
- Feesten en vieringen maken deel uit van ons onderwijs 
- We volgen leerlingen in hun prestaties 
- Onze school bevordert hulp binnen en buiten de klas voor leerlingen die dat nodig hebben. 

 
Thematisch onderwijs 
Op De Opstap wordt de lesstof voor de wereldoriënterende vakken in themavorm aangeboden via de 
methode Blink. Dit houdt in dat er een aantal weken achterelkaar aan een thema gewerkt wordt, 
waarin de vakken aardrijkskunde, biologie, natuuronderwijs, geschiedenis en verkeer aan bod 
komen. Zo worden zowel samenwerken als zelfstandig werken gestimuleerd. Binnen de thema’s is er 
ook aandacht voor de expressievakken (handvaardigheid, muziek, dans, drama).  Vakken als rekenen, 
taal, lezen en schrijven zijn apart in het lesrooster opgenomen zodat er methodisch en dagelijks  
aan gewerkt kan worden. 
Vijf keer per jaar werken alle kinderen gezamenlijk vanuit de methode Blink aan hetzelfde thema, dit 
noemen we dan een project. Een dergelijk project wordt vaak feestelijk geopend/afgesloten samen 
met de ouders. 
Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt het thema de Frykse Wiken een regelmatig 
terugkerend thema. De vier Fierkrachtscholen organiseren dit thema in gezamenlijkheid en in het 
schooljaar 2022-2023 voor het eerst. In dit thema wordt speciaal aandacht besteedt aan de Friese 
taal en cultuur. 
 
Van visie naar praktijk 
In de visie staat dat wij een openbare school zijn. In hoofdstuk 1 hebben we omschreven wat dit 
betekent. Door veel belang te hechten aan normen en waarden vanuit respect voor ieders 
levensovertuiging, geloof, denken en voelen proberen we dit waar te maken. 
 
Doelbewuste ontplooiing van kinderen wil voor De Opstap zeggen dat we de leerlingen structureel 
begeleiden in hun ontwikkeling. We houden rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen 
en vinden het belangrijk dat iedere leerling z’n mogelijkheden benut. 
 
Aan het einde van de basisschool moet ieder kind een hoeveelheid basisleerstof beheersen, zodat 
hij/zij goed toegerust naar het vervolgonderwijs kan. 
Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt 
toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. 
 
De Opstap maakt voor het onderwijs gebruik van methoden voor o.a. schrijven, rekenen, 
(begrijpend) lezen, taal en Engels. Actuele methoden gaan uit van interactief onderwijs en sluiten 
aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanzelfsprekend is hierbij een grote rol voor de 
computer weggelegd.  
 

2.4 Intenties 

Elk jaar houden wij ons onderwijs tegen het licht en stellen onszelf de vraag of we bij moeten sturen. 
Ons credo blijft: Als school willen wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school.  
  



 

Hoofdstuk 3 De schoolorganisatie  

 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk omschrijven we de manier waarop de school het onderwijs en de 
onderwijsorganisatie vorm heeft gegeven. Allereerst komt de groepsverdeling en de 
groepssamenstelling aan de orde, daarna beschrijven we de procedure van in- en uitschrijving. In de 
daaropvolgende paragrafen volgt een overzicht van alle vak- en vormingsgebieden op de school, 
vermelden we de schooltijden, geven we een overzicht van de vakantieperioden en omschrijven we 
de verlofprocedure. Daarna presenteren we de schoolregels en benoemen de consequenties van het 
overtreden van de regels. In de laatste paragrafen geven we een overzicht van de overige activiteiten 
van de school. 
 

3.2 Groepering en groepsgrootte 

Wij werken met vier combinatiegroepen, te weten groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De 
grootte van de groepen varieert. 
 

3.2.1 Kinderwoud Peuteropvang 

Sinds 1 januari 2019 is de peuteropvang van Kinderwoud in onze school gevestigd. In het kader van 
de ontwikkeling naar een integraal kind concept zijn we erg blij met deze ontwikkeling omdat een 
goede afstemming tussen de peuteropvang en het basisonderwijs van belang is voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Op De Opstap zijn de lijntjes nu erg kort.  
De meest actuele informatie over de peuteropvang op De Opstap kunt u vinden op de volgende 
website: https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties/pov-de-opstap-kinderwoud.htm 
 

3.3 Indeling van de groepen 

De directie van de Opstap is eindverantwoordelijk voor het ‘plaatsen’ van een leerling in een 
jaargroep. Onze werkwijze is in diverse protocollen vastgelegd. Dit geldt voor kinderen die: 

• In drie jaar groep 1 en 2 doen (kleuterverlenging); 

• In minder dan 2 jaar groep 1 en 2 doen (kleuterversnelling); 

• ‘Een extra jaar’ over een groep doen; 

• In een groep zitten die ‘gesplitst’ wordt; 

• Als nieuwe leerling op de school geplaatst worden in een groep.  
 
We zullen deze beslissing altijd proberen in samenspraak met ouders te nemen. Als u een toelichting 
wilt, kunt u in eerste instantie bij de leerkracht van uw kind terecht. Wilt u daarna nog verder uw 
bezwaren kenbaar maken, dan kunt u dit doen bij de directeur. 
 

3.4 Aanmelding en uitschrijving 

De aanmelding van nieuwe leerlingen verloopt als volgt: 

• De ouders nemen contact op met de school; 

• we maken een afspraak voor een gesprek; 

• in een gesprek met de directeur die de opvang en aanmelding van nieuwe leerlingen 
behartigt komen de inschrijvingsformaliteiten aan de orde; 

- er worden afspraken gemaakt voor ‘proefdraaien’ etc.; 
- we volgen de richtlijnen van de notitie ‘toelating, schorsing en verwijdering’ (in te zien bij de 

directeur). 
 
Toelating jonge kinderen 
De dag nadat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school, verplicht is dat niet. Pas een jaar later, 
wanneer uw kind 5 jaar geworden is, moet het naar school. Op de eerste schooldag van de maand, 

https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties/pov-de-opstap-kinderwoud.htm


 

volgend op de maand waarin uw kind 5 jaar geworden is, is het namelijk leerplichtig. De meeste 
kinderen gaan naar school als ze 4 worden. Om enig idee te krijgen wat hem/haar te wachten staat, 
mag uw kind voor zijn/haar 4e verjaardag vijf keer een dagdeel komen ‘proefdraaien’. 
 

3.4.1 Schoolbeleid m.b.t. zindelijkheid 

Als uw kind bij ons op school komt, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Het is voor onze 
onderbouwleerkrachten niet inpasbaar om een kind regelmatig te verschonen. Mocht blijken dat uw 
kind nog niet zindelijk is, dan willen wij als basisschool daarover met u in gesprek. In het uiterste 
geval zullen wij pas tot plaatsing van uw kind overgaan als het kind echt zindelijk is. Het kan zijn dat 
uw kind door een medische oorzaak nog niet zindelijk is. In dat geval vragen wij u vriendelijk om, 
voordat uw kind op school komt, dit te bespreken met de betreffende leerkracht bij wie uw kind in 
de klas komt.  Zindelijkheid kan bij kinderen niet worden afgedwongen. Wel kunnen ouders voordat 
hun kind 4 jaar wordt al een beroep doen op hulp en advies van het consultatiebureau en 
opvoedbureau als het nog niet wil lukken met de zindelijkheid. Natuurlijk zijn er wel eens ongelukjes. 
Dit kan gebeuren en is niet erg. Hiervoor hebben we schone kleren op school liggen. 
 

3.5 De vak- en vormingsgebieden (methoden overzicht) 

Wij gebruiken de volgende methoden: 
 

Rekenen De Wereld in Getallen 5   Rekenplein gr. 1/2  
Rekenroute en RekenXL 

Taal Taal Actief 

Lezen Actief Leren Lezen in groep 3 en Blink lezen 
in de groepen 4 t/m 8 

Begrijpend lezen Blink lezen 

Spelling Woordbouw 
Actief Leren Lezen 
Taal Actief 

Schrijven Pennenstreken 

Engels  Groove.me 
Frysk Spoar 8 en diverse materialen 

Wereldoriëntatie Blink Wereld 

Verkeer Verkeersmethode Veilig verkeer Nederland 

Bewegingsonderw. Methode Stroes & Van Gelder 
Studievaardigheden Blits 2 (groep 5 t/m 8) 

 

Door de toenemende individualisering lijken mensen in onze maatschappij steeds minder betrokken 
bij elkaar. Dit vormt mogelijk een bedreiging voor de samenhang in de samenleving. De overheid 
heeft daarom besloten actief burgerschap en sociale integratie hoog op de agenda te zetten, ook in 
het basisonderwijs. Doel is basisschoolleerlingen voor te bereiden op deelname aan een pluriforme 
samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om ervaringsleren. 
Burgerschap leren kinderen door het te doen, door te ervaren wat het is, door feitelijke sociale 
bindingen met elkaar in de school en met de omgeving aan te gaan. 
 
Definitie actief burgerschap: Onze school verwoordt het begrip actief burgerschap als volgt: "Actief 
burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over 
diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle 
houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving.” 
 

3.5.1 De sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap 



 

Actief burgerschap en sociale integratie op school: De 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 dat 
actief burgerschap en sociale integratie wordt bevorderd. Ook het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk historisch besef en kennis van de Nederlandse geschiedenis valt hieronder. 
Onze school beschouwt burgerschapsvorming en sociale integratie niet als een apart vak: 
Burgerschapsvorming is vanzelfsprekend bestanddeel van het onderwijsaanbod. In het onderwijs op 
school komen de thema’s actief burgerschap en sociale integratie dan ook regelmatig terug in de 
methode Blink Wereld 
Voor alle leerlingen wordt daarnaast structureel gebruik gemaakt van het instrument “Kinderen en 
hun sociale talenten”. 
In de bovenbouw is er daarnaast levensbeschouwelijk onderwijs. 
 

3.5.1.1 de leerlingenraad  

Wij hebben op onze school een leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden 
voorbereid op hun rol in de toekomstige maatschappij (burgerschap). Uit de groepen 5 t/m 8 wordt 
elk jaar een leerling gekozen die de belangen van de groep en de school willen behartigen. Vijf keer 
per jaar is er een overleg onder leiding van de directeur.  
 

3.5.2 Activiteiten in de kleuterbouw 

In de kleutergroepen is er veel gelegenheid tot spelen. Hierbij gaat het om gericht spelen waarbij 
bepaalde ontwikkelingen gestimuleerd of vaardigheden geoefend worden.  
Er zijn hier 5 ontwikkelingsgebieden te onderscheiden. Wiskundige oriëntatie, taalontwikkeling, 
motorische ontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling en muzikale vorming. De aspecten van 
deze ontwikkelingsgebieden worden in een dag-, week-, maand- en jaaroverzicht genoteerd. Hierbij 
zijn tussen- en einddoelen vastgesteld. Door een uitgekiend observatie- en registratiesysteem volgen 
we de leerlingen en kunnen we herhaling of verdieping aanbieden. 
 

3.5.3 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) 
Vanaf groep 1 wordt er aandacht besteed aan lezen, in de vorm van ontluikende geletterdheid. 
Kinderen stempelen, werken met letters en doen werkjes op de computer die ze uitnodigen tot het 
ontdekken van geschreven taal. 
Wij hopen hierdoor een goede basis te leggen voor het lezen. Wanneer kinderen in groep  
3 komen biedt de school het lezen aan door middel van de methode ‘Actief Leren Lezen’. 
Vanaf groep 4 ontwikkelen we het voortgezet technisch lezen en het begrijpend lezen van de 
kinderen middels de methode ‘Blink Lezen’. 
 
Rekenen: 
Kinderen in groep 1 en 2 werken aan voorbereidend rekenen met de methode ‘Rekenplein’ en met 
de methode ‘Met Sprongen Vooruit’. De groepen 3 t/m 8 werken met de reken- wiskundemethode 
‘wereld in getallen’ (WIG5). De methode sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het 
onderwijs en in het vakgebied rekenen en wiskunde. De methode werkt met thema’s in een 
vastomlijnde structuur, waarin leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken elkaar afwisselen. 
 
Schrijven: 
Voor het schrijven gebruiken we vanaf groep 3 de moderne schrijfmethode ‘Pennestreken’.  
De school heeft, uitzonderingen daargelaten, gekozen voor vast handschrift. Vanaf groep 7/8 is er 
aandacht voor eigen handschriftontwikkeling. 
 
Taal: 



 

Als basis hanteren wij de nieuwste versie van de methode ‘Taal actief’. Dit is een praktijkgerichte 
taalmethode met een schat aan materiaal, waarmee de leerlingen met plezier aan taal werken. De 
methode heeft een duidelijk omlijnde structuur, vaste elementen keren in een gelijk ritme steeds 
terug. Er wordt, naast de methode, veel gedaan aan woordenschatontwikkeling. 
 
