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Kyndes binne as kleine klompkes goud 

dy’t je nyt ontwikkele late kanne 

as ouwerwetse swartwit photo negatieven 

of ut nou kyndes fan de silverfloat of fan de goudkust binne 

ieder kyn mach der weze 

 

Leer kinderen daarom dromen met open ogen 

zie alle kleuren van de regenboog 

elke tint telt mee, geen één uitgezonderd. 

 

Harkje nei de taal fan it bern 

elk hat syn eigen lûd hoe lyts ek 

folslein unyk en dêrom hiel bysûnder 

eltse dei op’e nij. 

 

Henk van der Veer 
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Voorwoord 
 

Voor u l igt de schoolgids van de Johannes Postschool voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids staat veel informatie, die 

voor u a ls (toekomstige) ouders/ verzorgers of geïnteresseerde belangrijk kan zijn. De Johannes Postschool heeft als motto: 

‘Samen leren in een veilig schoolklimaat’. Zowel samen, leren als veilig staat centraal binnen onze school. We leggen de 

nadruk op: 

Samen spelen, samen leren, samen werken en samen verantwoordelijk! 

Op de basisschool wordt het fundament gelegd voor de gehele verdere schoolloopbaan. Is het fundament goed, dan kun je 

er s tevig op bouwen en dan is de basis gelegd voor je verdere leven.  

Een basisschool kies je in principe voor 8 jaar. In die 8 jaar vertrouwen ouders hun kinderen zo’n 8000 uren toe aan de 

leerkrachten van de door hen gekozen school. Een belangrijke keuze dus. 

Scholen verschillen. Zij verschillen in lesgeven, in omgaan met elkaar en in resultaten. Ouders willen een school kiezen die 

het best past bij hun opvattingen over opvoeden en onderwijs. Met deze schoolgids willen we in de eerste plaats ouders 

helpen bij het maken van hun keuze. In deze gids vertellen wij kort hoe h et onderwijs op de Johannes Postschool is 

vormgegeven.  

De gids i s ook voor ouders die onze school al kennen omdat zij hun kinderen bij ons op school hebben. Voor hen is het 

prettig om via deze gids informatie te krijgen over de school waarvoor zij gekozen hebben.  

Deze schoolgids vertelt u niet alles, de hele school beschrijven kan natuurlijk niet. Daarom is het vooral belangrijk dat u d e 

school ook bezoekt. U kunt ons vragen s tellen, wij kunnen u dan meer vertellen en u kunt de school bekijken. Dat zegt meer 

dan a lles wat u in deze schoolgids kunt lezen. 

Wi j nodigen u dan ook van harte uit om, na het lezen van deze gids, ons te komen bezoeken. U kunt dan een verantwoorde 

keuze maken voor de school die het best bij u en uw kind past. 

 

 

Hartelijke groet, team Johannes Postschool. 
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De Johannes Postschool samen leren in een veilig schoolklimaat 

De naam 
De Johannes Postschool is vernoemd naar Johannes Post, geboren op 4 oktober 1906 in Hollandsche Veld.  

Hi j was een Nederlandse verzetsstrijder ti jdens de Tweede Wereldoorlog die op landelijk niveau actief i s geweest. De 

Johannes Postschool va lt onder de s tichting Palludara. 

Stichting Palludara 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Pa lludara. Stichting Palludara i s een organisatie voor Protestants Christelij k 

Bas isonderwijs in de gemeente Súdwest Frys lân. De stichting is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie tussen PCBO 

Wymbritseradiel en Spectrium. Stichting Palludara beheert 14 basisscholen in Sneek, Oppenhuizen Uitwellingerga, 

IJl stFolsgare, Gaastmeer, Gauw, Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, Scharnegoutum en Woudsend. 

De naam Palludara is opgebouwd uit twee Bijbelse termen: "Onderscheiden" (Pallu) en "Parel van wijsheid" (dara). Deze 

laatste verwijst naar het voorrecht om jonge mensen naar een bepaald niveau te brengen, zowel wat betreft kennis als op 

andere ontwikkelingsgebieden. De parel s taat tevens symbool voor kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van 

onschatbare waarde dat continu streng bewaakt dient te worden. 

Missie: 

De missie van stichting Palludara beschrijft de kernopdracht van de organisatie. De missie geeft weer wat wij willen 

bi jdragen aan de leerlingen en aan de samenleving a ls geheel. Hieruit blijkt bovendien welke waarden en normen wij 

belangrijk vinden. De missie van s tichting Palludara luidt: 

Op de scholen van de Stichting wordt alles in het werk gesteld om deze missie in de praktijk waar te maken.  

Het bevoegd gezag van de Stichting wordt gevormd door een directeur/ bestuurder. 

Ondersteuning van bestuur en de scholen vindt plaats vanuit het bestuursbureau, dat gevestigd i s in IJlst, aan de 

Roodhemsterweg 7. Onder kantoortijden is het bureau bereikbaar op telefoonnummer: 0515-531826. 

De raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 

De heer S. Tuinier (voorzitter)  

Mevrouw A. de Boer-Folkertsma  

De heer J. Visser  

Mevrouw V. Starygina 

De raad van bestuur 
De directeur bestuurder van stichting Pa lludara is de heer J. Fortuin.  

De directie 
De leiding van onze school is in handen van een directeur, mevrouw D. de Schiffart. De directeur houdt zich voornamelijk 

bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en 

beheer van het gebouw onderdeel van dit werk.  

Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waarbinnen, vanuit een protestants christelijke levensvisie, de 
ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. De aan ons toevertrouwde leerlingen krijgen door middel van 

ons onderwijs de mogelijkheid om zich optimaal te ontplooien. Zodat ze later goed kunnen functioneren in een pluriforme 

maatschappij. 
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Schoolgrootte 
Aan het begin van het schooljaar 2016-2017  bezochten ongeveer 104 leerlingen onze school, verdeeld over 6 groepen. In 
2017-2018 zi jn we het jaar geëindigd met 115 leerlingen. 

 

Het gebouw en de wijk 
De Johannes Postschool is gevestigd in de wijk de Noorderhoek. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit 
verschillende wi jken zoals Noorderhoek 1, Noorderhoek 2, Zwettewijk, De Loten en het Hemdijkgebied. 

Op het plein van de Johannes Postschool staan diverse speeltoestellen. Het gebouw heeft 11 groepslokalen, een kleuter-

gymlokaal, een personeelskamer, twee spreekkamers, een ruimte voor de intern begeleiders (coördinatoren voor de zorg), 

een directiekamer en een reproruimte.  

Vanuit school is er een doorgang richting het consultatiebureau, het consultatiebureau beschikt over een eigen entree.  

Naast het consultatiebureau is er ook een peuteropvang (het Berneroefke) in de school gehuisvest. Deze peuterspeelzaal is 

4 dagdelen per week open. Het Berneroefke heeft een eigen speelplein aan de zijkant en achter de school. Zij bieden de 

kinderen een ontwikkeling s timulerend programma. Veel peuters die de peuterspeelzaal bezoeken s tromen door naar 

groep 1 van de Johannes Postschool. Er vindt dan een overdracht van uw kind plaats tussen de peuterspeelzaalleiding en de 

leerkrachten van groep 1. 

In de ruimte naast de peuterspeelzaal worden de leerlingen na schooltijd opgevangen, de buitenschoolse opvang (BSO), 

door Kinderwoud. 

De Johannes Postschool, een christelijke basisschool 
Wat vinden wij belangrijk op de Johannes Postschool? 

Onze school is een christelijke basisschool. Dit betekent voor ons dat de Bijbelse boodschap onze leidraad is. Op onze 

school zi jn de kinderen van alle gezindten welkom. Wij realiseren ons dat er cultuurverschillen zijn maar leggen het accent 

op de overeenkomsten. Wij verwachten hierbij wederzijds respect. Wij willen algemene maatschappelijke normen en 

waarden binnen onze samenleving een plaats geven in onze school. 

Onze school herbergt ongeveer 20 verschillende nationaliteiten. Onze samenleving kent een grote diversiteit aan 

opvattingen. 

Binnen ons onderwijs maken de kinderen kennis met andere denkbeelden, waarden en levensbeschouwingen dan welke zi j 

zel f misschien hebben. Door samen te leren, samen te werken en samen te spelen, leren zij deze andere denkbeelden 

kennen, en respecteren. 

Onze school is een ontmoetingsschool waar ieder kind, ongeacht zijn/haar achtergrond, welkom is. De wijk waarin onze 

school s taat kent een grote diversiteit aan nationaliteiten. Als gevolg hiervan heeft onze school een gemêleerde 

schoolbevolking. Wi j besteden dan ook veel aandacht aan het taalonderwijs. 

Kinderen vertonen onderling overeenkomsten, maar ook veel verschillen. I n het onderwijs op de Johannes Postschool 

wordt aan beide aandacht besteed. Een heel belangrijk onderdeel daarbij vormt de differentiatie van het onderwijs. 

Hiermee bedoelen we dat we zo lesgeven, dat de kinderen, ondanks de onderlinge verschillen, toch aan de kerndoelen 

kunnen voldoen. Ook aan de ontwikkeling van een goed gedrag, en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen 

wordt veel aandacht besteed. Om met plezier naar school te gaan, vinden wij dat de kinderen een gevoel van veiligheid en 

geborgenheid moeten krijgen. Het creëren van een s feer, waar rust regelmaat en structuur centraal s taat, is één van de 

belangrijkste doelstellingen. 

IKA, integrale kindaanpak 
De Johannes Postschool is vanuit de gemeente SWF aangewezen als één van de pilotscholen voor de verdere ontwikkeling 

van de Integrale Kind Aanpak in de gemeente SWF.  

  ‘In Súdwest-Fryslân vinden we het belangrijk dat kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Het borgen van een 

ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor jeugdigen is hierin cruciaal evenals de verbinding met 

opvoeding-, hulp- en  ondersteuningsvraagstukken voor inwoners.  Daarom vormt het onderwerp Integrale Kindcentra (IKC) 

een prominente ambitie op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) in lijn met de Ontwikkelagenda Sociaal Domein.’ 

Binnen de IKA vorming op de Johannes Postschool zijn twee leidende ambities geformuleerd: 
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1. Zorgen voor een betere verbinding tussen jeugdhulporganisaties, onderwijs en kinderopvang.  