Spelling: 
In de onderbouw is spelling geïntegreerd in de taal-, lees-, en schrijfmethode die we hanteren. In de 
midden- en bovenbouw gebruiken we de spellingsleerlijn met bijbehorend materiaal van ‘Taal 
Actief’. In groep 5 t/m 8 wordt naast de methode (2 keer per week) dagelijks aandacht besteedt aan 
spelling door middel van het 5-woordendictee. De school maakt gebruik van een website om de 
woorden van de methode te oefenen. 

De lesstof voor de wereldoriënterende vakken wordt in themavorm aangeboden. Dit houdt in dat er 
een aantal weken achterelkaar met een thema gewerkt wordt, waarin de vakken aardrijkskunde, 
natuuronderwijs, geschiedenis, verkeer en de creatieve vakken aan bod komen. We gebruiken 
hiervoor de methode ‘Blink Wereld’. Hiermee voldoen we aan de kerndoelen en kunnen we de 
kinderen op een zinvolle en uitdagende manier met het lesstofaanbod bezig laten zijn. Daarnaast is 
er ruimte om in thematische vorm in te springen op actuele thema’s en gebeurtenissen. 
 
Verkeerslessen: 
Eenmaal in de twee jaar is het thema verkeer aan de orde. De leerlingen van groep 7 en 8 sluiten de 
lessen af met een theoretisch en praktisch verkeersexamen.  
De school doet met de andere Fierkrachtscholen 1 keer per 2 mee met het Streetwise programma 
van de ANWB. 
 

3.5.5 Levensbeschouwelijk onderwijs  

De kinderen in de bovenbouw (vanaf groep 5) kunnen meedoen met godsdienstonderwijs (GVO) of 
humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Deze lessen worden verzorgd door vakleerkrachten. De 
ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 4 t/m 7 krijgen in het voorjaar de mogelijkheid om 
aan te geven of zij voor hun kind(eren) in het opvolgende schooljaar HVO of GVO wensen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor geen van beide. 
In dat geval ontvangen deze kinderen lessen van de eigen leerkracht. Meer informatie over het 
vormingsonderwijs kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl  De lessen HVO en GVO 
vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school maar onder de verantwoordelijkheid van de 
organisaties die het vormingsonderwijs aanbieden. In het schooljaar 2020-2021 zullen er geen lessen 
GVO worden gegeven vanwege een te geringe aanmelding. De lessen HVO zullen op de 
donderdagmiddag worden gegeven. 
 

3.5.6 Onderwijs in de Friese en Engelse taal 
De instructie taal in alle groepen is Nederlands. Er wordt rekening gehouden met van huis uit 
Friestalige kinderen. Op school gebruiken we onder andere ‘Spoar 8’ vanaf groep 1 t/m 8. Het Fries 
en Engels wordt thematisch aangeboden. 
 
Voor Fries gebruiken we verschillende materialen. We gebruiken voor Engels de methode 
‘Groove.me’ (de groepen 1 t/m 8).  Popmuziek is de basis van alle lessen. In de lessen wordt het 
thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardigheden aan bod.  
 
 
 

3.5.7 Bewegingsonderwijs 

3.5.4 Wereldoriënterende vakken 

http://www.vormingsonderwijs.nl/


 

In de groepen 1 en 2 bestaat het bewegingsonderwijs uit: vrij spel buiten, spellessen of 
kleutergymnastiek. Spel en kleutergym vinden plaats in het eigen speellokaal. 
Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar de sporthal “de Hege Wâlden” voor het volgen van 
gymnastiekonderwijs. We gebruiken voor groep 3 t/m 8 de methodische opzet van ‘Hans Stroes’ als 
basis voor onze lessen. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor sport en spel. Het plezier in 
bewegen staat voorop. In de periodes waarin kinderen schoolschaatsen kan de frequentie van de 
gymnastieklessen in de sporthal afwijken. De school participeert ook in het programma Swim to Play 
wat vanuit de gemeente wordt aangeboden. De kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 gaan binnen dit 
programma 5 keer zwemmen in het zwembad in Gytsjerk.  
 

3.5.8 Expressie-activiteiten / Creatieve vorming / Muziek 

De creatieve vakken integreren we in ons thematisch onderwijs. Dit stimuleert nieuwe impulsen voor 
handvaardigheid, dramatische vorming en muziek in de groepen. Er zijn leerlijnen vastgesteld en 
bronnenboeken beschikbaar. Het resultaat is dat we op een verantwoorde manier de kinderen met 
plezier en beleving aan hun vaardigheden kunnen laten werken. 
Muziekonderwijs wordt verzorgd door een muziekdocent via cultuurcentrum de Wâldsang. 
Dit cultuurcentrum verzorgt ook verschillende muziekprojecten zoals “Kidpop” en het koperproject 
voor onze school. 
 

3.5.9 ICT vaardigheden 
In de klassen wordt gebruik gemaakt van iPads en Chromebooks. We stimuleren het gebruik van de 
computers in het dagelijks onderwijs. In elke groep hangt een digitaal schoolbord.  
In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van iPads. 
Vanaf groep 3 maken wij gebruik van Chromebooks om ons onderwijs digitaal te ondersteunen. Alle 
kinderen vanaf groep 3 hebben de beschikking over een Chromebook. 
Vanaf groep 3 worden kinderen stap voor stap vaardig gemaakt met het werken met de computer, 
omgaan met Word, Powerpoint en het leren omgaan met internet. 
De school neemt deel aan Peil DG (zie hoofdstuk 8.2.2) 
 

3.5.10 Huiswerk 
Thuis moet er voldoende tijd zijn voor ontspanning. Zeker voor de groepen 1 t/m 6. Zij hebben dan 
ook geen verplicht huiswerk zoals in de groepen 7 en 8. Toch kan er thuis wel aan schoolzaken 
gewerkt worden. Voor ieder kind is het belangrijk dat het thuis voorgelezen wordt en zelf leest als 
ondersteuning van het leesonderwijs en de taalontwikkeling. 
  
Groep 1/2: Na schooltijd moet er voldoende speeltijd zijn voor de kinderen. Dit is hard nodig voor uw 
kind, wanneer het op school intensief gewerkt heeft. Voorlezen is erg belangrijk! 
 
Groep 3/4: Kinderen met leesproblemen oefenen thuis leesbladen en/of krijgen een leesboekje mee. 
Dit geldt ook voor groep 5. Thuis wordt ook gewerkt in het leesprogramma Bouw! Vanaf gr. 2 t/m 4 
 
Groep 5 t/m 8:  
Bij huiswerk staan een aantal aandachtspunten centraal: 

• Huiswerk maken wordt jaarlijks wat uitgebouwd; 

• Indien nodig kan er in overleg voor gekozen worden om een leerling huiswerk te geven voor 
een bepaald vakgebied; 

• Het huiswerk is bedoeld om kinderen te leren huiswerk te maken; 

• Dus: hoe ga je om met de taak en de beschikbare tijd en wat doe je om een probleem op te 
lossen? 

• De leerlingen oefenen thuis met het automatiseren van de tafels; 

• Elke drie weken krijgen de kinderen huiswerk voor Engels; 



 

 
Kinderen die moeite hebben met rekenen kan huiswerk meegegeven worden d.m.v. het boekje 
“rekenroute”. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 
De week voorafgaand aan de Topo toets krijgen de kinderen de oefenbladen voor topografie mee 
naar huis. Dit gebeurt 5 keer per jaar. 
 

3.6 Schooltijden en urenverantwoording 

Alle leerlingen gaan, sinds de invoering van het continurooster op onze school, elke dag even lang 
naar school. De schooldag begint om 08:30 uur en eindigt om 14:00 uur. Na acht jaar basisonderwijs 
hebben de kinderen dan minimaal 7520 uren onderwijs genoten (het minimumaantal uren dat de 
leerplichtwet voor schrijft). De school voldoet hiermee dus aan de wettelijke gestelde norm. 
De kinderen en ouders van groep 1 en 2 mogen op dinsdag- en donderdagochtend vanaf 08:15 uur 
het lokaal opzoeken.  
Voor de kinderen uit de hogere groepen die (bij goed weer) op het plein blijven spelen, luidt de bel 
om 08:25 uur. Dat is voor de kinderen het teken om hun spelmateriaal op te ruimen en voor de 
ouders het teken om afscheid te nemen van hun kind, zodat om 08:30 uur met de lessen kan worden 
begonnen.  
 
De klokurentabel (in kwartieren weergegeven): 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
Werkles 26 26       

Buitenspel/speellokaal 24 24       

Lichamelijke opvoeding   6 6 6 6 6 6 

Taalontwikkeling 20 20       

Taal/lezen   36      

Taal    20 21 21 21 21 

Studievaardigheden     2 2 2 2 
Technisch lezen    20 10 10 10 10 

Begrijpend lezen     4 4 4 4 

Schrijven   10 6 4 2 2 2 
Rekenen 10 10 20 20 20 20 20 20 

Frysk 2 2 2 2 2 2 2 2 

Engels 2 2 1 1 3 3 3 3 

Dramatische vorming   2 2 2 2 2 2 
WO   8 8 8 8 8 8 

   Aardrijkskunde         

   Geschiedenis         
   Biologie         

   Verkeer     2 2 2 2 

Muzikale vorming 6 6 2 2 2 2 2 2 

Tekenen/handvaardigheid   4 4 4 4 4 4 

Sociaal-emotioneel 5 5 2 2 2 2 2 2 

Burgerschap    2 2 2 2 2 2 

HVO/GVO (facultatief)     3 3 3 3 
Pauze 5 5 5 5 5 5 5 5 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

• 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; 

• HVO/GVO is facultatief; kinderen die hier niet aan mee doen krijgen niet voortschrijdend 
onderwijs aangeboden. 
 

3.6.1 Melding bij afwezigheid 

Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dit dan tussen 
08:00 uur en 08:25 uur telefonisch aan ons doorgeven? U kunt ons bereiken op telefoonnummer 
058-2562353. We willen u dringend vragen afwezigheid nooit via de mail te melden. We lezen de 
mail ’s ochtends niet altijd op tijd. 
Afwezigheidsmeldingen graag altijd telefonisch doorgeven. Als een kind afwezig is en niet is afgemeld 
wordt er gebeld met de ouders om te informeren wat de reden is van de niet gemelde afwezigheid. 
 

3.6.2 Ziekte tijdens schooltijd 

Soms kan het gebeuren, dat uw kind zich niet lekker voelt op school. Als de klachten ernstig zijn, 
neemt de leerkracht telefonisch contact met u op en zal u vragen uw kind op te (laten) halen.  
 

3.6.3 Behandeling door derden tijdens schooltijd 

Het kan zijn dat kinderen lessen moeten missen omdat er sprake is van een behandeling of therapie. 
De school zal te allen tijde verlof verlenen als er sprake is van een medische indicatie welke is 
afgegeven door een BIG of NIP geregistreerde professional en de daaruit voortvloeiende behandeling 
door BIG of NIP geregistreerde professionals geschiedt. In gevallen waarin dit niet aan de orde is kan 
de school geen vrijstelling van lessen geven.  
 

3.7 Wanneer op de fiets? 

Van kinderen die dicht bij de school wonen verwachten we dat ze zoveel mogelijk lopend op school 
komen. We hopen dat de andere kinderen met de fiets naar school komen. Wonen de kinderen 
echter wat verder van de school dan zullen de kinderen vaak met de auto worden gebracht. Wilt u in 
dat geval rekening houden met het beleid van de school dat we niet voor de school parkeren. Dit 
doen we om de veiligheid van de kinderen die lopend of met de fiets naar school komen te 
vergroten. 
 

3.8 Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2022-2023 
Het vakantierooster wordt vastgesteld door het schoolbestuur. Naast de vakantiedagen houden we 
ieder jaar ruimte voor teamscholing. In Parro worden alle belangrijke data in de agenda geplaatst 
voor de ouders. 
Ook in de activiteitenkalender, periodieke nieuwsbrief en de schoolgids worden dit rooster en extra 
vrije dagen kenbaar gemaakt. 
Voor meer informatie kijk op onze website www.obs-de-opstap.nl 
 
Het vakantieschema voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt: 

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Goede Vrijdag en Paasmaandag 07-04-2023 en 10-04-2023 

Meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023 

Hemelvaartsdag 18-05-2023 

Vrijdag na Hemelvaartsdag 19-05-2023 

Pinkstermaandag 29-05-2023 

Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023 

http://www.obs-de-opstap.nl/


 

 
Daarnaast plannen wij nog een aantal studiedagen in, waarop de leerlingen vrij zijn van school. Deze 
vindt u ook in de kalender die de ouders aan het einde van het schooljaar per mail krijgen. 

Werkmiddag Fierkracht 19 september 2022 Leerlingen 's middags vrij 

Studiedag 13 oktober 2022 Leerlingen vrij 

Werkmiddag Fierkracht 01 november 2022 Leerlingen 's middags vrij 
Sinterklaas 5 december 2022 Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij 

Vrije middag voor de kerstvakantie 23 december 2022 Leerlingen 's middags vrij 

Werkmiddag Fierkracht 8 februari 2023 Leerlingen 's middags vrij 

Studiedag 10 februari 2023 Leerlingen vrij 

Studiedag 6 april 2023 Leerlingen vrij 

Werkmiddag Fierkracht 25 mei 2023 Leerlingen 's middags vrij 

Personeelsdag Adenium 26 mei 2023 Leerlingen vrij 
Studiedag  29 juni 2023 Leerlingen vrij 

Studiedag 30 juni 2023 Leerlingen vrij 

Vrije middag voor de zomervakantie 21 juli 2023 Leerlingen 's middags vrij 

 
Lesuren 

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

totaal aantal uren 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 

Af: Vakantieuren 325 325 325 325 325 325 325 325 

Af: Facultatieve uren 37 37 37 37 35,5 35,5 35,5 35,5 

Echte uren naar school 943 943 943 943 944,5 944,5 944,5 944,5 

 
Groep 1-4 gaan in totaal 3772 uren naar school 
Groep 5-8 gaan in totaal 3778 uren naar school 
 
Totaal aantal uren dat de kinderen naar school gaan bedraagt 7550 uren. Dat is ruim boven het 
wettelijk minimum van 7520 uren. 
 

3.9 Verlofregeling  

Bij de planning van uw vakantie moet u zich houden aan de schoolvakanties. Slechts in bijzondere 
gevallen kan, met toestemming van de directie of leerplichtambtenaar, worden afgeweken van het 
bovenstaande vakantierooster. Een dergelijk verzoek moet altijd schriftelijk worden ingediend. 
Verlofaanvraagformulieren kunt u verkrijgen via bij de directeur. Voor bijzondere 
familieomstandigheden (huwelijk, begrafenis, jubileum, etc.) krijgt u voor uw kind altijd verlof.  
Ook deze verzoeken moet u schriftelijk indienen bij de directie van de school. Ongeoorloofd 
schoolverzuim is in het kader van de leerplichtwet strafbaar en wordt door de directie via DUO 
gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel.  
In het algemene deel van de schoolgids staat precies beschreven onder welke voorwaarden ouders 
verlof kunnen vragen. Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden op de volgende website: 
http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/ 
 

3.10 De regels in onze school 

Wij hechten veel waarde aan een omgeving waar sprake is van regelmaat, orde en rust.  
Eerlijkheid, openheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn uitgangspunten waar we naar  
streven. Een heldere structuur, regels en het hanteren van waarden en normen, brengen rust en 
duidelijkheid. 
 

http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/


 

Leren vindt plaats in een omgeving waar mensen zich veilig voelen. Mensen voelen zich over het 
algemeen prettig in een omgeving waar zij zich durven te uiten en waar zij open met elkaar kunnen 
omgaan. Daarnaast vinden wij het allen prettig om te weten waar we aan toe zijn.  
Op onze school gelden afspraken en regels, waaraan iedereen zich moet houden.  
De schoolregels gelden door de hele school. Hiernaast heeft iedere klas eigen klassenregels. Deze 
klassenregels zijn in samenspraak met de kinderen, aan het begin van het schooljaar, gemaakt.  
Uitgangspunt is dat kinderen heel goed zelf en bovenal gezamenlijk in staat zijn om aan te geven 
welk gedrag wenselijk is en welk gedrag onwenselijk. Kinderen zijn, onder leiding van de leerkracht, 
heel goed in staat om inhoud te geven aan de juiste normen en waarden. 
 

3.10.1 Schoolregels 

Dit zijn regels die gelden door de hele school. 

* We lopen in de school (school is een wandelgebied, rennen doe je buiten en binnen niet!); 

* We hangen onze jas netjes aan de kapstok; 

* De tassen hangen aan de kapstok of liggen in de wasmand; 

* We houden de school netjes: rommel hoort in de prullenbak; 

* We houden de wc netjes. Per groep mag er één jongen of meisje tegelijkertijd naar de wc; 

* In de gemeenschappelijke ruimte en bij de computer wordt rustig gewerkt. Een andere groep 
mag er geen last van hebben. 

 

3.10.2 Pleinregels 

* Om 8:25 uur gaat de bel, dan mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 gaat de tweede bel 
en wordt verwacht dat alle kinderen in de klas zitten zodat de lessen dan kunnen beginnen 

* De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben pauze van 10:00 tot 10:15 uur; 

* Alle leerlingen hebben pauze van 12:15 tot 12:30 uur; 

* Zodra de bel gaat stoppen de spelletjes en gaan de kinderen naar binnen; 

* Iedereen gaat direct naar de klas; 

* Als het regent, blijven de kinderen in de klas en mogen zij tekenen of een spelletje pakken; 

* Voetballen in de pauze mag op het trapveldje naast de school. Jaarlijks maakt het team een 
schema welke groep er aan de beurt is; 

* Samen houden we het plein netjes. Rommel hoort in de prullenbak; 

* Sneeuwballen mag op het voetbalveldje. 
 

3.10.3 Maatregelen bij overtreding van de regels 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Regels zijn van en voor iedereen. Overtreden 
van regels en afspraken kan vervelende gevolgen hebben. 
Bij het overtreden van de algemene omgangsvormen, vindt in eerste instantie een gesprek plaats 
met de betrokken kinderen en de leerkracht. Zo nodig legt de leerkracht het kind of de kinderen een 
straf op. De leerkracht licht, zo snel mogelijk na het incident, alle betrokken ouders in. Bij herhaling 
van de overtreding heeft de leerkracht een gesprek met de betrokken kinderen en ouders. De 
directeur kan -indien wenselijk- aanwezig zijn bij dit gesprek. Tijdens dit gesprek maakt de leerkracht 
afspraken met de kinderen en de ouders om in de toekomst herhaling van het ontoelaatbare gedrag 
te voorkomen. Bij herhaling van ongewenst gedrag wordt de regeling “Omgaan met elkaar!” welke 
door de MR is vastgesteld gebruikt om grip te krijgen op het ongewenste gedrag. 
Bij ernstig fysiek geweld of bij ernstige psychische bedreiging (hieronder valt ook een ernstige vorm 
van pesten) vindt direct na het incident een gesprek plaats tussen de betrokken ouders, de kinderen, 
de leerkracht en de directeur. Van het gesprek en het incident wordt een verslag gemaakt, dat 
ondertekend wordt door alle partijen en wordt toegevoegd aan het dossier van het kind. Ook meldt 
de directeur het incident bij het bestuur. De ouders ontvangen hiervan een afschrift. 
Bij een eventuele herhaling kan het bestuur, afhankelijk van de ernst van het incident, overgaan tot 
schorsing van het kind tot een maximum van drie dagen.  



 

 

3.10.3.1 Verdere schoolafspraken 

Het team heeft afspraken gemaakt ten aanzien van de activiteiten die de school organiseert buiten 
het lesprogramma. 

• Voor 11 november maken alle kinderen van groep 1 t/m 4 een lampion op school; 

• Vader- en moederdagpresentjes worden alleen in de groepen 1 en 2 gemaakt; 

• De school participeert niet in een lokale schoolsportdag; 

• De school neemt actief deel aan de Koningsspelen; 

• De school doet niet mee aan het nationaal schoolontbijt omdat we tijdens de Koningsspelen 
met de kinderen ontbijten; 

• De school participeert actief in het dorpsfeest; 

• De school neemt niet deel aan het gemeentelijke KNVB-schoolvoetbaltoernooi; 

• De school neemt wel deel aan het voetbaltoernooi in Burgum; 

• De school neemt deel aan het korfbaltoernooi in de Trynwâlden; 

• De school neemt deel aan de Judolessen. We proberen in deze wel een juiste afstemming te 
realiseren voor onze school; 

• We doen mee aan de Jantje Beton actie; 

• We doen incidenteel aan goede doelen mee. We bekijken dit per goed doel; 

• We doen mee met Hart voor Sport; 

• We doen mee met High Five kinderen en ouders sporten; 

• We organiseren elk jaar een kerstcircuit voor alle groepen; 

• We bieden stageplekken voor studenten van de PABO en MBO. In principe bieden we geen 
stageplaatsen aan voor oud-leerlingen met uitzonderingen van scholieren uit het Voortgezet 
Onderwijs die een kortdurende maatschappelijke stage doen; 

• Met Pasen maken de kinderen uit de groepen 1-2 een paasmandje; 

• De school biedt geen schoolfruit aan. Het meegeven van fruit is een verantwoordelijkheid 
van de ouders/verzorgers; 

• We doen mee een de landelijke voorleeswedstrijd; 

• We doen elk jaar met de groepen 5 en 6 mee aan het schoolschaatsen in de Elfstedenhal in 
Leeuwarden; 

• De ouders/verzorgers uit de OV en de MR worden als eerste benaderd om mee te gaan met 
schoolreisjes; 

• De school probeert een aanbod te realiseren op cultureel gebied via KEK voor alle groepen.  
Het aanbod wordt nog ingepland. 

 

De Opstap hanteert een protocol tegen pesten. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken 
vooral aan het voorkomen ervan. Incidenten die worden gesignaleerd, worden meteen onderzocht 
en afgehandeld. Het Anti-Pestprotocol heeft als doel het verminderen van pesten op school om 
daarmee de vervelende gevolgen te voorkomen voor zowel gepeste als pestende kinderen, maar ook 
voor de rest van de groep. Het beoogt inzicht te verschaffen in het fenomeen pesten en een leidraad 
te zijn voor allen die bij de school betrokken zijn. In het Anti-Pestprotocol wordt omschreven wat 
pesten is en worden acties beschreven die door de verschillende geledingen ondernomen kunnen 
worden. Daarbij gaat onze school uit van een tweesporenbeleid, namelijk acties gericht op het 
voorkomen van pesten en acties gericht op het bestrijden ervan. Onderdeel hiervan vormt het 
klassencontract met regels en afspraken over omgangsvormen in en buiten de klas.  
Alle kinderen ondertekenen elk nieuw schooljaar dit klassencontract. Het klassencontract hangt 
zichtbaar in het lokaal en blijft daardoor altijd een punt van aandacht.  
 
 

3.10.4 Pesten 



 

Rol ouders bij pestsituaties 
De school voert een proactief anti-pestbeleid binnen de driehoek leerlingen-ouders-leerkrachten. 
Aan ouders wordt gevraagd met signalen die duiden op pesten van kinderen naar de leerkrachten 
toe te komen, zodat die zo snel mogelijk een potentieel pestprobleem kunnen aanpakken. 
Wat doen ouders van De Opstap in het geval dat hun kind wordt gepest? 

* neem uw kind serieus en praat met uw kind; 

* stel vast of uw kind wordt gepest of geplaagd; 
* praat met de leerkracht van uw kind; 

* komt u er niet uit, praat dan met de directie; 

* ouders kunnen ook met de vertrouwenspersoon van school praten; 

* eventueel hulp buiten school zoeken; de directie kan ouders daarbij helpen. 
 
Wat doen ouders in het geval een ander kind op school wordt gepest? 

* ga serieus met signalen om; 

* praat met en luister naar de betrokken kinderen; 

* schakel de betrokken leerkracht in. 
 
Op de website is het pestprotocol te vinden. 
 

3.10.4 Vertrouwenspersoon GGD 
Als school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over 
discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. 
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel In de 
meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de 
klachtencommissie. 
 
Procedure 
De volledige procedure staat in de bovenschoolse schoolgids en in de klachtenregeling ouders en 
leerlingen. 
Deze vindt u op de website van de school bij “documenten”. 
 
Vertrouwenspersonen 
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. 
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle 
zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind 
en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. 
 
Meer info 
Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor 
jongeren en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden. 
 
Op De Opstap is juf Efie van der Meer de interne (vertrouwens)contactpersoon. 
Juf Marjolein Penninga is aandachtsfunctionaris. 
 
Extern 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.  
 
 
 
 

http://www.ggdfryslan.nl/
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/scholen/vertrouwenspersoon/
mailto:r.miedema@ggdfryslan.nl


 

3.11 Viering verjaardagen 

 
Ieder kind viert zijn verjaardag in de eigen groep. Wij stellen het op prijs als u uw kind een gezonde, 
gebitsvriendelijke traktatie meegeeft. Als school hanteren wij niet een snoepverbod, maar wij 
hebben wel een paar adviezen rond snoep en school. Net als de ouders, willen wij wel graag 
bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. Daar hoort bij dat kinderen leren verantwoord met 
snoep om te gaan. Daarom brengen wij een aantal tips onder uw aandacht:  

• Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen “maaltijd” worden.  

• Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral bestaan uit 
suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke.  

• Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. 

• Een traktatie hoeft niet altijd iets te zijn dat je kunt opeten. Ook bijvoorbeeld een klein 
puzzeltje, spelletje, of een leuke pen/potlood zijn leuk om te trakteren  

 
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie die zij in overleg met hun kind 
uitkiezen.  
 

3.12 Festiviteiten rond Sinterklaas en Kerst 
Elk jaar vereert de goedheiligman onze school met een bezoek. Hij maakt hierbij bepaald niet alleen 
maar gebruik van zijn trouwe schimmel. Hoe het bezoek van Sint eruit komt te zien is nog niet 
bekend. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.  
Bij de aankomst op school zijn ouders en belangstellenden altijd van harte welkom. Het bezoek aan 
de klassen doet de Sint liever alleen. De kinderen uit groep 1 - 4 krijgen van Sinterklaas een 
presentje. Leerlingen uit de hogere groepen kopen voor elkaar een cadeautje, schrijven een gedichtje 
en maken een surprise. Het kerstfeest vieren we in de eigen klas. Meestal is er een gezellig kerstdiner 
met toepasselijke liederen en een kerstverhaal. 
 

3.13 Eten en drinken in de pauzes 
Rond 10:00 uur eten de kinderen van de groepen 1 en 2 in de kring hun meegebrachte pauzehap. De 
groepen 3 t/m 8 nuttigen hun eten en drinken voor de pauze. De school is een voorstander van het 
meenemen van gezonde voeding in de pauze. Wij vragen daarom aan de ouders de kinderen in de 
pauze fruit en/of (bruin)brood mee te geven.  
Een ontbijtkoek met of zonder boter is een redelijk alternatief. Het drinken (geen koolzuurhoudende 
dranken) kan worden meegenomen in een pakje of (liever) in een goed afsluitbare beker. Het 
meegeven van snoep is niet toegestaan. 
 

3.14 Mediaprotocol 

Mobieltjes zijn op school niet nodig. De school is altijd telefonisch bereikbaar en kinderen die 
dringend moeten bellen, mogen altijd van de schooltelefoon gebruik maken.  
 
De volgende afspraken zijn vastgesteld door het bestuur:  

• Een mobiele telefoon mag niet mee worden genomen naar school. Mochten er redenen zijn 
waarom een leerling wel een telefoon mee naar school moet hebben (voor bijvoorbeeld na 
schooltijd) dan levert de leerling de telefoon aan het begin van de dag in bij de leerkracht en 
krijgt hem aan het eind van de schooldag weer mee; 

• De leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigendom; 

• Gebruikt een leerling wel zijn/haar telefoon in de school, dan moet deze ingeleverd worden 
bij de leerkracht. Aan het eind van de dag kan deze weer worden opgehaald; 

• Zonder toestemming van de leerkrachten mogen leerlingen onder schooltijd hun mobiele 
telefoon op school niet gebruiken. 

 



 

3.15 Schoolfotograaf 

Iedere twee jaar (in het even jaar) bezoekt de schoolfotograaf onze school. Er worden dan 
klassenfoto ́s en portretfoto’s van de kinderen (en hun jongere broertjes en zusjes) gemaakt. Ouders 
ontvangen een inlogcode, waarmee zij de foto’s online kunnen bestellen. Het is uiteraard niet 
verplicht de gemaakte foto’s te kopen. 
Elk jaar worden er groepsfoto’s gemaakt. 
 

3.16 Acties voor een goed doel  

Af en toe houdt de school acties voor een goed doel. De meeste acties worden per jaar vastgesteld. 
Soms is een actuele gebeurtenis aanleiding tot een spontane actie. Wij houden ze verspreid over het 
jaar en we hopen dat u deze acties wilt steunen. Behalve de noodzaak van dit soort acties zien wij in 
deelname hieraan, belangrijke opvoedkundige en vormende waarden voor onze leerlingen. Die 
acties die niet onder schooltijd worden gehouden horen bij de buitenschoolse activiteiten. Deelname 
aan buitenschoolse activiteiten is niet verplicht. 
 

3.17 Aanpak van hoofdluis 

Hoofdluis is een probleem wat zo nu en dan ‘de kop opsteekt’. Er is vaak besmetting via verschillende 
locaties in de dorpen. We proberen met ouders, scholen, kinderopvang etc. een inspanning te doen 
om het luizenprobleem uit te bannen wanneer er hoofdluis in het dorp voorkomt.  Het belangrijkste 
blijft dat u als ouder zeer regelmatig uw kind controleert op luizen. Wij willen u als ouder vragen 
onmiddellijk melding te maken van hoofdluis zodra u dit bij uw kind constateert.  
 

3.18 Rook- en alcoholbeleid 

Onze school is een rookvrije school. In het gehele schoolgebouw is het verboden te roken. Dit 
rookverbod geldt ook in de pauzes en na schooltijd. Op het schoolplein is roken verboden. 
Leerkrachten en ouders geven daartoe altijd het goede voorbeeld. Wij kunnen het roken net buiten 
het schoolplein niet verbieden, maar stellen het bijzonder op prijs als u niet rookt als u uw kind 
ophaalt. In de groepen 7 en 8 wordt structureel aandacht besteed aan rookpreventie.  
Ook het drinken van alcohol is in en op het terrein van de school niet toegestaan. Ook bij activiteiten 
die door of namens de school worden georganiseerd buiten de school staan we het gebruik van 
alcohol niet toe.  
 

3.19 Foto’s op internet / documenten 

Aan het begin van elk schooljaar wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor het gebruik van 
beeldmateriaal. Ouders kunnen dit gedurende het schooljaar alsnog aanpassen in Parro. 
 

3.20 Buiten-/naschoolse activiteiten voor kinderen, ouders en leerkrachten 
De school is om 14:00 uur uit. Er worden in onze omgeving diverse naschoolse activiteiten 
georganiseerd. Verder kunnen onze leerlingen deelnemen aan een schoolvoetbal en/of 
schoolkorfbaltoernooi. Via de school delen de organiserende verenigingen deelnameformulieren uit, 
die ingeleverd kunnen worden bij de groepsleerkracht. De toernooien worden meestal in april of mei 
gehouden. 
 

3.20.1 Schoolreizen 
Ieder jaar gaan onze leerlingen op schoolreis. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan naar een 
leuke bestemming in de buurt, zoals Sanjes Safari in De Westereen of Aqua Zoo in Leeuwarden.  
De hogere groepen (3/6) gaan naar wisselende bestemmingen. Zij gaan met de bus naar bijvoorbeeld 
Wildlands Adventure Zoo Emmen, Drouwenerzand of Appelscha. 
De groepen 7 en 8 gaan elk jaar drie dagen op schoolkamp. 
De schoolreisjes zijn schoolactiviteiten en maken deel uit van het programma van de school. Als 
ouders/verzorgers ervoor kiezen hun kind(eren) niet deel te laten nemen aan de schoolreisjes 



 

behoeven zij de kosten ook niet te betalen. De kinderen worden in het kader van de leerplicht op 
deze dagen wel op school verwacht. Zij krijgen dan een aangepast programma. 
De bijdragen voor de schoolreizen worden apart verrekend. Betalen kan in één keer in mei /juni of in 
gedeelten verspreid over drie maanden. Als u kiest voor gespreide betaling, verwachten we een 
reactie van u, anders krijgt u na april een verzoek tot betaling. We vragen u om niet contant te 
betalen, maar het bedrag over te maken op rekening NL92RABO03483.50.910 t.n.v. De Opstap o.v.v. 
schoolreis, groep en voornaam van uw kind. 
Een richtlijn voor de kosten van de schoolreisjes (de definitieve bedragen volgen na de boeking van 
de activiteiten): 
Groep 1 en 2: € 20,-, 
Groep 3, t/m 6: € 35,- 
Het schoolkamp van groep 7 en 8: € 85,-. 
 

3.20.2 Sportactiviteiten 

Naast de reguliere gymlessen in alle groepen bieden wij de leerlingen van groep 5/6 elk jaar 
schaatslessen aan. In de periode november-februari gaan wij vijf keer met alle leerlingen naar de 
IJshal in Leeuwarden.  
Daar krijgen de kinderen les van gecertificeerde schaatsinstructeurs. De ouders betalen hiervoor 
ongeveer € 7,50. De overige kosten hiervoor worden betaald door de oudervereniging. 
Elk jaar worden er door de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging een schoolvoetbal- en een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Meestal doen de kinderen hier in groten getale aan mee. Aan 
deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 
 

3.20.3 Excursies 

Op gezette tijden brengen we onder schooltijd met onze leerlingen bezoekjes aan musea, de 
bibliotheek, culturele voorstellingen en diverse instellingen, omdat we dat belangrijk vinden voor de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen leren immers veel in concrete en betekenisvolle situaties 
en bovendien houden excursies het leerstofaanbod levendig. Ook verzorgen vertegenwoordigers van 
bepaalde instanties gastlessen in de verschillende groepen. 
Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. We moeten voor wat betreft het vervoer wel regelmatig 
een beroep op u doen. Leerlingen, leerkrachten en ouders vallen bij deze activiteiten onder de 
schoolverzekering. 
 

3.20.3.1 Vervoer van kinderen 
Voor het vervoer van kinderen tijdens schoolreizen, excursies of andere activiteiten kan er gebruik 
worden gemaakt van particuliere auto’s. Voor onze school zijn de volgende punten erg belangrijk: 

* Een passende inzittendenverzekering is noodzakelijk in verband met de aansprakelijkheid 
van de chauffeur in het geval van ongelukken; 

* Er mogen geen personen in de laadruimte van een auto en in een aanhanger vervoerd 
worden; 

* Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten gebruik maken van een goedgekeurd 
kinderbeveiligingsmiddel. Alle anderen moeten een gordel dragen; 

* Er mogen nooit meer passagiers vervoerd worden dan er gordels in de auto zijn; 

* Meer informatie over het vervoer van kinderen kunt u vinden op www.anwb.nl; 
 

3.20.4 Theater- en museumbezoek 
Wij proberen ieder jaar kinderen kennis te laten maken met een vorm van cultuur 
(theatervoorstelling, muziekuitvoering of museumbezoek). Soms maken wij daarbij gebruik van het 
aanbod van een extern aanbod, maar soms komt er een voorstelling in school of wij vragen  
dansers, muzikanten of toneelspelers workshops op school te verzorgen. 
 

http://www.anwb.nl/


 

3.20.5 Teamdag en studiedagen 

Ieder schooljaar gaan alle medewerkers van OBS De Opstap een dag of een dagdeel met elkaar op 
stap. Dit is bedoeld om elkaar op een andere wijze te leren kennen en de samenwerking en 
onderlinge werksfeer te verstevigen.  
Naast de teamdag plant het managementteam een aantal studiedagen voor het gehele team. Op 
deze dagen worden her- en bijscholingsactiviteiten gepland. Op de studiedagen van het team zijn de 
kinderen (vaak) vrij van school. 
De data van de teamdagen en studiedagen staan ook in de kalender van de school. 
  



 

Hoofdstuk 4 De begeleiding van de kinderen 

 

De zorg voor uw kind en het welbevinden van uw kind vinden we als school uitermate belangrijk. We 
besteden zeer veel aandacht aan de realisatie van een optimale begeleiding van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsvoorsprong of met een sociaal-emotionele 
problematiek. De school heeft op het terrein van de leerlingenzorg veel te bieden. In dit hoofdstuk 
belicht de school de belangrijkste onderdelen. 
 

4.2 Passend onderwijs  

Vanaf het schooljaar 2014–2015 wordt op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 
Passend Onderwijs ingevoerd. Uitgangspunten voor de invoering van passend Onderwijs zijn: 

• Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben; 

• Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen; 

• Alle scholen hebben een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, 
moet de school een passende plek zoeken.  

Dit kan op: 
a) de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas; 
b) een andere reguliere school in de regio; 
c) het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. 
 
REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS: 
Via onderstaande websites kunt u veel informatie vinden over passend onderwijs in Friesland. 
www.passendonderwijsinfryslan.nl 
www.passendonderwijs.nl 
 
Passend Onderwijs 
 
Nieuwe aanmelding: 
U kiest een school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van 
tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 
tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel 
voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt in nauw overleg met 
u. Om de juiste inschatting te kunnen maken is het van belang dat u bij de aanmelding alle informatie 
die van belang is voor de school om te weten, beschikbaar stelt. Het is niet in het belang van uw kind 
dat u informatie achterhoudt. Anders zou het kunnen voorkomen dat op basis van foutieve of 
onvolledige informatie een besluit wordt genomen, wat niet in het belang is van uw kind. 
 
Uw kind zit al op school: 
Kijk in de schoolgids welke ondersteuning de school kan bieden en ga in gesprek met de leerkracht 
van uw kind. 
 
Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig? 
In dat geval verandert er waarschijnlijk weinig voor uw kind. In de loop der tijd kunnen er misschien 
een paar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij uw kind in de klas komen. Dit is 
afhankelijk van de afspraken die de scholen in uw regio met elkaar hebben gemaakt. 
 

4.3 Zorgplicht  

Optimale ontwikkeling van ieder kind. Dat is het doel van de wet op het Passend Onderwijs, die op 1 
augustus 2014 in werking trad. Wat betekent het voor uw kind en wat merkt u ervan als ouder? Bij 
Passend Onderwijs is het uitgangspunt dat elk kind het recht heeft op het onderwijs dat hij of zij 

4.1 Inleiding 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/


 

nodig heeft.  De ondersteuningsbehoefte van het kind staat centraal. Er wordt niet meer uitgegaan 
van beperkingen, maar van wat een kind nodig heeft. De zorgplicht is een belangrijke verandering. 
Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school 
hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien 
voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De 
procedure zorgplicht is niet van toepassing als op de school waar het kind is aangemeld geen 
plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet respecteren. 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek aan alle kinderen te bieden, ook als die 
kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan op een reguliere basisschool of op het speciaal 
(basis) onderwijs. We willen immers dat ieder kind volledig tot zijn recht komt. In samenspraak met u 
als ouder/verzorger bepalen we wat voor uw kind het beste is. Het uitgangspunt van Passend 
Onderwijs is: “Gewoon als het kan, speciaal als het moet”. 
 

4.4 Schoolondersteuningsprofiel – S.O.P. 

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. De Schoolondersteuningsprofielen van alle scholen 
tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier 
is er voor alle kinderen een passende plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen. 
Het ondersteuningsprofiel van een school bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een korte typering van de school; 

• De kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen 
kunnen rekenen; 

• De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover de school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school); 

• De voorzieningen die de school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
 

4.5 Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen 

Het leerlingvolgsysteem volgt de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode, vanaf groep 1 tot en 
met groep 8. Dagelijks wordt het werk van de leerlingen bekeken en beoordeeld. Er vinden 
observaties plaats en we nemen methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen af. 
Deze worden op vooraf vastgestelde toetsmomenten per schooljaar afgenomen. 
Aan de hand van de uitslagen van de toetsen en bevindingen vanuit de dagelijkse praktijk is vast te 
stellen hoe het met de ontwikkeling en het niveau van de individuele leerling, de groep en de school 
is gesteld. De leerkracht bespreekt de resultaten met de intern begeleider en de ouders. Tijdens een 
zorgbespreking bespreken wij de resultaten schoolbreed binnen het team. 
Met de gegevens van het leerlingvolgsysteem gaan wij zorgvuldig om. Deze gegevens worden tot 5 
jaar nadat een leerling van school is bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd. Naast het 
leren van de cognitieve vaardigheden hechten wij grote waarde aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Door middel van het instrument ZIEN brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen in kaart. 
 
Rapportbesprekingen 
 
De leerlingen krijgen vanaf groep 1 een rapport. Het rapport van de kinderen van groep 1 en 2 blijft 
op school.  De andere kinderen krijgen het rapport mee naar huis. Dit rapport moet steeds 
ingeleverd worden op school, omdat we het gebruiken vanaf de eerste groep tot en met groep 8. In 
januari/februari en juni krijgen de leerlingen het rapport. Hieraan gekoppeld zitten verplichte 
contactmomenten voor de ouders. Tijdens deze contactmomenten bespreken de leerkrachten de 
vorderingen van de leerling inclusief de toetsresultaten. Als er aanleiding voor is nodigen wij de 



 

ouders tussentijds uit voor een gesprek. Daarnaast zijn in november en april facultatieve 
contactmoment gepland, zonder rapport. Naast de bovenstaande contactmomenten is het altijd 
mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek. De contactmomenten van 
groep 8 verschillen iets met de andere groepen in verband met de voorbereiding op het voorgezet 
onderwijs. De verplichte contactmomenten zijn voor groep 8 in februari/maart vanwege de 
inschrijving voor het voorgezet onderwijs en in mei na de eindtoets. 
De school vindt eigenaarschap heel belangrijk, daarom worden de rapportgesprekken vanaf groep 5 
gevoerd met het kind erbij. Het kind stelt hierbij een eigen doel op voor de volgende periode. 
 

4.6.1 De intern begeleider  

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 zorgbesprekingen. 
 
Ten aanzien van de zorgleerlingen die meer aandacht behoeven: 

• 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 
leerkracht; 

• Zorgleerlingen zo nodig aanmelden en inbrengen in het leerlingzorgteam; 

• Wanneer een leerling besproken en/of verwezen moet worden naar het speciaal (basis) 
Onderwijs, dan maakt de intern begeleider in overleg met de ambulant begeleider van het 
speciaal onderwijs het zorgdossier gereed; 

• 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). 

 
In het bovenstaande wordt gesproken over zorgleerlingen. Onder zorgleerlingen verstaan we 
leerlingen die extra zorg behoeven in aanbod en/of begeleiding. Dat geldt dus ook voor de kinderen 
die op cognitief gebied een uitdagender aanbod nodig hebben.  
 
Ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding; 

• Het bijwonen van bijeenkomsten van interne begeleiders binnen het deelverband, 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 de orthotheek. 
 
Enkele malen per jaar houden we een zorgbespreking. Hierin bespreken wij zorginhoudelijke 
onderwerpen. 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 ter bespreking 
aanmelden. De leerlingen die al in een zogenaamd zorgtraject zitten, worden apart met de intern 
begeleider besproken en geëvalueerd. 



 

Ouders 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 leerkracht en 
interne begeleider een afspraak om verdere stappen te ondernemen. Deze stappen bestaan uit: 

• Het (laten) afnemen van een onderzoek (intern of extern); 

• Het opstellen van een plan voor een zogenaamde eigen leerlijn; 

• Het coördineren van individuele begeleiding door de leerkracht. 
 
De probleemstelling, de handelingen, de eventuele evaluatie en de afspraken die worden gemaakt, 
worden genoteerd in het leerlingendossier. 
Het kan zijn dat er voor een leerling een handelingsplan moet worden opgesteld, dat in de klas of 
daarbuiten wordt uitgevoerd. Dit wordt vooraf met de ouders besproken en moet ook door de 
ouders worden ondertekend. Na 6 tot 8 weken gaan wij na of dit het gewenste resultaat heeft 
opgeleverd. Eventueel volgt er een aangepast of nieuw plan. 
 
Dit kan onder andere inhouden dat er hulp van externen (schoolarts, fysiotherapeut, logopedist 
en/of orthopedagoog) wordt ingeroepen. 
 

4.6.2 Nationaal programma onderwijs 

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs, van basisschool tot universiteit. 
De jongste generaties in ons land zijn hard geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale leven stond 
lang stil. 
Daarom heeft de overheid geld uitgetrokken voor een Nationaal Programma Onderwijs. Dit kunnen 
de scholen investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het 
inhalen van coronavertragingen. 
Het NPO ondersteunt: 

• Leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra 
lessen in kleine groepjes mogelijk te maken; 

• Docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen. 
Het NPO is gericht op: 

• De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen; 
• Het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen 

op de kern van de vakken. 
 
Voor bovenstaande heeft de school het afgelopen jaar en zal de school het komende jaar vier dagen 
per week gebruik maken van de inzet van een onderwijsassistent (Remco Lijzenga). Dit is van grote 
meerwaarde voor de school. 
 
4.7 De stappen in de ondersteuningsstructuur 

Een van de uitgangspunten van de school is dat centraal staat dat kinderen op school leren. De 
Opstap wil ‘uit alle kinderen halen wat erin zit’. Er is extra aandacht voor kinderen die dat nodig 
hebben. Het gaat hierbij om kinderen, die met bepaalde zaken problemen hebben en om 
hoogbegaafde kinderen. Beide ‘groepen’ verdienen extra aandacht. Het doel is alle kinderen in 
principe toe te laten en de gehele school door te begeleiden.  
 
Aandacht (‘zorg’) is aanwezig via: 
- Een uitgebreid leerlingvolgsysteem, waarbij vorderingen van de leerlingen regelmatig worden 

getoetst; 
- Het volgen de kinderen op sociaal-emotioneel gebied doormiddel van de SCOL-vragenlijst en 

registratie; 
- Een gestructureerde leerlingbespreking; 
- Aangepaste programma’s voor kinderen met problemen en voor specifiek begaafden; 



 

- Het in kleine groepjes of individueel werken met kinderen die extra aandacht/verlengde 
instructie/pre-teaching nodig hebben; 

- Aangepaste inrichting van het gebouw voor gehandicapte leerlingen; 
- Het zoveel mogelijk binnen de reguliere groep verlenen van zorg middels de groepsplannen. 
 
Wat gebeurt er als de school intern geen oplossingen heeft?  
De school roept dan in overleg met de ouders de hulp in van externe expertise in overleg en 
samenwerking met het Zorg Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit onder andere een 
orthopedagoog-generalist en gedragsspecialisten. 
Er kan dan op verzoek een kind geobserveerd of onderzocht worden. Vervolgens volgt een advies 
over de aanpak van de begeleiding van het kind. In sommige situaties blijkt de interne zorg 
onvoldoende mogelijkheden te bieden en is een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs noodzakelijk. Het dossier wordt dan door de Commissie van toelaatbaarheid 
besproken en toegelicht door een vertegenwoordiger vanuit school. Hierna besluit de commissie 
over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs. 
 
De extra hulpmogelijkheden nog eens op een rijtje: 

• In de eigen groep. 

• Een jaar extra in een groep, in principe is dit mogelijk, het belangrijkste uitgangspunt hierbij 
is dat het in belang ‘van het kind’ moet zijn; 

• Hulp van deskundigen van buiten de school en het ZAT, de hulp zou binnen de school kunnen 
plaatsvinden; 

• Bij inschakelen externe deskundigen door ouders, dan volgen wij hierbij de notitie: 
‘procedure inschakelen externe bureaus’; 

• Overplaatsing naar andere basisschool; 

• Overplaatsing naar school voor speciaal (basis) onderwijs; 
 
Kinderen die de school verlaten, om welke redenen dan ook, krijgen een kopie mee van het 
onderwijskundig rapport wat wij aan de nieuwe school verstrekken. 
 
Mogelijkheden en grenzen van de zorg binnen De Opstap 
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 De 
Opstap met de minimale beheersing van de leerstof voor een uitstroom naar praktijkonderwijs of 
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 zeer 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. 
Procedure bij aanmelding van een leerling met een lichamelijke of verstandelijke stoornis: 
Als ouders op De Opstap een kind met een fysieke-, verstandelijke- of sociaal-emotionele beperking 
aanmelden dan volgen wij een draaiboek met een aantal fasen, zoals deze zijn verwoord in het 



 

protocol ‘Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen’, terwijl we ook gebruik maken van de 
werkmap ‘zorgvarianten’ van ons samenwerkingsverband. 
 
De grenzen van de zorgverbreding: 
De Opstap streeft er naar de zorg voor leerlingen, waaronder 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: als 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 De Opstap 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-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 De Opstap 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:  
Als 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 
De Opstap de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te 
bieden aan de andere (zorg)leerlingen in de groep. 
 

4.8 Verlengen en vervroegen 
 
Af en toe komen we tot de conclusie, dat alle (extra) inzet onvoldoende effect heeft (gehad). In het 
belang van de leerling kunnen wij besluiten om de leerling een jaar een groep over te laten doen. Als 
dit voorkomt, is dat meestal in de middenbouw. Dit gebeurt als een kind op meerdere punten - kan 
ook lichamelijk en/of sociaal-emotioneel- achterblijft bij het te verwachten niveau. 
De eindverantwoordelijkheid en dus ook het besluit of een leerling doubleert is aan de school. Wij 
volgen hiervoor het door school opgestelde protocol. 
De leerling gaat dan met een aangepast programma werken. Wat hij/zij al kent verstevigen we, wat 
nog niet wordt gekend, wordt vanaf een bepaald niveau opnieuw aangeboden/ingeoefend. 
Indien wenselijk kunnen wij ook besluiten de leerstof van 1 schooljaar over 2 schooljaren uit te 
spreiden. 
Versnellen 
Ook kan het voorkomen dat een leerling zich de lesstof in een kortere periode eigen maakt. Dan 
wordt bekeken of deze leerling misschien een groep kan overslaan. Ook hier gaat het niet alleen om 
het zich eigen maken van kennis, maar is het sociaal-emotionele aspect en de lichamelijke 
ontwikkeling van groot belang. De beslissing om te versnellen wordt weloverwogen door de school 
genomen na het volgen van het daarvoor bestemde protocol. In het schooljaar 2019-2020 is dit 
protocol herzien. 
 