  

2. Investeren in de voorschoolse periode. Peuters vanaf 2 jaar moeten gebruik kunnen maken van een voorschoolse 

voorziening (peuterspeelzaalwerk) zonder belemmeringen (financieel/ cultuur/ ontbreken van noodzaak) om niet 

deel te nemen. 
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Samen leren in Een veilig schoolklimaat 
 

In onze missie staat beschreven wat wij belangrijk vinden binnen onze school: Samen leren in een veilig schoolklimaat. Die 

vei l ige leeromgeving willen wij realiseren door de inzet van SWPBS want wij zijn ervan overtuigd dat je goed gedrag kunt 

leren! 

Schoolwide Positive Behaviour Support 

Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS) is een preventieve 

aanpak van gedrag voor de basisschool. Het heeft als doel om school 

breed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat 

te creëren dat alle leerlingen in s taat s telt om optimaal te profiteren van 

het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school actief samen met ouders 

en met de zorg. 

SWPBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het 

voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de 

school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes 

van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te 

waarderen en belonen. 

Daarnaast verzamelt de school data over gedrag van leerlingen. Deze data s tellen de school in s taat om 

gedragsvraagstukken (schoolbreed, op klassenniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te s ignaleren, te 

analyseren en aan te pakken. Wanneer leerlingen opvallen door zorgwekkend gedrag kan er snel gereageerd worden.  

 

Wi j wi llen ook ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind betrekken. Er zi jn ouderavonden om de u te 

informeren over de waarden die uw kind op school leert. Daarbij wordt ook samen nagedacht over manieren waarop 

ouders het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Een goede samenwerking tussen school en ouders 

vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.  

 

SWPBS richt zich op a lle leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkeld. Bij 

deze groep wordt de nadruk a lleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag.  

 

Samengevat biedt SWPBS een: veilige en positieve omgeving schoolbrede aanpak en preventief beleid leerling -en 

leerkrachtvriendelijk klimaat aanpak met de nadruk op gewenst gedrag samenwerking met ouders en de zorg rondom het 

kind.  

PBS op de Johannes Postschool   

Het schoolteam heeft haar basiswaarden bepaald: waarden die de school wil 

ui tdragen naar de leerlingen en naar elkaar.  

 

Di t zi jn voor de Johannes Postschool de volgende 4 waarden: 

relatie, respect, verantwoordelijkheid, veiligheid.  

 

Vervolgens hebben we deze waarden gezamenlijk naar concreet gedrag 

vertaa ld. Er wordt beschreven op welke manier het gewenste gedrag eruit 

ziet: op de gang, op het toilet, in de klas, op het schoolplein, etc. De 

gedragsverwachtingen zijn op en rond de school benoemd en visueel 

gemaakt. Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend met de leerlingen, zodat ze precies weten wat er van hen wordt 

verwacht. Door gewenst gedrag systematisch te belonen, worden de leerlingen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten 

zien. De school brede registratie van gedragsincidenten geeft scholen zicht op waar, wanneer, hoe laat en met wie 

gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt ons om gerichte beslissingen te nemen over gedrag en waar nodig 

tot actie over te gaan.  

De verhouding 4:1 heeft binnen PBS een 

belangrijke betekenis. Uit onderzoek is 

bekend dat kinderen gaan 'groeien' als zij 

vier positieve punten horen ten opzichte 

van een correctie. De positieve punten (een 

duim, een glimlach, erkenning geven, een 

complimentje, etc.) dragen bij aan de 

ontwikkeling van een gezond 

zelfvertrouwen en helpen kinderen om 

positief te reageren op een correctie of een 

grens. 

Schijn het licht op dat wat goed gaat en 
het groeit  ! 
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Time-out 
Het kan zijn dat een leerling enkele minuten een plek nodig heeft om tot rust te komen. Hiervoor is in 

elke klas een aparte plek gereserveerd. Dit kan op initiatief van de leerling maar ook op initiatief van 

de leerkracht. Als een leerling na deze time-out gewoon weer kan kiezen voor goed gedrag, dan zi jn er 

verder geen consequenties.  

Het kan ook zijn dat een leerling tijdens een time-out niet tot rust komt, en zijn of haar gedrag niet 

weet te corrigeren. In dat geval kan er gekozen worden voor een time-out buiten de klas. Er wordt dan 

gebruik gemaakt van een ruimte waar de leerling onder toezicht komt van de directie of intern 

begeleider. De tijd die men in de time-out ruimte zit haalt de leerling na schooltijd weer in. Natuurlijk 

wordt er in zo’n geval contact gezocht met de ouders. 

Stop-loop-praat 
Bi j het onderdeel pestpreventie binnen SWPBS hoort een lessenserie . In Pestpreventie PBS wordt pestgedrag vergeleken 

met een brandende kaars. Net als de kaars zuurstof nodig heeft, heeft pestgedrag  aandacht nodig om aan te houden. Met 

deze preventieve pestaanpak leren wij alle leerlingen hoe de aandacht van pestgedrag weggehaald kan worden, door een 

driestappenreactie: het gebruik van een stopsignaal, weglopen en praten met een volwassene. Deze interventie wordt niet 

a l leen aangeleerd, maar ook geoefend en bekrachtigd. Pestpreventie in het groene basisniveau van PBS gaat uit van drie 

stappen a ls reactie op pesten: ‘s top’, ‘loop weg’ en ’praat’.  

Bi j ‘Stop’ wordt een handgebaar gebruikt waarbij de hand op borsthoogte wordt 

gehouden en de vingers recht omhoog gestrekt zijn. Daarbij wordt de adem laag 

gebracht en s tevig ‘Stop’ gezegd. 

De leerlingen leren in de pestpreventielessen hoe zij dit kunnen doen. Er wordt 

aandacht besteed aan stevig staan, s tevig s top zeggen en het goede handgebaar. 

Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en het pesten gaat door, leren we de 

leerlingen door te gaan naar de tweede stap: ‘loop’. Daarbij is het vooral de bedoeling 

de aandacht voor het pesten weg te halen, net als de kaars waar geen zuurstof meer 

voor i s , zodat het pestgedrag stopt.  We leren de leerlingen stevig s taan, met de adem in hun buik, kin is recht naar voren, 

borst ietsje vooruit, schouders ontspannen laten hangen en armen ontspannen laten mee zwaaien. De leerling kijkt 

zel fverzekerd naar de ander, s tapt gecentreerd weg, blijft de ander aankijken en zodra de ander uit het   gezichtsveld is, 

lopen ze weg.  

Mocht bl i jken dat het pesten niet stopt, dan is de derde reactie: ‘praat’ van toepassing. De leerling g aat dan naar een 

volwassene toe en vraagt om hulp voor het oplossen van het probleem. 

Degene die ongewenst gedrag vertoont kent deze drie s tappen s top-loop-praat ook en heeft dus twee keuzemomenten om 

er voor te kiezen zelf te s toppen, gaat de leerling door totdat de ander leerling naar de leerkracht s tapt en praat, dan is dit 

grensoverschrijdend gedrag.  

Medeleerlingen hebben ook een verantwoordelijkheid als toeschouwer. Volgens dezelfde routine stop-loop-praat 

ondersteunt de toeschouwer de ‘gepeste’ leerling. Ook de toeschouwer kan de leerling steunen door ook ‘stop’ te roepen, 

vervolgens indien nodig met de ‘gepeste leerling’ mee uit de s ituatie te lopen en zelfs uiteindelijk mee naar de leerkracht te 

gaan om te praten. 

De toeschouwer, de omstander, heeft een s teunende rol, die in dit proces 

erg belangrijk is. 

Leefstijl 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling methode hebben wij gekozen voo r 

Leefstijl. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen 

van hun talenten zijn Leefstijl-vaardigheden van groot belang (keuzes 

maken, zelfvertrouwen, je gevoelens uiten, goed luisteren, van je fouten leren, doordacht beslissen).  

De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden 

speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en 

drugs . De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet dan ook vóór die leeftijd 

Stop, loop, praat is onze manier om 

om te gaan met pestgedrag.  

Wij willen samen leren in een veilig 
schoolklimaat. 
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beginnen. Wij spelen hierop in door op school een sociale vaardigheidstraining te geven aan kinderen die dit nodig hebben, 

bi jvoorbeeld door rots en water tra iningen. 

Gezonde school  
Onze school heeft het themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid verkregen van de 

Gezonde School. Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde 

volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Daarvoor is 

het nodig dat ze zich sociaal, weerbaar maar ook kwetsbaar kunnen opstellen, gezien en 

geaccepteerd worden en het gevoel hebben erbij te horen.  

Voorwaarde voor het welbevinden is dat de sociale veiligheid o p school gewaarborgd is. Sociale 

vei l igheid gaat hierbij over meer dan het tegengaan en optreden bij onveiligheid. Het gaat over de 

ruimte voor leerlingen om tot ontwikkeling te komen, om fouten te kunnen maken, om 

verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Door onze manier van 

werken hebben wij het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid gekregen.  

 

Komend schooljaar gaan we plannen maken voor het themacertificaat: gezonde voeding. Daarbij hoort onder andere het 

opstellen van een voedings- en traktatie beleid en het stimuleren van water drinken op school. 

 

Verkeersveilige school 

De Johannes Postschool heeft een verkeersveiligheidslabel gekregen in 2017. Er wordt dus vel aandacht besteed op school 

aan verkeersregels en veiligheid. Ook zorgt de verkeerscommissie (bestaande uit leerkrachten en ouders) elk jaar vo or 

wisselende verkeersprojecten en is er aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school. 

Om de twee jaar moet er een nulmeting worden gedaan om het verkeersveiligheidslabel te kunnen behouden.  



   Schoolgids Johannes Postschool 2018-2019 

12 
 

Samen leren in een veilig schoolklimaat 

De lessen 
Onze leerkrachten geven les op basis van het zogenaamde model voor directe instructie in combinatie met een systeem 

voor zel fstandig werken. De leerkracht begint iedere les door te kijken naar dat gene wat hij in zijn vorige les heeft 

behandeld. Daarna geeft zij aan wat het doel is van de nieuwe les en wat de leerlingen hiervan gaan leren. De leerlingen die 

geen instructie nodig hebben kunnen dan zelfstandig aan het werk. Met de andere leerlingen bekijkt de leerkracht wat ze al 

weten en presenteert de nieuwe lesstof. Het tabletonderwijs (Snappet) ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor 

meer passend en opbrengstgericht onderwijs. 

Op basis van individuele leerresultaten geeft het programma inzicht in welke leerlingen mogelijk meer aandacht nodig 

hebben bij deze les. De leerkracht kan kiezen deze leerlingen even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan ook goed, 

omdat alle andere kinderen inmiddels op hun tablet zelfstandig bezig zi jn. Ook is het mogelijk dat de leerkracht extra  

oefenstof (leerdoelen) klaar zet onder het tabblad “begeleiding”. De leerling weet dan dat hij/deze leerdoelen eerst moet 

behalen met of zonder extra hulp van de leerkracht.  

Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren 

aangeboden. De leerling voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij 

een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis 

van de resultaten. De aangeboden lesstof is altijd gerelateerd aan het niveau van het kind (adaptief). Kinderen worden 

gestimuleerd s teeds beter te presteren. Daarboven is nog de ‘grote plus’: extra werk op basis van individuele leerdoelen die 

de leerling met de leerkracht afspreekt. Dat betekent dus dat de leerling mede verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leren 

en presteren. 

Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar direct op in. Het 

voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (met of zonder namen) worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals 

doorgesproken. Met kinderen wordt s teeds besproken of ze hun doelen 

hebben bereikt. (feedback) 

Leren met de tablets 
Via  Snappet werken we in de groepen 4 t/m 8 op de tablet. Nog niet in 

groep 3, omdat daar de basisvakken lezen, rekenen en schrijven in het 

s tartende s tadium zi tten. Schrijfonderwijs blijft bestaan. Maar heb je 

een slecht handschrift of ben je motorisch niet zo vaardig, dan is 

ui teindelijk werken met een tablet een verademing. 

Vaak denken we dat tablets tot puur individueel werken leiden. In de 

praktijk blijkt dat niet het geval. Kinderen zi tten graag dicht bij elkaar terwijl ze aan het werk zijn. Ze delen hun worstelingen 

en triomfen met elkaar, en helpen elkaar a ls het mag. Dit vinden wij als school erg belangrijk. Wij hebben niet voor niets in 

onze missie staan: Samen leren (in een veilig schoolklimaat) 

Al le leerlingen krijgen te maken met adaptieve leerstof. Dat zijn opgaven die zi jn afgestemd op het niveau van de leerling. 

Leerl ingen die de betreffende lesstof goed beheersen krijgen opgaven die moeilijker zi jn, terwijl leerlingen die de lesstof 

nog niet zo goed beheersen eenvoudigere opgaven zullen krijgen. Uiteindelijk doel is de lesstof eigen te maken en 

succeservaringen op te doen, zodat leerlingen gemotiveerd zijn en blijven om goed te presteren. 

Iedere klas heeft reservetablets ter beschikking, dus in vri jwel alle gevallen zal een leerling 

zonder leerverlies een andere tablet kunnen krijgen. Het financieel ri sico hangt af van de soort 

schade. Snappet draagt het ri sico voor alle fabrieks- en technische fouten. Als een tablet dienst 

weigert, wordt voor verdere afhandeling gezorgd. Dit kost de school niets, maar wordt 

vergoed door Snappet. Snappet tablets zijn gemaakt op gebruik door kinderen en kunnen dus 

wel  tegen een stootje. Schade door opzet of grove nalatigheid wordt verrekend met de school. 

Wi j zi jn dan weer genoodzaakt dit door te berekenen aan de ouders. Maar we gaan er van uit dat iedereen zuinig i s op zijn 

spullen. 

Mobiele telefoons:  

Mobiele telefoons van leerlingen blijven 

thuis. Mochten ze de telefoon toch een keer 

mee naar school hebben, dan wordt deze 

opborgen door de leerkracht en na 

schooltijd krijgt de leerling deze weer terug. 
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Modern aanbod van kennis en vaardigheden 
Naast het gebruik van de Snappet in de groepen 4 t/m 8 gebruiken we ook een aantal i Pads in de verschillende groepen. 

Deze iPads worden voor verschillende doeleinden ingezet, ook voor bijvoorbeeld workshops fotografie of film. Daarnaast 

hebben we de beschikking over een aantal computers in ons computer/ stilte/ werklokaal.  

Coöperatief leren 
Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen samenwerken aan een leertaak met 

een gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op dat van hun 

groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar.  

Coöperatief vinden wi j een waardevolle werkwijze omdat het:  

 Leerl ingen uitdaagt tot actief en constructief leren Interactie tussen leerlingen s timuleert  

 Verschillen tussen leerlingen benut a ls kansen om van elkaar te leren  

 Een bi jdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat.  

Daarom willen wij ook coöperatief leren binnen de Johannes Postschool. 

Vakken 
Lessentabel 

Vormingsgebied 

G
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p

 1
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G
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godsdienst onderwijs 1,25   1,25 1,25  1,25   2   2  2  2  

Rekenontwikkeling/rekenen/wiskunde   4  4  4,5  4,75 4,75  4,75 

taalontwikkeling/ taal/spelling 5     5  9 9 7  7,5 7,5  7  

leesontwikkeling/ lezen  2 2       

schrijfontwikkeling/schrijven  0,5   0,5 2 2 1    

wereldoriëntatie   2 2 4,25  4,75  4,75  4,75  

Engels        0,75 0,75 

Fries  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 

tekenen/hand vaardigheid/textiel/ drama   2 2 2 2 2 2 

verkeer   0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

lichamelijke opvoeding 5.0 5,0 2,5  2,75  2,25 2,25 2,25 2,5 

muziek 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sociaal emotionele ontwikkeling  1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

werken met ontwikkeling materiaal 8,5  8,5       

Pauze/fruit eten 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Totaal aantal uren 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 

 

Om ervoor te zorgen, dat er meer eenheid komt in wat kinderen kennen en kunnen wanneer ze de basisschool verlaten, 

heeft de overheid kerndoelen geformuleerd. De mate waarin ieder kind deze kerndoelen bereikt, verschilt. Ieder kind heeft 

zi jn eigen mogelijkheden. Naast de kerndoelen heeft de maatschappij invloed op de inhoud van ons onderwijs. We zullen 

daarbij keuzes moeten maken. Onze visie op kind en maatschappij is daarbij van belang. 

Godsdienstonderwijs 
Onze school is een christelijke basisschool. Elke schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Per week wordt een 

aantal verhalen verteld rond een bepaald thema. In deze verhalen wordt verteld over God en de mensen en mensen 
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onderling. We gebruiken hierbij de methode ‘Trefwoord’. Elk schooljaar besteden we aandacht aan de christelijke feesten. 

Vooral Kerst en Pasen krijgen bijzondere aandacht. Ieder schooljaar wordt door de (ouder)werkgroep samen met de 

ouderraad bekeken wat voor inhoud gegeven wordt aan een festivi teit. 

Een keer per schooljaar sparen wij voor een goed doel. Hier koppelen wij acties aan zoals een sponsorloop of verkoopacties. 

Di t kan elk jaar wisselen.  

Activiteiten in groep 1 en 2 
De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt met die van de andere groepen, evenals de 

inrichting van het lokaal en de manier van werken. Het werken in de kleutergroepen 

gebeurt vanuit de (kleine) kring. In de kring begint de dag en hier keren de kinderen ook 

s teeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, 

met gymnastiek in het speellokaal en op het schoolplein.  

In groep 1 l igt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er i s veel aandacht 

voor regelmaat en gewoontevorming. Leren doen ze vooral door te spelen. Dit gaat in 

groep 2 door maar hier heeft de leerkracht een meer s turende rol. De meeste vakken 

komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema, zoals de 

jaargetijden of bijvoorbeeld de supermarkt.  

Er i s  veel aandacht voor taalverwerving, omdat dit de basis is voor leren. Veel kinderen zitten ruim twee jaar in een 

kleutergroep. Hoe lang de kleuterschooltijd is, is afhankelijk van de leeftijd en de aard en aanleg.  

In groep 2 worden (speelse) activi teiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas wanneer een kind hieraan toe i s, dus is een goede voorbereiding van cruciaal belang.  

In de kleutergroepen gebruiken we de methode Schatkist. Deze methode biedt veel ideeën en speelse elementen die 

perfect passen bij het onderwijs aan jonge kinderen. Met deze methode besteden we aandacht aan a lle tussendoelen op 

het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

Daarnaast gebruiken we ook de methode ‘Ik en Ko’, deze methode geeft kinderen extra ondersteuning bij het verwerven 

van taal en rekenen. Deze methode s luit aan op de methodes ‘Pyramide’ (die gebruikt wordt op de peuterspeelzaal) en de 

methode ‘Schatkist’. 

Lezen 
In groep 3 wordt begonnen met aanvankelijk lezen. Vanaf september 2018 gaan we hernieuwde methode van Veilig Leren 

Lezen, Kim versie gebruiken. Veel informatie over deze methode vindt u op www.veiliglerenlezen.nl . 

Wi j vinden het van belang om veel aandacht te besteden aan het lezen, zowel begrijpend, studerend a ls technisch lezen 

want dit hebben de kinderen nodig bij alle vakken. De groepen worden verdeeld in 3 niveaus en we proberen zo veel 

mogelijk tegemoet te komen aan het niveau van de kinderen. Omdat ‘leeskilometers’ maken noodzakelijk i s voor een 

voorspoedige leesontwikkeling, lezen alle kinderen van groep 3 t/m 8 dagelijks. Leerlingen die meer ondersteuning nodig 

hebben, krijgen hiervoor speciale leesprogramma’s aangeboden door de leerkracht. Begrijpend lezen is van essentieel 

belang. Het komende jaar gaan we ti jd besteden aan de vraag hoe we ons aanbod voor begrijpend lezen kunnen 

verbeteren. 

Taal 
Wat de leerlingen in groep 1 en 2 a l spelend hebben ontdekt en geleerd, 

namelijk creatief met taal omgaan, brengen ze vanaf groep 3 verder in 

praktijk. Taal is nodig in bijna a lle dagelijkse situaties om te 

communiceren. We besteden dan ook ruim aandacht aan de ontwikkeling 

van zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid. We willen dat 

de leerlingen actief, creatief en expressief met taal bezig kunnen zijn. 

Hierbij sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen.  

Door kringgesprekken, vertellen, voorlezen, versjes, gedichten en spel 

wordt aandacht besteed aan taalontwikkeling in alle groepen.  

http://www.veiliglerenlezen.nl/
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In groep 3 besteedt: ‘Veilig leren lezen’ ook aandacht aan taalontwikkeling (spelling: dus hoe schrijf je de woorden, welke 

regels gelden hiervoor?). Voor taal- en spelling maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Taal in Beeld en 

Spelling in Beeld.  