 
 



 

Aangepast programma 
Soms komt het voor, dat een leerling al vroegtijdig aangeeft, dat de leerstof te moeilijk is, maar dat 
hij/zij zich uitstekend handhaaft in de groep. 
Zo’n leerling haalt dan wellicht het eindniveau van de basisschool niet. We stellen in dat geval een 
dusdanig aangepast programma op, dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling en de geuite 
wens van de ouders en leerling richting vervolgonderwijs. 
Het te volgen onderwijsprogramma is dus mede afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de 
leerling. Ook hiervoor volgen wij het door de school opgestelde protocol. 
 
Plusklas “Maximus” 
OPO Furore Tytsjerksteradiel kent een plusklas. Plusklas ‘Maximus’ is bedoeld voor leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 die cognitief intelligent zijn. De leerling heeft potentie om in een groep te kunnen 
samenwerken, heeft extra uitdaging nodig en behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Voor 
de zomervakantie start de aanmeldingsprocedure voor de plusklas. Er wordt dan een boekje naar de 
scholen gestuurd met de precieze aanmeldingsprocedure en met meer informatie over de vorm en 
inhoud van Maximus.  De school bekijkt naar aanleiding van de gestelde toelatingscriteria of er 
leerlingen zijn die in aanmerking komen voor deelname aan Maximus. Als dat het geval is wordt er 
contact met de desbetreffende ouders opgenomen om te bespreken of Maximus een verrijking is 
voor de desbetreffende leerling. 
 

4.9 Leerlingendossiers 

 
 
Op school houden wij een digitaal leerlingendossier bij (ParnasSys). Hierin staan onder andere 
notities over de bespreking door het team over een leerling, van gesprekken met u, speciale 
onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en plannen voor extra hulp aan de leerling.  
Ook worden er soms observaties van leerkrachten toegevoegd over de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind, de werkhouding en taakaanpak. U heeft als ouder het recht om het in te 
zien. U kunt op school vragen naar het leerlingendossier van uw zoon/dochter. Praktisch betekent 
dit, dat u een afspraak moet maken met de directeur om het dossier op school te raadplegen. Het 
kan zijn dat de school het leerlingendossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan 
de schoolbegeleidingsdienst, dat kan alleen als u daarvoor toestemming verleent. Een onderdeel van 
het dossier is het leerlingvolgsysteem. Hierin worden de resultaten van de cito toetsen vastgelegd. 
Het leerlingvolgsysteem is ook een middel voor de school om kritisch te blijven kijken naar de 
gebruikte lesmethoden. 
 

4.10 De rol van de ouders 
 
 
We vinden het belangrijk dat de ouders goed geïnformeerd worden over de vorderingen en plannen 
met betrekking tot hun kind. De leerkracht is hierbij voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Welke 
zorg er ook verleend wordt, de leerkracht is en blijft eindverantwoordelijk voor zijn/haar groep. Al 
naar gelang de mate van hulp, kunnen op verzoek van de leerkracht of de ouders, derden 
aanschuiven bij het oudergesprek. Dat kan iemand van het zorgteam zijn of een externe deskundige. 
We vinden het belangrijk, dat ouders de extra hulp en aandacht voor hun kind kritisch volgen en 
meedenken over het door de leerkracht of derden voorgestelde hulpprogramma.  
Wellicht dat, in overleg met de leerkracht /intern begeleider, kan worden besloten ook in de 
thuissituatie gerichte hulp te bieden. Afstemming met datgene wat op school plaatsvindt is dan een 
belangrijke voorwaarde. 
 

4.11 Verwijsindex 



 

 
Als de school zorgen heeft over de ontwikkeling van een kind kan de school een kind signaleren in de 
Verwijsindex.  
De Verwijsindex is een landelijk dekkend systeem waarin professionals hun zorgen ten aanzien van 
een kind kunnen signaleren. Zodra er over een kind meer dan 1 signaal wordt afgegeven is er sprake 
van een match en wordt er door het systeem een casemanager aangewezen die het overleg 
coördineert over de afgegeven signalen. Meer info is te vinden op de volgende website: 
https://verwijsindexfryslan.nl/ 
 

4.12 Het toedienen van medicatie 

 
Zie hiervoor de algemene schoolgids “Medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen”. 
 

4.13 Jeugdgezondheidszorg (GGD) 

 
Als vervolg op het consultatiebureau vallen de leerlingen tijdens de basisschoolperiode onder de zorg 
van de schoolarts (GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg). 
De schoolarts komt de leerlingen van groep 2 en groep 7 onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt een 
aantal lichamelijke aspecten bekeken en daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind 
in brede zin. Tijdens het onderzoek worden geen inentingen gegeven. 
Bij het onderzoek is het wenselijk dat de ouder(s) aanwezig zijn. Van tevoren ontvangt u een 
uitnodiging. 
Uit de onderzoeken kunnen bijzonderheden naar voren komen, waardoor verwijzing naar derden 
(bijvoorbeeld de huisarts), een uitgebreider gesprek of een hercontrole wordt afgesproken. Na 
afloop van de onderzoeken bespreekt de schoolarts de bevindingen met de intern begeleider, als de 
ouders daar toestemming voor hebben gegeven. 
De assistent van de schoolarts controleert bij de leerlingen onder andere de ogen en oren. 
 
Adresgegevens: 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK  Leeuwarden 
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58 
Telefoon 088-2299222 
e-mail: ggd@ggdfryslan.nl 
website: www.ggdfryslan.nl 
  

https://verwijsindexfryslan.nl/
mailto:ggd@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/


 

Hoofdstuk 5 Het personeel en de stagiairs 

 
5.1 Inleiding 

Op OBS De Opstap werken in totaal dertien personeelsleden, te weten een clusterdirecteur, een 
adjunct-directeur, vier groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een 
muziekdocent, een administratief medewerkster, een conciërge, een vakleerkracht godsdienstig 
vormingsonderwijs en een vakleerkracht humanistisch vormingsonderwijs. De laatste twee 
vakleerkrachten geven alleen les in de groepen 5, 6, 7 en 8.  
 

5.2 Wijze van vervanging 

In tegenstelling tot vroeger is het in het onderwijs vaak niet meer zo dat steeds dezelfde leerkracht 
voor een groep staat. Op onze school werken de leerkrachten fulltime. Dat betekent dat elke groep 
de hele week dezelfde leerkracht heeft. Bij ziekte, verlof of studie probeert de school zoveel mogelijk 
vaste vervangers in te zetten. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat de vervanging centraal via 
‘Holding Adenium’ wordt gecoördineerd en we zodoende afhankelijk zijn van het aanbod. Als de 
vervanging langer dan twee weken gaat duren, laat de school u weten welke leerkracht de afwezige 
groepsleerkracht vervangt en hoelang de vervanging zal gaan duren. 
 

5.3 De bereikbaarheid van de leerkrachten en directie  
De meeste leerkrachten zijn dagelijks vanaf 8.00 tot 16.00 uur op school aanwezig. Een aantal 
leerkrachten blijft na genoemde eindtijden op school om het werk van de kinderen te corrigeren en 
de lessen voor te bereiden. Anderen nemen het werk van de kinderen mee naar huis om het daar te 
corrigeren en bereiden thuis hun lessen voor. Als u een gesprek wilt voeren met een leerkracht is dat 
altijd mogelijk. Voor schooltijd, maar liever nog na schooltijd zijn de leerkrachten in het lokaal 
aanwezig en kunt u bij hem of haar terecht met korte vragen; voor uitgebreidere gesprekken zal 
hij/zij een afspraak met u maken. De directeur is altijd bereid tot het beantwoorden van uw vraag of 
het voeren van een gesprek. Omdat zij niet altijd op school aanwezig is, kunt u het beste met haar 
een telefonische afspraak maken.  
Omdat de school ook gebruik maakt van email, Parro en de leerkrachten af en toe ook gebruik 
maken van Whatsapp komt het in toenemende mate voor dat leerkrachten in hun vrije tijd een 
notificatie ontvangen van een ouder/verzorgers. Omdat de leerkrachten geen werktelefoon hebben 
komen deze berichten op hun privé telefoon binnen. U kunt zich voorstellen dat dat voor de 
leerkracht niet altijd op een moment komt waarop zij kunnen of willen reageren. We willen iedereen 
daarom met klem vragen terughoudend te zijn met het versturen van berichten via mail of Parro. Er 
zal namelijk niet altijd direct worden geantwoord. Liever zien we dat u uw vraag of opmerking via 
email aan de desbetreffende leerkracht stelt. De email wordt regelmatig door de leerkrachten 
gelezen. 
 

5.4 Onderwijsondersteunend personeel 

Op OBS De Opstap zijn personeelsleden aangesteld die ondersteunende werkzaamheden verrichten. 
- Onderwijsassistent (4 dagen) 
- Administratief-secretarieel medewerkster (1 dag) 
- Onderhoudsmedewerker (1 dag) 
 

5.5 Kinderopvang 

Het is mogelijk om kinderen na schooltijd op te laten vangen bij Buitenschoolse Opvang Kinderwoud. 
Kinderwoud heeft een locatie in het gebouw van cbs De Paadwizer aan de Van Haersmasingel in 
Oentsjerk. De kinderen worden na schooltijd opgehaald door medewerkers van de BSO. 
‘Kinderwoud’, Postbus 304, 8440 AH Heerenveen. Telefoon: 0513 610825 fax: 0513 650043 
E-mail: info@kinderwoud.nl 
 

mailto:info@kinderwoud.nl


 

 

5.6 De begeleiding en inzet van stagiairs 

 
Jaarlijks biedt de school plaats aan studenten van de P.A.B.O. (Pedagogische Academie voor Basis 
Onderwijs). Zij moeten gedurende enkele weken opdrachten uitvoeren in verschillende groepen. De 
groepsleerkracht is bij deze opdrachten altijd aanwezig en blijft eindverantwoordelijk. 
Vierdejaars studenten van de P.A.B.O. worden L.I.O. (Leraar In Opleiding) genoemd. Deze studenten 
hebben hun opleiding bijna afgerond en moeten een half of een geheel schooljaar zelfstandig 
lesgeven aan een groep.  
De L.I.O.-er is gedurende deze periode, samen met de vaste leerkracht, eindverantwoordelijk voor de 
gang van zaken in de groep. 
Ook begeleidt de school stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding voor 
onderwijsassistent of voor sportinstructeur (C.I.O.S.) aan één van de R.O.C.’s (Regionale Onderwijs 
Centra) in Friesland. 
 

5.7 Scholing van het personeel 

 
Om de tegenwoordige ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen bijhouden is scholing een ’must’. In 
het schoolplan staat welke ontwikkelingen binnen de school gepland staan. De directeur van de 
school stelt jaarlijks een jaarplan op, waarin de ontwikkelingen van de school in dat bewuste jaar 
nauwkeurig staan omschreven en waarbij wordt aangegeven welke scholing daarbij noodzakelijk is. 
In het kader van de uitvoering van het jaarplan volgt het team scholing. Dit kan in teamverband 
gebeuren, maar de scholing kan ook een individueel karakter hebben. 
  



 

Hoofdstuk 6 De ouders 

 
 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 

 
Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding, leerkrachten zijn medeopvoeders. Juist daarom 
is het van belang dat er een goede afstemming is tussen thuis en school. Het is voor de kinderen 
duidelijk als zij op school regels krijgen aangeboden die thuis herkend en ondersteund worden. 
Daarnaast kunnen wij leren van een goede aanpak thuis. Op die manier ontstaat er een 
wisselwerking die het kind ten goede komt. Om tot een goede afstemming te komen kunt u de 
informatieavonden, 10-minutengesprekken, ouderavonden bezoeken, regelmatig naar uw kind 
informeren, de nieuwsbrief lezen of deelnemen aan allerlei ondersteunende activiteiten. 
 

6.1.1 Tevredenheidonderzoek en onderzoek naar de sociale veiligheid leerlingen 

 
Eenmaal in de vier jaren wordt aan de ouders, kinderen en leerkrachten een enquête uitgereikt. In 
de enquête kunnen de respondenten aangeven hoe tevreden zij zijn over de uitvoering van het 
beleid van de school. Ook is in de enquête ruimte voor het aangeven van wensen en suggesties. De 
uitkomst van de enquête vormt, samen met de wensen en onderwijskundige ideeën van het 
schoolteam en de medezeggenschapsraad, de basis voor het opstellen van het nieuwe jaarplan. 
Hierin beschrijft de school de jaarlijkse beleidsvoornemens en uitvoering.  
Ieder jaar vindt er een onderzoek plaats naar de sociale veiligheid van de leerlingen. Dit onderzoek 
wordt afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.  
Natuurlijk bespreken we de uitkomsten met de leerkrachten en in de leerlingenraad. De uitkomsten 
van deze gesprekken spelen eveneens een rol bij de beleidskeuzes en ontwikkeling van de school. 
 