Rekenen 
Wij werken met de methode Rekenrijk. Deze methode hebben wij gekozen omdat Rekenrijk veel aandacht besteedt aan: 

1. Automa tiseren en inoefenen van de basisvaardigheden  

2. Eenduidige benadering van de (oplossings) s trategieën in de lessen. 

3. Zoveel mogelijk één onderwerp per les behandelen. 

4. Onderscheid maakt in niveaus. 

5. Meer aandacht schenkt aan de randgebieden (meten, ti jd en geld). 

6. Extra  oefenstof geeft: weer, meer en verrijking.  

De opgaven worden gemaakt via de Snappet. 

Schrijven 
Wij rea liseren ons dat lezen en schrijven nauw samenhangen. Door middel van schrijven kan het kind zijn/haar eigen 

gedachten verwoorden en plaats en tijd overbruggen. Schrift wordt geproduceerd om gelezen te worden. We gebruiken de 

methode ‘Schrijven leer je zo”. Deze methode leert blokschrift aan. Wij schrijven van groep 3 t/m 8 in blokschrift en niet 

meer in ‘cursief koordschrift’ (aan elkaar!). Wij hebben voor deze methode gekozen omdat wij het belangrijk vinden dat 

onze leerlingen: 

- leesbaar en ontspannen leren schrijven.  

- met veel plezier leren schrijven.  

- hun eigen teksten vlot teruglezen.  

- minder uitvallen op lezen en schrijven.  

- een persoonlijk handschrift ontwikkelen.  

- kri ti sch leren kijken naar hun handschrift.  

- met veel zelfvertrouwen leren schrijven.  

- een ontspannen zit- en werkhouding leren en toepassen.  

Wereldoriëntatie 
Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode ‘Geobas’. In deze methode wordt naast de feitenkennis ook aandacht 

besteed aan topografie. Voor geschiedenis volgen we de methode “Brandaan”. ‘Leefwereld’  is onze biologiemethode. 

Daarnaast hebben we een eigen schooltuin voor de buitenlessen Biologie. Ook worden er diverse uitstap jes per groep 

georganiseerd bijvoorbeeld naar de boerderij, naar het bos. Het komende jaar gaan we onderzoeken of we wereld 

oriënterende vakken ook op een andere manier kunnen gaan aanbieden. 

Expressieactiviteiten 
Voor tekenen, handvaardigheid en dramatische vorming worden bronnenboeken gebruikt, tevens maken we gebruik van 

aanbiedingen vanuit onder andere “Keunstwurk”.  

Engels 
In de groepen 7 en 8 gebruiken we de methode ‘Take i t Easy’.  

Gymnastiek  
In groep 1/2 s taat bewegingsonderwijs dagelijks op het lesrooster. Er wordt in het 

speellokaal gegymd of op het schoolplein gespeeld. De groepen 3 t/m 8 kri jgen 2 keer 

per week gymnastiek. De gymlessen worden gegeven in sporthal Schuttersveld. 

Burgerschap en sociale integratie 
Actief burgerschap en sociale integratie is een vakgebied dat we niet a ls een apart vak 

behandelen, maar dat geïntegreerd wordt in andere vakgebieden. De doelen zijn:  

 de rol  van de kinderen a ls burger in de Nederlandse samenleving,  

 het kennen van verschillende culturen en religies en  

 verantwoordelijkheid nemen voor de democratische samenleving. 
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Ui tgangspunten hierbij zijn:  

 identiteitsvorming aan de hand van levensbeschouwing; 

 de school a ls samenleving;  

 de school a ls opvoedkundig instituut;  

 de school middenin de samenleving;  

 kennis over politieke en maatschappelijke praktijken en Europees en wereldburgerschap. 

Onze geschiedenismethode behandelt hier verschillende onderdelen van. Bovendien heeft de methode Leefstijl (voor 

sociaal emotionele ontwikkeling) toepasbare items. Onze godsdienstmethode Trefwoord behandelt ook een aantal thema’s 

waarin burgerschap en sociale integratie naar voren komt.  

Sport en cultuur 
Naast de wekelijkse gymlessen is er nog meer aandacht voor spel en sport. Sport is gezond en fi jn om te doen. Het gaat om 

de eigen prestatie, maar nog meer om het plezier van spelen en sporten en het leren omgaan met winnen en verliezen. 

Misschien groeit het uit tot een vri jetijdsbesteding. Ieder jaar houden we een buitensportdag op de atletiekbaan om het 

Schuttersveld.  Als het weer meezit, organiseren we een middag sneeuw- ijspret, of water- en zwempret.  

We doen mee aan de activi teiten van de schoolsportkalender; zoals het dam-, volleybal-, voetbal-, korfbal-, en 

atletiektoernooi. Daarnaast maken we gebruik van de kennismakingslessen voor o.a. tennis, hockey, 

judo, skeeleren, karate, volleybal of squash. 

Vanuit de Brede School Noorderhoek worden er diverse activiteiten georganiseerd door de 

buurtsportcoaches van de gemeente. Deze activi teiten bestaan uit: diverse sportactiviteiten in de 

wi jk of op de scholen, creatieve activiteiten, muzikale activiteiten, etc.  

Ervarend leren schooltuintjes, natuur 
De Johannes Postschool beheert een eigen volkstuintje. Groep 7 zaait in het voorjaar de groenten in en groep 8 oogst in het 

najaar de gezaaide groente. Daarnaast doen onze leerlingen mee aan natuurexcursies naar bijvoorbeeld de boerderij. Ook 

halen we de natuur in de klas door bijvoorbeeld kikkervisjes, rupsen en een broedmachine in de groep te halen. Leerlingen 

kunnen dan elke dag het proces volgen, dit maakt hen erg betrokken bij de natuur. 

Talentenmiddagen  
Elk kind heeft ta lenten. Onze leerlingen mogen in hun talenten van elkaar verschillen. Wat de één makkelijk vind, kan voor 

de ander best wel eens heel moeilijk zijn. Een aantal keren per jaar bieden de leerkrachten (met hun eigen talenten) en/of 

betrokken ouders een drietal lessen aan die aansluit bij verschillende ta lenten. Voorbeelden zijn drama, dans, fotografie, 

figuurzagen, verhalen vertellen, boeken maken, bloemschikken of koken. Leerlingen mogen kiezen uit de diverse 

workshops. 
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Samen LEREN in een veilig schoolklimaat: Ondersteuning voor ieder kind 

Intern begeleiders 
Onze intern begeleiders zijn de spil in onze zorg rondom de leerlingen. Zij ondersteunen de leerkracht om een zo goed 

mogelijk leer en werkklimaat te creëren in de groepen. 

Logopedie 
De logopedie wordt verzorgd door Charlotte Vakondios vanuit de bestaande logopediepraktijken in Sneek: 

Spraakmakend Sneek,  A. de Witte 

Prakti jk voor Logopedie W. Voolstra 

Charlotte is één dag per week aanwezig (woensdag) op de Johannes Postschool in haar eigen ruimte. Al le kinderen met 

problemen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor kunnen hier, op verwijzing van de huisarts, terecht. Aan de hand 

van de hulpvraag en de aard en omvang van de problematiek vindt de eerste intake plaats. Hierna wordt besloten, in 

overleg met de ouders, of behandeling noodzakelijk is. Behandeling kan/mag plaatsvinden onder schooltijd in het bijzijn van 

de ouders. Logopedie wordt volledig vergoed door vri jwel alle zorgverzekeraars. Zie voor adres en telefoonnummer 

achterin de schoolgids. 

Wijk en gebiedsteam 

Mei-inoar zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind 
Wat doe je als je kind regelmatig in woede uitbarst? Als je zoon niet helemaal lekker in z’n vel 

zi t. Of je dochter gepest wordt? Elke ouder heeft wel eens een vraag over de opvoeding en het 

gedrag van een kind. Veel zaken bespreek je met familie en vrienden. Maar soms is dat niet 

genoeg of niet mogelijk. 

U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern begeleider, de 

Jeugdverpleegkundige van de GGD en de medewerker gebiedsteam op school nauw samen. U kunt hen rechtstreeks 

benaderen (zie contactgegevens).  

 

Zi j hebben een paar keer per jaar overleg om eventuele vragen of zorgen over een kind te bespreken. Dit gebeurd altijd nadat 

ouders hiervoor (mondeling) toestemming hebben gegeven. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit 

zogenoemde intern zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan over de l ichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, 

emotionele ontwikkeling, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, op school of in de vri je tijd mee te maken kan 

kri jgen. Als u wilt kunt u bij dit overleg aanwezig zi jn. Samen met u willen we er vo or zorgen dat uw kind(eren) zich goed 

kunnen ontwikkelen. 

 

Gebiedsteams 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en 

kinderen (en alle andere inwoners) goed te regelen werkt de gemeente met lokale gebiedsteams bij u in de buurt. De 

medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) maakt onderdeel uit van het gebiedsteam.  

Betere samenwerking tussen professionals 
Er zi jn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet goed 

wie hulp verleent aan welk kind of gezin. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en 

de problemen samen met u oplossen. Daarom is de Verwijsindex ingevoerd . De verwijsindex i s een digitaal hulpmiddel om 

snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen. Professionals kunnen hierin zien wie allemaal betrokken is bij uw kind. In 

de Verwijsindex s taat geen inhoudelijke informatie, alleen de naam van de professional(s) en van het kind. 

De contactpersoon van onze school naar het gebiedsteam is Onze School Maatschappelijk Werker: Thea Visser 

Schoolmaatschappelijk werk 
Sinds 1 maart 2002 is er een schoolmaatschappelijk werkster/gebiedsteammedewerker, Thea Visser, verbonden aan onze 

school. Een kind brengt een groot deel van de dag op school door. Problemen en vragen die leerlingen hebben, kunnen niet 
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altijd voldoende door de school worden opgepakt. Die problemen en vragen kunnen echter wel  de leerprestaties 

beïnvloeden. Voor de school ontbreekt vaak de tijd en de deskundigheid om op alle problemen van leerlingen in te gaan. 

Vanuit de zorg naar leerlingen, kan het schoolmaatschappelijk werk ingezet worden. 

 

Ook wanneer ouders zich zorgen maken om hun kind en daar graag eens met iemand over wi llen praten, kan de 

schoolmaatschappelijk werkster ingeschakeld worden. In een gesprek bekijkt zij samen met de ouders wat nodig is. Dit kan 

op school maar ze kan ook bij de ouders thuis komen. Eén van de mogelijkheden is ook dat een  kind onder schooltijd een paar 

gesprekken met de schoolmaatschappelijk werkster heeft.  

 

De gesprekken zi jn vertrouwelijk en gratis. Thea Visser i s donderdagochtend aanwezig op school, maar u kunt haar ook per 

telefoon of per email bereiken. Zie voor adres en telefoonnummer achter in de schoolgids.  

 

Sinds 8 juni 2017 kunt u tussen 8.30 en 11.00 ook terecht bij Khaled Almusawy die net a ls Thea op d onderdagochtend  

aanwezig bij ons op school. Hij heeft spreekuur voor diverse zaken a ls; relaties, geld, opvoeden, wonen, werk, onderwijs, 

gezondheid, verslaving, vervoer en mantelzorg.  Khaled spreekt goed Nederlands maar ook Arabisch en helpt daar waar 
nodig i s.  

Schoolarts 
Als  een kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau de 

gegevens over aan GGD Fryslân. Dit gebeurt na toestemming van de 

ouders. Voor sommige kinderen vindt de arts  van het 

consultatiebureau een extra onderzoek nodig. In veel gevallen gaat 

het dan om de ogen, het gehoor of de l ichamelijke ontwikkeling. 

Deze kinderen worden in groep 1 door de GGD uitgenodigd en 

onderzocht.  

Gezondheidsonderzoek groep 2 
Al le kinderen in groep 2 en hun ouders/verzorgers krijgen een 

ui tnodiging voor het gezondheidsonderzoek. Dit bestaat uit een 

ui tgebreid l ichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, 

gedrag en gezondheid.  

Kort onderzoek groep 7  
Al le kinderen in groep 7 worden met hun ouders/verzorgers voor het gezondheidsonderzoek uitgenodigd. Dit bestaat uit een 

onderzoek van gezond gedrag. 

 

Voor en na  de onderzoeken kan er overleg zi jn tussen school en de GGD. Hierover zult u worden geïnformeerd door de 

betreffende leerkracht en zal om uw toestemming worden gevraagd. 

Telefonisch spreekuur 
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg hebben op woensdag een inloopspreekuur van 12.30 – 

13.00 uur op het consultatiebureau in onze school.  

In dringende gevallen kunnen ouders en leerkrachten op het algemene GGD-nummer terecht: 0900 - 2541254. 

Zorgteams 
Jeugdartsen en -verpleegkundigen hebben zi tting in a llerlei zorgteams. Voorbeelden daarvan zi jn "Weer Samen Naar 

Schoolnetwerken”, interne zorg overleggen, zorgteams op het voortgezet onderwijs en VTO -teams (Vroegtijdige Opsporing 

Ontwikkelingsstoornissen). In deze teams worden kinderen besproken bij wie zorgen zi jn over de (leer)ontwikkeling, het 

gedrag of de sociale situatie. De deskundigen in zo’n team proberen gezamenlijk een advies te geven om het kind en de 

ouders te helpen. 

Meldcode 
 Als   leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken kri jgen met slachtoffers van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zi jn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij 

s ignalen van geweld. De meldcode beschrijft in vi jf s tappen wat we moeten doen bij vermoedens van geweld. We volgen dit 
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stappenplan  als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind onveilig is. Bij s tichting Pa lludara werken we vanaf  juli 

2013 met de meldcode omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert zi jn en goed kunnen handelen in geval van 

een onveilige thuissituatie van een kind. 

Plusbus 
Stichting Pa lludara vindt dat elk kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Dit betekent dat 

we leerlingen aanspreken op een bi j hen passend niveau. Het moet aansluiten bi j zi jn of haar 

mogelijkheden, specifieke leereigenschappen, interesses en b ehoeftes op cognitief, sociaal en 

emotioneel gebied. Een van de vereisten voor (hoog)begaafde leerlingen is een breed activiteitenscala 

aan verrijkingsactiviteiten. We hebben gemerkt dat we de groep hoogbegaafde leerlingen in de klas 

niet genoeg uitdaging kunnen bieden binnen hun ‘gewone’ lesstof. Daarom zijn we sinds oktober 2011 

gestart met een bovenschoolse plusklas op de Vuurvlinder, een school die valt binnen onze stichting 

Pa l ludara. 

   

“We pakken het samen op, jij moet het doen!” 

Passend onderwijs 
Binnen Palludara geloven we dat kinderen zoveel mogelijk op moeten kunnen groeien in hun eigen buurt of dorp. We kijken 

we naar de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen (naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in het regulier 

onderwijs. In onze ondersteuningsvisie i s dan bi jvoorbeeld ook te lezen: ´ Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle 

leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen 

worden: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet.´ 

 

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat 

we de verantwoordelijkheid krijgen om a lle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. De school ki jkt hiervoor naar 

haar eigen mogelijkheden, deze s taan beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en naar de mogelijkheden van 

uw kind. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een: 

- Een andere basisschool van Palludara; 

- Een andere basisschool in de regio; 

- Onderwijsarrangementen bijvoorbeeld in samenwerking met MOD (jeugdhulp Friesland), Kentalis, thuisonderwijs 

(met ui teindelijke doel -al dan niet volledige- terugkeer naar school); 

- Een andere school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

 

Al le scholen van Palludara voldoen aan de zogenoemde ‘basisondersteuning’. Hierdoor kunnen we veel kinderen op onze 

scholen plaatsen. Deze basisondersteuning hebben we gecreëerd door een zorgvuldig ondersteuningsbeleid op te stellen, 

dat we planmatig onder de loep nemen met deskundige en gekwalificeerde interne begeleiders.  

 

Daarnaast zetten we psychologische en orthopedagogische hulpverlening in van het Didactisch Orthopedagogisch 

kenniscentrum (DOK) in Sneek. Ook hebben we een ambulante begeleider gedrag  aangesteld die op a l le scholen 

ondersteuning biedt wanneer het bij leerlingen qua welbevinden en gedrag even niet zo lekker loopt.  

 

Afs luitend helpt de goede samenwerking met externe partijen (denk aan 

organisaties a ls Jeugdhulp Friesland, Kindteam Snee k, Kinnik, Accare, 

fys iotherapie, logopedie) om de ondersteuningsstructuur soepel te laten 

verlopen. Veel scholen van Palludara hebben specifieke deskundigheid, 

denk bijvoorbeeld aan expertise rond ADHD, autisme, dyslexie, spraak- en 

taa lproblemen of medische deskundigheid. Hierdoor i s er ook maatwerk 

mogelijk voor uw kind, door bijvoorbeeld onderwijs op een andere school 

van Pa l ludara te volgen. Op deze manier kunnen we vaak ook tegemoet 

komen aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uiteraard 

gebeurt dit a ltijd erg zorgvuldig, in goed overleg en worden a lle voor- en 

nadelen grondig met u afgewogen. Onze school gaat zich de komende jaren specialiseren in onderwijs aan kinderen met een 

taa lontwikkelingsstoornis. 
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Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen heeft Palludara ook extra mogelijkheden gecreëerd om uw kind binnen de 

school te ondersteunen door het intern zorgteam binnen Pal ludara op te richten. Di t zorgteam, heeft de naam ‘Intern 

aanmeldingsteam leerlingenzorg’ (IAL). Het IAL is een multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld kan worden bij 

kinderen die zich in een crisissituatie bevinden. Het IAL adviseert rond mogelijkheden voor leerlingen uitzonderlijke 

ondersteuningsbehoefte (zoals extra ondersteuning en interne/externe verwijzingen).  

Deze ondersteuning gebeurt bijvoorbeeld door extra inzet van personeel, maar er kan ook gedacht worden aan het inzetten 

van specifieke materialen.  

 

De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, a ls ouder. Voor aanmelding zal aan u als ouders alt ijd expliciet toestemming 

gevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bi j de school waar uw kind naartoe gaat. De directeur, intern 

begeleider en leerkrachten s taan u graag te woord. Voor vragen die de school overstijgen kunt u het IAL bereiken op : 

ia l@palludara.nl  

 

Passend onderwijs en leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
In juni 2017 hebben we een intentieverklaring getekend met Kentalis. Sinds die tijd werken we intensiever met elkaar 

samen t.o.v. andere reguliere scholen. Er werken niet a lleen leerkrachten bij ons op school maar ook medewerkers van 

Kenta lis. Samen zorgen wij er voor dat de TOS-leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een mediumvoorziening.  

De Johannes Postschool en Kentalis willen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die extra ondersteuning 

nodig hebben, een plek bieden binnen het reguliere onderwijs. Dit sluit aan bij de Wet Passend Onderwijs: gewoon a ls het 

kan, speciaal a ls het moet. De samenwerking biedt ook kansen voor de huidige leerlingen: doordat de expertise gedeeld 
wordt tussen regulier en speciaal onderwijs profiteren alle leerlingen van deze samenwerking .  

Over Kentalis 
Kentalis i s er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij 

meerdere beperkingen hebben. We bieden onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel 

Nederland. Kentalis heeft twintig scholen door heel Nederland voo r speciaal onderwijs en biedt ondersteuning op reguliere 
scholen voor basis, voortgezet of beroepsonderwijs aan ongeveer 7000 leerlingen. 

Voor meer informatie over Kentalis, kijk op; www.kentalis.nl 

Sinds februari 2018 zi jn De SKelpkes (Dependance van Kentalis de Skelp in Drachten) op de Johannes Postschool gevestigd. 

Vanaf 27 augustus 2018 s tart de Taaltrein eveneens in ons schoolgebouw. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
 

Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit zichzelf te kunnen halen, ze hebben recht op het 

best passende onderwijs! Het contact met ouders wordt op onze scholen a ls zeer waardevol ervaren. U kent uw kind immers 

het best en weet wat hij of zij nodig heeft. De deuren van onze scholen staan 

open voor uw ideeën en feedback. Sámen realiseren we het best passende 

onderwijs. 

 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school voor ten minste vier 

jaar vast welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig 

hebben. Het schoolondersteuningsprofiel i s  opgesteld door de ouders 

(medezeggenschap), intern begeleiders, schoolleiding en het bestuur van 

Pal ludara. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning onze 

scholen kunnen bieden en welke a mbities de scholen hebben voor de 

komende periode. Op basis van het profiel inventariseren onze scholen 

welke expertise kan worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de 

(scholing van) leraren.  