6.2 Ouderhulp 
School kan niet zonder de hulp van ouders. Via Parro zal u daarom af en toe het verzoek krijgen te 
helpen bij activiteiten. Dat werkt steeds heel goed dankzij uw hulp! 
 

6.3 Informatievoorziening aan ouders over onderwijs en school 
We proberen de ouders zo goed mogelijk te informeren over de school en haar activiteiten. Daartoe 
gebruiken we de volgende mogelijkheden: 

• Het omgekeerde oudergesprek, bij aanvang van het schooljaar; 
• Contactmogelijkheden (10 minuten gesprek) dit gebeurt twee keer per jaar; 
• Rapportgesprekken, 2 keer per jaar; 
• De ouders worden via de app Parro over schoolzaken geïnformeerd; 
• De school organiseert in het begin van het schooljaar een informatieavond in de 

verschillende groepen. Er wordt tijdens deze avond uitleg gegeven over het lesprogramma, 
de lesmethoden, de afspraken in de groep van dat schooljaar en natuurlijk kunt u 
kennismaken met de leerkracht en de andere ouders van de leerlingen van deze groep; 

• De klassenavond. Aan het begin van elk schooljaar wordt u door de groepsleerkracht 
uitgenodigd voor een informatieavond, waarbij de leerkracht laat zien wat er in de groep 
gedaan wordt en licht u in over de pedagogische en didactische achtergronden; 

• De informatiegids met daarin de zaken die van direct belang zijn; 
• Nieuwsbrief ‘OpStapel’; 
• Onze website www.obs-de-opstap.nl; 
• De scholen van OPO Furore presenteren zich ook op een eigen homepage 

www.opofurore.nl; 
• De schoolgids die elk jaar wordt bijgesteld. 
 

http://www.obs-de-opstap.nl/
http://www.opofurore.nl/


 

 
 
 

6.3.1    Corona 

Afgelopen schooljaar heeft de school weer te maken gehad met de gevolgen van de 
Coronapandemie. Of Covid ook komend schooljaar gevolgen heeft voor het onderwijs weten we nog 
niet. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de school het landelijk beleid, het beleid van GGD Fryslân 
en het beleid van Adenium volgt. 
De informatievoorziening over Covid zal in algemene zin gaan door middel van de nieuwsbrief.  
Nieuws dat meteen verspreid moet worden gaat via Parro. 

 

6.3.2 Informatieverstrekking aan ouders die niet bij elkaar wonen 
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het 
uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer 
informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te 
maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.  
Voor ouders die met elkaar gehuwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, 
is de situatie het makkelijkste. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind(eren). 
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het 
niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Over de praktische 
verspreiding van de informatie maken we afspraken met beide ouders. 
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. 
De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De school behoeft uit zichzelf geen informatie 
te verstrekken aan deze ouders. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben 
erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Deze ouders 
hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en 
omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel de sociaal-emotionele 
ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, 
dan hebben de ouders ook geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn als een rechter of 
psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Ook 
wordt geen informatie verstrekt die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel te behalen ten koste 
van de andere ouder.  
Uitgangspunt voor het verstrekken van informatie aan derden is dat er sprake moet zijn van een 
wettelijke verplichting. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het 
kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het 
verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder. Mocht wederzijdse toestemming 
uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief waarin wordt meegedeeld dat de school de 
adequate zorg voor hun kind niet meer kan garanderen en dat de school daarvoor geen 
aansprakelijkheid aanvaardt. 
 

6.4 Inspraak / Klachten 

Ouders kunnen gebruik maken van verschillende inspraakmogelijkheden binnen de school. Formeel 
via de medezeggenschapsraad, de vertrouwens- of contactpersoon en de klachtenprocedure. 
Informeel kan dit via gesprekken of telefonische contacten met leerkrachten en/of directie. Eens in 
de twee jaar houden we een oudertevredenheidspeiling.  
 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en kunnen meestal in goed overleg met het 
schoolteam en/of directie worden opgelost. Wanneer dat niet lukt, is het mogelijk om een klacht in 



 

te dienen. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure verwijzen we u naar het 
bovenschoolse gedeelte van de schoolgids. Of kijk op www.adenium.nl voor info/documenten. 
 

6.4.1 De medezeggenschapsraad 

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed 
onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. 
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. 
Daarom heeft elke basisschool in Nederland een medezeggenschapsraad die het overleg tussen 
beide groepen regelt.  
De Medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Op 
De Opstap bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. De directie van de school mag geen 
lid zijn, maar mag wel als adviseur bij de vergaderingen aanwezig zijn.  
De MR houdt zich bezig met het beleid in en om de school. Dit beleid kan besproken worden met de 
directie, maar ook met het bestuur. De MR kan over verschillende onderwerpen adviseren of 
instemming geven. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig 
omschreven in het reglement. Vanuit de medezeggenschapsraden van alle scholen van OPO Furore 
gaat er een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR 
vergadert over die zaken die voor alle scholen van OPO Furore van belang zijn.  
 

6.4.2 De oudervereniging 
Naast de MR is er een oudervereniging (OV). Ouders die hierin zitten werken samen met de school 
aan allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan de voorbereiding en (mede)uitvoering van allerlei 
feesten zoals o.a. Sinterklaas, de kerstviering, de schoolreizen, schaatswedstrijden, sportactiviteiten 
en niet te vergeten de jaarlijkse feestavond aan het einde van het schooljaar. 
De oudervereniging vergadert regelmatig.  
Het doel van de vereniging is om alle ouders te betrekken bij alle activiteiten die op De Opstap 
worden georganiseerd. De OV is verder zeer ondersteunend aan het team op het gebied van de 
activiteiten die er op school worden georganiseerd. De leden van de vereniging worden 
geïnformeerd over alle zaken die de vereniging betreffen, o.a. door publicatie in de OpStapel. Het 
lidmaatschap van de oudervereniging staat open voor alle ouders die kinderen op De Opstap 
hebben. In principe zijn alle ouders lid, tenzij men schriftelijk of mondeling aan het bestuur kenbaar 
maakt dat men geen lid wenst te zijn of te worden. 
 

6.5 Verzekeringen en aansprakelijkheid 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt 
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
Het gaat hierbij om de volgende mensen: onderwijzers en overig personeel van openbare scholen; 
(leden van) Oudercommissies, schoolraden, medezeggenschapsraden enz.; degenen die 
werkzaamheden verrichten in het kader van de zgn. ‘ouderparticipatie en overblijfregeling’; 
verkeersbrigadiers alsmede ouders en voogden van minderjarige verkeersbrigadiers. 
  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstanden.  

http://www.adenium.nl/


 

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

6.6 Ouderbijdragen 

Op OBS De Opstap wordt van de ouders een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. Hiermee wordt 
een aantal voorzieningen betaald, welke buiten de overheidssubsidies vallen, zoals een collectieve 
ongevallenverzekering, een deel van de activiteiten van de ouderraad en vieringen. 
Een ouderbijdrage vragen mag niet zomaar. Hiervoor moet een aantal wettelijke regels in acht 
genomen worden. De school sluit op vrijwillige basis met de ouders een schriftelijke overeenkomst 
voor één jaar af, pas nadat de leerling is toegelaten. Met uitzondering van tijdige opzegging, wordt 
deze telkens stilzwijgend met een schooljaar verlengd. De hoogte van de bijdrage wordt van jaar tot 
jaar door de ouderraad vastgesteld. 
 

6.6.1 Vrijwillige ouderverenigingsbijdrage 

Aan het lidmaatschap zijn geen financiële verplichtingen verbonden, maar wel wordt er jaarlijks een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld (op de ouderavond 
in oktober) en bedraagt voor het schooljaar 2022-2023 € 15,00 per kind. De ouderbijdrage wordt 
geïnd aan het begin van het nieuwe kalenderjaar waarbij wordt uitgegaan van de leerlingenlijst per 1 
januari. 
 

6.6.2 Bijdrage sport- en naschoolse activiteiten 

Deelname aan de sporttoernooien, georganiseerd door de plaatselijke sportverenigingen is 
kosteloos. Voor de buitenschoolse activiteiten die niet door de school worden georganiseerd geldt 
dat de kosten voor eigen rekening zijn. 
 

6.6.3 Problemen met betalen van de ouderbijdragen 

 
Wanneer ouders problemen hebben met het betalen van de ouderbijdragen kunnen hierover met de 
penningmeester van de Oudervereniging afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld gespreide 
betaling. De school huldigt verder het standpunt dat alle leerlingen mee moeten kunnen met een 
schoolreis. Bij betalingsproblemen denken we graag mee in oplossingen. 
  



 

 

Hoofdstuk 7 De ontwikkelingen van het onderwijs 

 
 

7.1 Inleiding  

 
Het onderwijs zal steeds in beweging blijven. We leven in een dynamische tijd en in een dynamische 
maatschappij. Dit betekent dat er voortdurend nieuwe eisen aan het onderwijs worden gesteld.  
Terwijl wij ons bezighouden met vernieuwingen, moet de dagelijkse onderwijspraktijk gewoon 
doorgaan. We kiezen daarom op OBS De Opstap voor een planmatige en pragmatische aanpak van 
de onderwijsvernieuwingen, waardoor de resultaten direct in de praktijk zichtbaar zijn. De 
beleidsvoornemens voor een periode van vier jaar zijn omschreven in het schoolplan van de school. 
Het jaarlijkse resultaat van de beleidsuitvoering publiceert de school in een jaarverslag. Het 
jaarverslag vormt, samen met andere analyse-instrumenten (bv. Ouder- en leerlingenenquête), de 
basis voor het jaarplan van de school, waarin de exacte plannen en doelen voor een heel schooljaar 
zijn beschreven. In het schooljaar 2019-2020 hebben alle scholen die onder de Holding Adenium 
vallen een schoolplan gemakt voor de periode 2020-2024.  
Het schoolplan is ter inzage op de school 
Het jaarverslag van 2021-2022 en jaarplan van 2022-2023 liggen na 1 september 2022 ter inzage op 
school en zijn dan te vinden op de website van de school.  
 

7.2 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs  
 
Elk jaar stelt de schooldirectie in overleg met het team en met instemming van de MR een jaarplan 
op. In dit plan wordt de onderwijskundige en de financiële beleidsuitvoering met betrekking tot de 
onderwijsvernieuwing op De Opstap voor een geheel schooljaar beschreven.  
Komend schooljaar zijn daar ook onderwerpen bij die gezamenlijk met de Fierkrachtscholen in de 
Trynwâlden worden ontwikkeld. 
De belangrijkste ontwikkelpunten in het schooljaar 2022-2023 zijn: 
 

• Cultuureducatie in De Trynwâlden; 

• Thematisch onderwijs in De Trynwâlden; 

• Afstemmingen leerlijn Technisch lezen en Begrijpend lezen in De Trynwâlden; 

• Invoering Blink Lezen ; 

• Digitale geletterdheid; 

• Burgerschapsonderwijs verstevigen van de onderwijslijn en de monitoring; 

• Oriëntatie op een nieuw Leerlingvolgsysteem; 

• Versterken invoering EDI en convergente differentiatie; 

• Verder versterken basisondersteuning aanbod meer en hoogbegaafden. 
 
Tegen het einde van het schooljaar stelt de directeur een jaarverslag op, waarin de opbrengsten van 
het beleid zijn omschreven. Het jaarverslag vormt tezamen met het strategisch beleid van Holding 
Adenium en OPO Furore, de resultaten van de ouderenquête en de inhoud van het schoolplan het 
uitgangspunt voor het beleid in het volgende schooljaar. 
 

7.3 Resultaten van de ontwikkeling van de school  
De school omschrijft het jaarlijkse beleid in een jaarplan. Aan het eind van het schooljaar maakt de 
school de balans op en omschrijft de resultaten van de beleidsvoering in een jaarverslag. Het 
jaarverslag is een onderdeel van het jaarplan van de school. 
In het jaarverslag ligt beschreven waar de school zich in het schooljaar 2021-2022 mee bezig heeft 
gehouden.  



 

In het kort samengevat: 

• Rekenonderwijs Rekenroute en RekenXL is dit schooljaar intensief ingezet; 

• De kwaliteitskaart eigenaarschap is dit schooljaar ontwikkeld en wordt op dit moment 
gebruikt; 

• Er is een nieuw rapport ontwikkeld; 

• De onderbouw heeft regelmatig overleggen gehad met de onderbouwcollega’s van 
Fierkracht. Het rekenonderwijs is daar besproken; 

• Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe leesmethode die aansluit bij de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Er is gekozen voor Blink lezen. 

 
Een uitgebreid verslag staat in het schooljaarverslag 2021-2022 dat vanaf september op de website 
van de school is terug te vinden. 
  