 

Expertise Stichting Palludara samengevat 
Binnen s tichting Palludara i s de basisondersteuning voor a lle leerlingen op orde. Hiervoor i s door de onderwijsinspectie een 

hoge beoordeling gegeven. Dit betekent dat de domeinen ‘onderwijs’, ‘ondersteuning’, ‘beleid’ en ‘organisatie’ allemaal goed 

mailto:ial@palludara.nl
http://www.kentalis.nl/
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op orde zijn. Er is bijvoorbeeld kwalitatief expertise op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden, ADHD en autisme. Voor 

hoogbegaafde leerlingen biedt Palludara zelfs een speciale  klas aan: ‘de Plusbus’. Leerlingen krijgen hier les passend bij hun 

ontwikkelingsniveau en -mogelijkheden.  

 

Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen begeleiden. Soms winnen we hiervoor advies in bij 

externe deskundigen. De intern begeleider is de spil wanneer er ondersteuningsvragen rond uw kind zijn en kan –altijd in 

overleg met u- externe hulp voorstellen om met onze scholen mee te denken. De samenwerking met externe deskundigen is 

binnen Palludara gestructureerd ui tgezet. Zo werken we nauw samen met orthopedagogen en psychologen van het 

Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, 

andere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. Samenvattend is over de 

samenwerking met ketenpartners te zeggen dat deze intensief  en regelmatig plaats vindt waar het moet en incidenteel waar 

het kan. 

 

Stichting Pa lludara is zich na het analyseren van het SOP 2013-2016 verder gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van 

onderwijs aan het jonge kind (de kleuters). Opgedane kennis wordt gedeeld binnen onze interne ‘academie’.  Dit is een 

leerplaats verzorgd door en voor deskundige collega’s. Als professionals binnen het onderwijs willen we ook ́ een leven lang 

leren´ om a lle leerlingen met hun persoonlijke talenten en ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.  

 

In 2015-2016 is in het kader van passend onderwijs een protocol medisch handelen opgesteld zodat voor alle partijen duidelijk 

i s  welke mogelijkheden er op medisch vlak zijn. Ouders van kinderen die zich voor onze school aanmelden worden hier 

expl iciet op gewezen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Met de ouders van reeds aangemelde leerlingen met een 

medische ondersteuningsbehoefte is dit nieuwe protocol inmiddels besproken. Het protocol is altijd in te zien bij de directeur 

en-of intern begeleider van uw school.  

 

Het komende schooljaar willen we ons meer ontwikkelen rond dyscalculie en rekenproblemen. Twee jaar geleden heeft 

Pa l ludara, samen met rekenspecialisten en intern begeleiders binnen onze organisatie, een dyscalculieprotocol opgesteld 

waarin onze afspraken helder zi jn geborgd. Nu is het tijd voor de uitrol hiervan.  

 

Tot s lot hebben we destijds hiaten ervaren in het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen. In het cursusjaar 2016- 2017 is  

een eigen aanbod gerealiseerd in de vorm van algemene sociale vaardigheidstrainingen, op maat gemaakte trainingen en 

Rots  en Water – tra iningen.  

Als  u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt zien of hier eens over van gedachten wilt wisselen: u bent (altijd) van 

harte welkom op school!  

 

Expertise Johannes Postschool samengevat 
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 kri jgen a lle scholen voor basisonderwijs een zorgplicht. Dat 

betekent dat we op de Johannes Postschool de verantwoordelijkheid kri jgen om a lle leerlingen een passende onderwijsplek 

te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte school. 

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een 

passende onderwijsplek te bieden. De school kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, welke s taan beschreven in haar 

schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

Op de Johannes Postschool i s de kwaliteit van de basisondersteuning voor alle leerlingen gewaarborgd. Er i s sprake van een 

vei l ig en ondersteunend klimaat op school. Op planmatige wi jze wordt de leerlingenzorg uitgevoerd. Binnen het team is 

sprake van veel deskundigheid. Op het gebied van gedrag, taal, leerlingenzorg en het jonge kind zijn coördinatoren met 

expertise aanwezig.  

Structureel vindt op onze school overleg plaats met samenwerkende ketenpartners. De samenwerking met het 

schoolmaatschappelijk werk i s  ui ts tekend. Ook met col lega-scholen, scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal 

bas isonderwijs i s geregeld overleg. In de vorm van ambulante begeleiding kunnen we een beroep doen op de expertise van 

het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

Onze school i s rolstoelvriendelijk. Er zi jn voldoende gespreksruimtes aanwezig en indien nodig kunnen er ook “time out” 

ruimtes worden gecreëerd.  

“Ieder kind is welkom bij ons op school, ieder gedrag niet” 
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Zorg 
Hieronder verstaan we a lles wat te maken heeft met leerlingbegeleiding en zorgverbreding. We 

streven hierbij naar zorg op maat voor ieder kind zodat er sprake kan zijn van een doorgaande 

ontwikkelingslijn. We houden hierbij rekening met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. 

De coördinatie van de zorgverbreding op onze school is in handen van de interne begeleiding  

(afgekort: IB-er). Zi j houden zich o.a. bezig met de zorgleerlingen op onze school. Dit kunnen 

leerlingen zi jn die minder/meer kunnen dan andere kinderen in de groep of gedragsmatig 

opvallen. 

 

Uitgangspunten bij het beleid t.a .v. zorgleerlingen. 

 Het accent van de hulp aan de leerlingen ligt in de groepen 1 t/m 6 omdat in deze groepen de 

bas isvaardigheden worden geleerd. 

 Leerl ingen worden op school geholpen als de school voldoende mogelijkheden ziet om zorgleerlingen te begeleiden 

binnen het reguliere onderwijs. Dit betekent dat ze het niveau van eind groep 6 moeten kunnen halen. 

 We werken m.b.v. handelingsgerichte diagnostiek. 

 

Handelingsgerichte diagnostiek  

De leerkracht  
 s ignaleert d.m.v. observaties en toetsen (methode-gebonden en methode onafhankelijke toetsen); maakt 

foutenanalyses; 

 vergel ijkt met resultaten van voorgaande jaren; 

 verwerkt de gegevens in een groepsplan met de bijbehorende handelingsplanning; 

 legt het moment vast voor evaluatie; 

 overlegt met interne begeleiding. 

 

In een aantal s tappen kunnen de signalering, het s tellen van de diagnose en de wijze van handelen worden omschreven. 

Stap 1: 

Signalering van leerlingen met leerproblemen 
De leerkracht signaleert d.m.v. het dagelijks werk van de leerlingen, informatie van de ouders, observaties en 

methodegebonden en onafhankelijke toetsen. 

Tijdens de leerlingbespreking wordt gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn en op welke manier deze 

vormgegeven kan worden. 

De signalering van leerlingen met sociaal emotionele en gedragsproblemen 
De leerkracht signaleert leerlingen met sociaal emotionele en gedragsproblemen door middel van observatie in de groep. 

Opvallende leerlingen worden besproken met de interne begeleider. Aan de hand van deze leerlingbespreking worden acties 

en afspraken genoteerd. Leerlingen die zeer opvallende sociale en emotionele gedragsproblemen laten zien worden nader 

geobserveerd en/of onderzocht, dit na overleg en toestemming van de ouders/verzorgers. 

De signalering van (hoog)begaafde leerlingen 
De signalering van (hoog)begaafde leerlingen gebeurt door de groepsleerkracht.    

Voor kinderen die meer aan kunnen, meer uitdaging nodig hebben we twee opties, namelijk de Plusmap en de Plusbus.  

Plusmap 
Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden begeleid door één van de personeelsleden. De kinderen krijgen extra 

verdiepingsopdrachten op het gebied van taa l, rekenen en wereldoriëntatie. Eén keer per week kri jgt het kind 

ui tleg/instructie van de opdrachten. Deze opdrachten krijgt het kind mee in een map en mag er in de klas aan werken, o.a. 

a ls klaaropdracht of i.p.v. de basislesstof.         

Al les gaat in samenwerking met de groepsleerkracht, ouder/verzorger en interne begeleider.   

Plusbus  
Een aantal van deze (hoog) begaafde kinderen kunnen echter nog meer uitdaging aan en komen in aanmerking voor screening 

voor de Plusbus. De Plusbus i s een initiatief van s tichting Pa lludara en vindt plaats op de Simon Havingaschool. (zie 4.6)  



   Schoolgids Johannes Postschool 2018-2019 

23 
 

Stap 2: 

Diagnostiek 
Door middel van observatie, het leerlingvolgsysteem en klassenwerk 

worden ris icokinderen door leerkrachten ges ignaleerd. Deze 

ri s icokinderen worden met de intern begeleider besproken en er 

worden afspraken gemaakt voor nadere analyse. In het groepsplan 

wordt beschreven wat de gegevens zi jn, welke acties er worden 

ondernomen en hoe of wanneer deze plaatsvinden. Dit kan zowel in de 

klas door de eigen leerkracht, a ls buiten de groep door een andere 

leerkracht worden uitgevoerd. 

Stap 3: 

Wijze van handelen 
Met behulp van de gegevens van stap 2 wordt de wijze van handelen bepaald. Dit kan zi jn: 

1. middels het groepsplan dat uitgevoerd wordt door de leerkracht in de groep; 

2. doorverwijzing naar een externe specialist en/of instantie (b.v. logopedist, fysiotherapie, jeu gdzorg e.d.). 

Ouders worden bij doorverwijzing naar een externe specialist gevraagd om toestemming door leerkracht en/of interne 

begeleider. 

 

Criteria voor extra aandacht binnen het groepsplan. 
 Kinderen die bij taal de spelling niet goed beheersen. 

 Kinderen die bij rekenen een of meerdere onderdelen niet goed beheersen. 

 Kinderen die een IV/V score hebben gehaald op een van de CITO toetsen. 

 Kinderen die dalen in hun score (b.v. van I  naar III). 

 Kinderen die meer aankunnen en verdiepingsstof nodig hebben. 

 Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Criteria voor extra hulp buiten de groep indien daar mogelijkheden voor zijn 
 Kinderen die op grond van hun leervermogen extra begeleiding nodig hebben. 

 Kinderen die op grond van hun gedrag extra  begeleiding nodig hebben. 

 

Deze kinderen hebben a l extra  hulp in de klas gehad zoals hierboven beschreven. De duur van de hulp i s afhankelijk van het 

kind, de situatie en de aard van het probleem.  

CLB (=consultatieve leerling bespreking) 
Als  ouders hiervoor toestemming geven kan de intern begeleider voor het geven van hulp aan een leerling advies vragen aan 

een orthopedagoog van DOK-Sneek (=kenniscentrum voor didactiek en orthopedagogiek). 

Het probleem van uw kind wordt besproken en de CLB-er geeft adviezen. Zij werkt in deze fase niet zelf met het kind: er 

worden handelingsadviezen aan de leerkracht gegeven. In sommige gevallen nodigen we de ouders uit om bij het gesprek 

aanwezig te zijn. In alle gevallen houden we u op de hoogte van de inhoud van de gesprekken en de handelingsadviezen.  

Speciaal zorgarrangement 
Leerl ingen die geen of weinig baat hebben bij de extra zorg kunnen worden aangemeld bij het IAL (Intern Aanmeldingsteam 

Leerl ingenzorg). Op grond van de bespreking van het zorgdossier kan besloten worden tot aanmelding bij het zorgteam. 

 

Di t zorgteam adviseert in de verdere begeleiding. Een psychologisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden.  

De aanvraag voor een dergelijk onderzoek wordt door de interne begeleider geregeld. Van het onderzoek wordt een verslag 

gemaakt door de psycholoog. Dit wordt besproken met de interne begeleider, groepsleerkracht en de ouders. De ouders en 

de school ontvangen een kopie van het verslag. 

Stap 4:  

Advies n.a.v. CLB 
Naar aanleiding van het CLB- gesprek of psychologisch onderzoek kunnen de volgende maatregelen worden genomen. 



   Schoolgids Johannes Postschool 2018-2019 

24 
 

 Voortzetting van de huidige handelswijze aangepast aan de nieuwe onderzoekgegevens. 

 De leerling blijft op school en werkt met een eigen leerlijnen.  

 Als  de school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden dan wordt samen gekeken naar verwijzing naar een andere 

bas isschool van Palludara. 

 De leerling wordt doorverwezen naar een vorm van speciaal(basis) onderwijs. 

 De leerling wordt voor verder onderzoek doorverwezen naar externe instanties. 

Ambulante begeleiding 
Naar aanleiding van een CLB- gesprek of een psychologisch onderzoek kan er advies gevraagd worden vanuit het SBO (speciaal 

bas isonderwijs). Een ambulant begeleider komt dan met ons meekijken en geeft de leerkrachten handelingsadviezen. Dit kan 

bi jvoorbeeld bij het opstellen van een eigen leerlijn of het aanpassen van het onderwijsaanbod. 

N.B.: Ambulante begeleiding vanuit het SBO is géén verwijzing of beschikking voor het SBO. 

Ambulante Begeleiding is ook mogelijk op het gebied van gedrag, slechtziend/blindheid, slechthorend/doofheid en medische 

problematiek.  

Verwijzing naar S.B.O. (Speciaal Basisonderwijs) 
Indien de ouders, school en psycholoog tot de conclusie zijn gekomen dat het kind recht heeft op Speciaal Basisonderwijs, 

vindt aanmelding plaats, via het IAL, bi j het CvT, de commissie voor toewijzing. Deze commissie beoordeelt of deze 

aanmelding terecht i s  en geeft zo nodig een beschikking af. Hiervoor moeten de ouders en de school nog een 

aanmeldingsformulier invullen. 

Schorsen en verwijderen van leerlingen 

We hopen dat het nooit nodig zal zi jn om een leerling gedwongen van school te verwijderen. Toch ka n zich een situatie 

voordoen waarin verwijdering de enige oplossing is. Denkt u aan ernstig herhaaldelijk wangedrag van een leerling of van de 

ouders. 

 

Voor verwi jdering i s  in de Wet op het Primair Onderwijs een zeer zorgvuldige procedure voorgeschreven. I n een 

beleidsdocument op Stichtingsniveau is  di t nader ui tgewerkt. Bi j een verwi jdering zi jn ook a ltijd de Inspectie van het 

Onderwijs en de leerplichtambtenaar betrokken.  

 

De inhoud is samengevat a ls volgt: het bevoegd gezag beslist over het verwijderen van een leerling. Dit bevoegd gezag heeft 

de pl icht gedurende 8 weken te zoeken naar een andere school voor deze leerling. Na deze 8 weken kan de leerling, ook 

zonder op een andere school geplaatst te kunnen worden, worden verwijderd. De regels van de procedure zijn: 

 Eerst worden de ouders geïnformeerd over het voornemen tot verwijdering. 

 Er i s  een gemotiveerd, schriftelijk besluit waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid tot het indienen van een 

bezwaarschrift. 

 Ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. 

 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 

 Het bevoegd gezag moet binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslissen. 

 

n.b. het protocol schorsing en verwijderen van leerlingen ligt ter inzage bij de directie. 
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SAMEN leren in een veilig schoolklimaat: Ouders 

Betrokkenheid 
 

We vinden het belangrijk dat u betrokken bent bi j het onderwijs aan uw kind. Vanuit school proberen we die betrokkenheid 

te s timuleren door u goed op de hoogte te houden van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Wij proberen u voldoende 

mogelijkheden te bieden tot contacten met de groepsleerkracht van uw kind. Di t doen wi j door middel van een 

kennismakingsgesprek en de tien minutengesprekken die 3 keer per jaar plaatsvinden (1x facultatief), naar aanleiding van het 

rapport of resultaten van uw kind(eren). Daarnaast hebben we afgesproken dat wij contact met u opnemen wanneer wij ons 

zorgen maken over de ontwikkeling of leerprestaties. Wij verwachten ook van u dat u contact met de leerkracht opneemt 

wanneer er bijzonderheden zijn. Het beste moment voor een gesprek is na schooltijd . 

Informatievoorziening 
Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief, de info, met actuele informatie. Aan het begin van het schooljaar wordt een 

kennismakingsgesprek gehouden met de leerkracht. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de werkwijze in de diverse 

groepen en worden de methoden toegelicht. Een aantal keren per jaar zijn er spreekavonden met 10 minutengesprekken, 

waar u de groepsleerkracht kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Uiteraard bent u ook tussentijds altijd welkom 

voor een gesprek, zowel met de leerkrachten als met de directie.  

 

Vaak wordt de school benaderd om a ls doorgeefluik te fungeren voor a llerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als 

het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie (en niet in strijd is met de identiteit van de 

school en de fatsoensnormen) dan wordt het uitgedeeld. De school kan dus ook folders of posters weigeren.  

Gescheiden ouders 
Volgens de wet i s de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de 

leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers . Deze verplichting blijft na 

(echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder 

zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit getrouwd 

zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.  

De school hoeft geen informatie te verstrekken die niet aan de andere ouder zou 

worden gegeven en de school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit niet 

goed is voor het kind. De school moet zeer zwaarwegende argumenten hanteren bij 

het weigeren van informatie aan een ouder en de school moet concreet (door middel 

van een gerechtelijke ui tspraak die di t bevestigt, di t i s  geen verklaring van een 

advocaat of therapeut) aantonen en motiveren waarom en op welke manier het 

belang van het kind zou worden geschaad door informatieverstrekking door de 

school.  

Het i s  de taak van de school om ouders op een neutrale manier en in gelijke mate van informatie over de gang van zaken op 

school, in de klas en de ontwikkeling van de kinderen op school te voorzien en op de hoogte te s tellen. Wi j vinden het 

belangrijk om ouders hiertoe op gelijke wijze in de gelegenheid te stellen deze informatie te ontvangen. Voor meer informatie 

kunt u a ltijd terecht bij de directie van de school. 

De medezeggenschapsraad (MR)  
Zoals op elke basisschool worden ook op de Johannes Postschool belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct 

te maken hebben met de school zelf of met het onderwijs dat er wordt gegeven. Daarbij kan worden gedacht aan keuzes 

voor onderwijsmethoden, de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, de manier waarop het geld wordt besteed, 

onderhoud en verbouw van de school, regels om pesten en discriminatie te voorkomen, regels op het gebied van veiligheid, 

de inhoud van de schoolgids, de personeelsbezetting, enzovoorts.  

De schoolleiding van de Johannes Postschool neemt belangrijke besluiten niet alleen, maar doet dat in een aantal gevallen in 

overleg met de Medezeggenschapsraad (de MZR). Voor bepaalde beslissingen moet de MZR eerst instemming geven, voor 

andere beslissingen moet de schoolleiding in ieder geval eerst advies van de MZR vragen.  
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Daarnaast bestaat er nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). De GMR behandelt zaken die te maken 

hebben met a lle basisscholen die deel uitmaken van onze s tichting Palludara. 

 

De regels zoals die gelden voor de MZR, de GMR en de samenwerking met de schoolleiding en het bestuur zijn in d e wet en 

in een reglement vastgelegd. Sinds begin 2007 is  er een nieuwe wet (met nieuwe wijzigingen s inds januari 2018) waarin de 

medezeggenschap op basisscholen wordt geregeld. Dit is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS).  

 

De MZR op de Johannes Postschool bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden gekozen: drie leerkrachten 

en drie vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is tijdens de vergaderingen  aanwezig om de MZR over 

verschillende schoolzaken te informeren en toelichting te geven op gevraagde instemming of advies. 

De ouderraad (OR) 
De ouderraad bestaat ui t acht ouders/verzorgers. Met elkaar zorgen zi j voor een goed overleg tussen ouders en de school. 

Ook denken zi j mee over activiteiten die school samen met hen organiseert. Met dat doel heeft de ouderraad één keer per 

maand overleg over de activiteiten op school en a lgemene punten die bi j de ouders leven. Daarnaast ondersteunt de 

ouderraad natuurlijk het schoolteam waar nodig.  

 

Voor het organiseren van activiteiten zi jn binnen de ouderraad commissies gevormd, elk bestaande uit twee of drie 

ouderraadsleden. Zij roepen daarnaast hulp in van de ouders.  

Op di t moment zijn de volgende commissies actief:  

Activiteiten en sport:   

schoolreisje, schoolsportagenda, avondvierdaagse,  sportdag; 

Feesten:  

Sinterklaas, laatste schooldag; 

Organisatie en ondersteuning:  

Kerst, Pasen, gezinsdienst (GKS); 

Ondersteuning bij onderwijsactiviteiten: 

ouderavond,  zending, schoolfotograaf, kinderboeken week, voorleesontbijt, afscheidscadeau groep 8; 

Communicatie naar ouders:  

Informatie in de ouderinfo. 