 

Hoofdstuk 8 Opbrengsten 

 
8.1 Inleiding   

In deze schoolgids willen we u graag inlichten over de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs op 
onze school. Kwaliteit is echter niet zo eenvoudig meetbaar. 
Om te beoordelen of een school goed of slecht is zijn niet alleen de door kinderen behaalde 
resultaten belangrijk. Het gaat om de groei die kinderen op verschillende gebieden doormaken. Op 
OBS De Opstap vinden we, dat kwalitatief goed onderwijs wordt bereikt wanneer ieder individueel 
kind zich, in een veilige en plezierige omgeving, optimaal kan ontwikkelen op verstandelijk, 
motorisch, sociaal-emotioneel en creatief gebied.  
 

8.2 De resultaten van de leerlingen  
Om te kunnen groeien en optimaal te kunnen presteren, te kunnen floreren, spelen meerdere 
factoren een rol: 
De talenten van de kinderen 
Kinderen verschillen in hun mogelijkheden. De een leert heel snel en gemakkelijk, een ander heeft 
meer tijd nodig. We houden op onze school rekening met de onderlinge verschillen tussen de 
kinderen, begeleiden de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en anticiperen op de 
verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen. 
 
De ondersteuning vanuit het gezin 
Het is belangrijk om regelmatig samen met uw kind over school te praten en op deze wijze te weten 
te komen wat uw kind op school leert en wat het lastig vindt. Ook is het van belang om als ouder zelf 
op de hoogte te zijn en te blijven van zaken die op school spelen en de ontwikkelingen van uw kind. 
Dat kan o.a. door het bezoeken van de informatieavonden en het lezen van de informatie.  
Soms is het nodig om uw kind thuis hulp te bieden. Het is raadzaam om dit af te stemmen met de 
groepsleerkracht van uw kind. 
 
De mogelijkheden, inzet en ontwikkeling van het personeel 
Alle groepsleerkrachten volgen jaarlijks, op schoolniveau, een aantal bijscholingscursussen. Wat 
hierbij van groot belang is, dat leerkrachten kritisch naar hun eigen didactisch en pedagogisch 
handelen durven te kijken.  
Hierdoor zijn zij in staat om het lesgeven steeds verder te verbeteren en daardoor het uitgangspunt, 
voor ieder kind het beste resultaat, waar te maken. 
Om het maximale resultaat te bereiken, overleggen leerkrachten veel met elkaar. Hierdoor vindt er 
afstemming plaats over de manier van lesgeven, de onderwijsleer-inhouden en de klassenregels. 
 
De manier van lesgeven en het onderwijsaanbod 
Op OBS De Opstap zijn alle oude lesmethodes vervangen door actuele methodes die zoveel mogelijk 
gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze methodes en onze manier van 
werken maken het mogelijk om kinderen te begeleiden op hun eigen niveau en die onderdelen extra 
in te oefenen, waarmee een kind problemen heeft. 
We zijn bezig met het verbeteren en aanvullen van materialen die voldoende uitdaging bieden voor 
de meer begaafde leerlingen.  
 
De leerlingenzorg 
OBS De Opstap besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg. Door ons leerlingvolgsysteem 
ontdekken we al in een heel vroeg stadium of een kind problemen heeft met de leerstof of juist extra 
leerstof aan kan. We kunnen dus in een zeer vroeg stadium hulp verlenen of een kind extra leerstof 
aanbieden. Ook schenken we veel aandacht aan het sociale gedrag van een kind in de groep. 
 



 

8.2.1 Het oordeel van de inspectie 

De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving 
van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het 
verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe “hoe 
beter de kwaliteit, hoe minder intensief toezicht”. Een school die de zaken goed op orde heeft, 
verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in 
orde, dan treedt de inspectie snel en effectief op.  
 
Het bestuur van een school, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school en 
vormt daarom het eerste aanspreekpunt voor de inspectie. De inspectie voert ieder jaar per school 
een risicoanalyse uit op basis van regulier beschikbare informatie, zoals jaarverslag en 
opbrengstgegevens op basis van de cito toetsen. Daarnaast levert elke school wettelijk vereiste 
documenten aan bij de inspectie, zoals schoolgids en het schoolplan. De risicoanalyse wordt 
besproken met het bestuur en zo nodig gevolgd door een kwaliteitsonderzoek op de school. 
 
Als uit de risicoanalyse van de inspectie geen risico ’s voor de kwaliteit van het onderwijs op de 
school naar voren komen en de school de wet- en regelgeving nakomt, kent de inspectie de school 
zogenoemd basistoezicht toe.  
Constateert de inspectie wel tekortkomingen, veelal na onderzoek op de school, dan maakt de 
inspectie afspraken met het bestuur om deze zo snel mogelijk op te lossen.  
Op 2 juli 2019 heeft de inspectie de school onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft de inspectie 
alle standaarden als voldoende gekwalificeerd en neemt de inspectie de school weer op in het 
basisarrangement. De rapporten van bevindingen worden gepubliceerd op de website van de 
inspectie www.onderwijsinspectie.nl. 
 

8.2.2 Digitale geletterdheid 

Onder de naam Peil.DG is in het voorjaar van 2022 in opdracht van de inspectie voor de eerste keer 
een grote peiling uitgevoerd naar de digitale geletterdheid van leerlingen in groep 8 van het 
basisonderwijs. Deze peiling is een zogenoemde ‘nulmeting’ en onderzoekt wat onze leerlingen op 
dit moment al wel en niet kunnen. De uitkomsten van de peiling worden gebruikt om het onderwijs 
in digitale geletterdheid verder vorm te geven en vroegtijdig knelpunten te inventariseren. De 
Opstap heeft aan dat onderzoek deelgenomen. De tussenresultaten zijn nog niet bekend. 

8.2.3 Tussenopbrengsten  

Vier keer per schooljaar evalueert en bespreekt het team de tussenopbrengsten met de intern 
begeleider van de school. De resultaten van de toetsen en observaties zijn uitgangspunt voor de 
bespreking. De resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in de groepsplannen voor de volgende 
periode. Het afgelopen schooljaar waren de tussenopbrengsten voldoende. 
Halverwege en aan het eind van het schooljaar worden de tussenopbrengsten op teamniveau 
besproken, geanalyseerd en verwerkt in acties voor het volgende schooljaar. 
 
Conclusie  
De leerlingen hebben, zeker gezien de omstandigheden, redelijk goed gepresteerd op de M-toetsen 
en vrijwel overal groei laten zien. Met name bij Spelling en Begrijpend lezen presteren de groepen 
goed. Aandachtspunt was met name het rekenen in de bovenbouw. Hier is extra aandacht en zorg op 
ingezet en dat heeft zich vertaald in een mooie groei op het gebied van rekenen. Volgend schooljaar 
wordt deze aanpak voortgezet en ook ingezet op het verder versterken van de reguliere lessen 
rekenen en de invoering van een nieuwe methode begrijpend lezen. 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

8.2.4 CITO eindresultaten 

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in heel Friesland hanteren de Friese Plaatsingswijzer, naast 
het advies van de groepsleerkracht, bij de plaatsing van de leerlingen. In de Friese Plaatsingswijzer 
worden de scores vanaf groep 6 van de Cito-toetsen ingevoerd.  
Daarnaast maken onze leerlingen elk jaar de cito-eindtoets. 
De resultaten van de eindtoets, vergeleken met de landelijke norm, zijn: 
2019 boven het landelijk gemiddelde 
2020 geen uitslagen vanwege het niet doorgaan van de eindtoets door de Coronacrisis 
2021 boven het landelijk gemiddelde 
2022 boven het landelijk gemiddelde 
 
De school scoort de laatste jaren steeds boven het landelijk gemiddelde. 
Tegenwoordig worden ook de referentieniveaus gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs in beeld 
te brengen. Op het uitstroomniveau 1F scoort de school boven het landelijk gemiddelde van de 
vergelijkbare scholengroep en ook op niveau 1S/2F scoort de school hoger dan het landelijk 
gemiddeld van de vergelijkbare scholengroep. 
Op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden is het afgelopen schooljaar de ontwikkeling in 
kaart gebracht met behulp van de observatielijst ZIEN! Hieruit bleek dat de leerlingen op de Opstap 
vrijwel allemaal heel betrokken zijn en dat hen welbevinden hoog is.  
 

8.2.5 De uitstroom van groep 8 

Wij stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat elk kind 
in de voor hem of haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. De 
onderwijsinhoud en de didactische werkvormen zijn daarom gericht op datgene wat het voortgezet 
onderwijs eist van een kind.  
Voldoende achtergrondkennis, een zelfstandige werkhouding en goed kunnen plannen zijn hierbij 
een voorwaarde tot succes. Op grond van de prestaties van de leerling en de wens van ouder en 
kind, geeft de leerkracht een advies.  
De afgelopen jaren gingen onze schoolverlaters naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs: 
 
Jaar VWO HAVO VMBO LWOO 
2019 
2020 

4 
6 

4 
5 

2 
3 

0 
0 

2021 5 3 2 0 
2022 1 4 4 0 

 
 

8.2.6 Schooladvies in groep 8 

Wanneer uw kind in groep 8 zit, adviseert de school u over de meest geschikte vorm van 
vervolgonderwijs. Dit schooladvies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de basisschool met uw 
kind, gedurende veelal de volledige basisschoolperiode, heeft opgedaan.  
Aan het einde van groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven. 
In februari worden de cito M8 toetsen afgenomen. Deze toetsen worden toegevoegd aan de 
plaatsingswijzer. Na deze toetsen volgt een vanuit school definitief advies. In dit advies nemen we de 
entreetoets, het LVS (resultaten groep 6-7-8), methodische toetsen en de observaties en bevindingen 
van de leerkracht mee. Dit definitieve advies is tevens ook het plaatsingsniveau van de leerling in het 
voortgezet onderwijs. De VO-school zet het advies van de basisschool om in een gelijkluidend 
plaatsingsbesluit. De ouders bepalen vervolgens de schoolkeuze. De basisschool verzorgt de 
inschrijving naar het vervolgonderwijs. 
  



 

 
 

Hoofdstuk 9 Namen en adressen 

 

9.1 Personeel van de school  

Clusterdirecteur Fancy Hoekstra  directie.opstap@opo-furore.nl 
Adjunct- directeur Jacoba van der Wal-Monkel 
IB   Marjolein Heijne-Penninga 

Adm./secr.  Grietje Holtrop  

 

Groep 1/2  Efie van der Meer 

Groep 3/4  Gesiena Hooghiemster 

Groep 5/6  Tamara Bosma    

Groep 7/8  Eric Vellekoop    
Onderwijsassistent Remco Lijzenga    
 
Vakleerkrachten: 
HVO   Janke van der Werff 
GVO   Janneke Lettinga 
Conciërge  Rypke Sipma 
 

9.2     Oudervereniging  

Voorzitter  Marjet Faber 
Lid   Anton de Haan 
   Joeke Vellema 
   Yldou Merkus 
   Sytske Castelein 
   Renske Oosting 
Oudpapiercoördinator  Jaap Holwerda  
 

9.3     Medezeggenschapsraad 

Voorzitter  Jelte Pinkster (oudergeleding) 
Secretaris  Efie van der Meer (personeelsgeleding)  
Lid   Edgar Vellinga (oudergeleding) 
   Tamara Bosma (personeelsgeleding) 
 

9.4 Overige adressen 

CvB   Greetje Veenstra Lanen 1  9204 WB Drachten  0512-582600 
   Thijs Praamstra  Lanen 1 9204 WB Drachten 0512-582600 
 
School   O.B.S. De Opstap Heemstrasingel 45  9062 GE Oentsjerk   
   058- 2562353   e-mail: opstap@opo-furore.nl 
 
Bestuur   OPO Furore  Lanen 1 9204 WB Drachten 0512-582600  
   e-mail: info@adenium.nl 
Raad van Toezicht  

• de heer Frans Kooiker, voorzitter 

• de heer Rienk van der Meulen, lid 

• mevrouw Berinda de Jong, lid 

• mevrouw Gytha Postma lid 

mailto:directie.opstap@opo-furore.nl


 

• mevrouw Ineke Grijpma, lid 
 
 
GGD Fryslân Postbus 612, 8901 BK, Ljouwert  bezoekadres: Harlingertrekweg 58 
  tel.: 088-2299222   e-mail: ggd@ggdfryslan.nl  
 
Inspectie van het onderwijs: Info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:  0800-8051 (gratis nummer) 
 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111  
AMK: (school en veiligheid:  058-2333777 
 

Hoofdstuk 10 Inhoud bovenschoolse gids 
 
Het bovenschoolse deel van de schoolgids bevat de volgende hoofdstukken en is te vinden via de 
website van Adenium, www.adenium.nl/publicaties 
 

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