Financiën:  

ouderbijdrage, commissiebudgetten. 

 

Met a l  die verschillende commissies is het erg belangrijk elkaar te informeren over de stand van zaken op de verschillende 

gebieden. Ook dat gebeurt in het eerder genoemde maandelijks overleg van de ouderraad.  

De activi teiten die worden georganiseerd, worden bekostigd met de financiële bijdrage die ieder jaar van de ouders gevraagd 

wordt.  

De vrijwillige ouderbijdrage 
Helaas worden niet alle extra activiteiten vergoed door het ministerie. Omdat wij deze activiteiten toch belangrijk vinden 

voor onze kinderen vragen wij de ouders een bijdrage in de kosten van deze festiviteiten. Dat doen we in de vorm van de 

vri jwi llige ouderbijdrage. 

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de ouderraad een verzoek tot het geven van deze vri jwillige ouderbijdrage. 

Di t kan met een bankoverschrijving of contante betaling. Voor de bijdrage geldt een minimumbedrag van  € 15,00 per kind. 

Er wordt gewerkt met twee tarieven, een laag en een hoog tarief. In onderstaande tabel s taan de daarbij horende bedragen. 

Natuurlijk bent u a ls ouder helemaal vri j in het kiezen voor het lagere óf het hogere tarief. 

 

Ouderbijdrage  2017-2018 Laag Hoog 

Gezin 1 kind 15,00 25,00 

Gezin 2 kinderen 30,00 37,50 

Gezin 3 kinderen 45,00 50,00 

Gezin 4 kinderen en meer 60,00 62,50 
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Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, wordt per januari de helft van de ouderbijdrage gevraagd.  

Stichting leergeld Sneek e.o. 
De Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, worden uitgesloten 

van schoolse en buitenschoolse activiteiten.  

Daarbij richt zij zich op ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 

- met een laag inkomen 

- woonachtig in de gemeente waar Leergeld werkzaam is 

- die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed kri jgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in s tudiekosten of 

een andere regeling 

- die hun kosten pas op een later ti jdstip vergoed krijgen 

 

Bent u van mening dat u in deze doelgroep va lt dan kunt u ondersteuning aanvragen bij  de stichting, die bereikbaar is via: 

 
- e-mail: info@leergeldsneek.nl 

- Tel : 0612659541 

- via  een antwoordkaart in de folder die bij het WMO loket te verkrijgen is  

BSO 
Er i s  door onze stichting Palludara vanuit de wettelijke plicht 

een convenant gesloten voor de buitenschoolse opvang van 

kinderen (BSO). De uitvoering hiervan is daardoor in handen 

gekomen van Kinderwoud. 

Via  school is informatie aan te vragen.  

Klachtenprocedure 
Klachten  

Als  school hebben we een meldingsregeling machtsmisbruik. Hieronder va llen 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. 

De klachtenregeling van s tichting Pa lludara is opgesteld volgens de landelijke vastgestelde klachtenregeling. Als ouder kunt 

u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste k lachten in onderling overleg 
kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid met de leerkracht in gesprek te gaan.  

Zi jn de problemen op dit niveau niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Het is niet 

de bedoeling dat de MZR of de OR hier een rol in spelen. Mocht het zo zijn, dat u ook met de directie niet tot een oplossing 

van uw probleem/klacht komt, dan kunt u zich in verbinding s tellen met de klachtencontactpersoon van de school, dit is:        
mevrouw Raffi Flasch. Zij zal samen met u de klacht willen oplossen of zi j verwijst u door naar een vertrouwenspersoon die 

aangesteld is door onze Stichting Pa lludara. Ook kunt u zich melden bij de schoolcontactpersoon, mevrouw Anne Adema. Zij 
za l  u alleen in verbinding stellen met de juiste persoon en niet inhoudelijk in gaan op uw klacht. 

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 i s geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vri juit spreken en een 
klacht voorleggen. 

Meer info 

Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfrys lan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en 

Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.   

http://www.ggdfryslan.nl/
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/scholen/vertrouwenspersoon/
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Vertrouwenspersoon voor onze scholen is: Reintsje Miedema.  

Zi j i s te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 536 of via  e -mail r.miedema@ggdfryslan.nl. 

Inspectie 
De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en of het onderwijs voldoet aan de gestelde normen. Zij kan hiervoor 

de school onderzoeken met behulp van verschillende onderzoeksmethoden zoals het periodiek kwaliteitsonderzoek en een 

jaarlijks onderzoek. Voor vragen over onderwijs kunt u de inspectie bellen, telefoonnummer 0800 - 8051 of via  

www.onderwijsinspectie.nl .  

 

Klachten over geweld, seksuele intimidatie, fundamentalisme of discriminatie kunt u melden bij de vertrouwensinspecteurs, 

telefoonnummer: 0900 - 11131111 

Informatie- en advieslijn 
Er i s  een informatiepunt opgericht waar ouders met hun vragen over onderwijs terecht kunnen.  

Via  internet kan dit op www.50tien.nl en telefonisch via het gratis nummer 0800 - 5010. 

Tevredenheidonderzoek 
In juni 2018  i s de oudertevredenheid enquête afgenomen. 16% van de ouders heeft de enquête ingevuld. De waardering 

van het responspercentage is daarmee door het meetinstrument als ‘erg laag’ bestempeld. Dit maakt het beeld dus niet  

betrouwbaar. Toch willen we u de resultaten niet onthouden. Hier volgt daarom een samenvatting van de resultaten.  

 

Kwaliteitszorg 

De school kan nog wel werken aan een positiever beeld , vaker aan ouders vragen of ze tevreden zijn en wat ze verwachten 

van school. De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken.  

 

Leerstofaanbod 

Op school zou er nog meer aandacht besteed kunnen worden aan het werken met computers, buitenschoolse activiteiten 

en creatieve vorming. Ouders zijn (zeer) tevreden over de aandacht die besteed wordt aan normen en waarden, andere 

culturen, actuele thema’s, projecten en kennisontwikkeling. 

 

Leertijd 

Ouders zi jn tevreden over de schooltijden. Er zou nog meer aandacht besteed kunnen worden aan leerlingen die meer 

kunnen en willen en het voorkomen van lesuitval.  

 

Pedagogisch Handelen 

Ouders zi jn over het a lgemeen zeer tevreden over het pedagogisch handelen van de leerkracht; de leerkracht heeft 

belangstelling voor de leerlingen, is positief en de kinderen gaan met plezier naar school. Er zou nog wel meer aandacht 

kunnen zijn voor pesten, ruzies en misverstanden. 

 

Didactisch handelen 

Over di t punt zijn de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld het eens; De leraar is een goede leraar. 

 

Afstemming 

Er i s  een goede afstemming tussen de leerkracht, ouders en de leerling. Voorbeeld hiervan zijn; het taalgebruik is correct en  

de leerkracht laat je uitspreken. 

 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

De leerkracht geeft de leerling voldoende eigen verantwoordelijkheid. 

 

Schoolklimaat 

De ouders zijn tevreden over de ouderavonden, de sfeer op school en de nieuwsbrieven. Er kan nog meer of anders 

aandacht besteed worden aan het organiseren van activiteiten voor ouders en de informatievo orziening over de gang van 

zaken op school. 

 

mailto:r.miedema@ggdfryslan.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tien.nl/
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Zorg en begeleiding 

De school kan nog meer hulp bieden bij leer- en/of gedragsproblemen. Verder zi jn de ouders zeer tevreden over de zorg en 

begeleiding. 

 

Opbrengsten 

Toets  resultaten worden adequaat besproken, en ouders worden goed geïnformeerd. 

 

Sociale veiligheid 

De kinderen voelen zich veilig in de klas en op het plein. De school kan nog iets beter optreden als er problemen zijn tussen 

kinderen. 

 

Incidenten 

Op school kan er nog meer gezorgd worden dat de kinderen geen last hebben van schelden en pesten. Maar over het 

a lgemeen bekeken zijn de te ouders tevreden over de manier waarop wij omgaan met incidenten. 

 

De kri tische punten worden meegenomen in ons schoolontwikkelingsplan voor de komende schooljaren. Wij zullen gericht 

bezig gaan om hier verandering in aan te brengen. 
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Samen LEREN in een veilig schoolklimaat: Ontwikkeling en resultaten van 

ons onderwijs 

Leerlingvolgsysteem 
Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Ci to-toetsen 

(Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling), methode gebonden toetsen en observaties. Dit alles wordt vastgelegd en 

bewaard in het leerlingendossier. 

Voor de groepen 1 en 2 zi jn er de Ci to-toetsen ‘’Rekenen voor kleuters’’ (voorbereidend rekenen) en 

‘’Taa l voor kleuters’’ (taalvoorwaarden). Ook worden de kleuters gevolgd door DORR (Plannen, 

Uitvoeren, Registreren, Evalueren), een leerlingvolgsysteem voor kleuters. 

In groep 3 t/m 8 nemen we twee keer per jaar toetsen af voor rekenen, lezen en spellen en 

woordenschat. 

Het Ci to onderscheidt vi jf verschillende beheersingsniveaus. De resultaten van de toetsen worden bijgehouden op een 

toets  overzicht. Het Ci to hanteert de volgende beheersingsmethode: I  = zeer goed, I I = ruim voldoende tot goed, I II = matig 

tot voldoende, IV = zwak en V = zeer zwak. 

Al le groeps- en individuele gegevens worden bijgehouden en bewaard. Om de ontwikkeling van ieder kind zo goed mogelijk 

te volgen wordt een dossier bijgehouden. In het kader van de wet op de privacy wordt er zorgvuldig met de gegevens van 

uw kind omgegaan. U heeft altijd recht op inzage van het dossier. 

Schoolresultaten 
Ons  s treven is om het beste uit het kind te halen en ons onderwijs zoveel mogelijk af te s temmen op de individuele 

mogelijkheden. De leerresultaten van de leerlingen worden tijdens de basisschoolperiode regelmatig gemeten (naast de 

sociaal-emotionele ontwikkeling) en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.  

Eindtoets CITO 
Aan het eind van groep 8 wordt de landelijke eindtoets van de Ci to afgenomen. Deze eindtoets kent een zogenaamde 

standaard score toe. Deze score is het gemiddelde ‘ci jfer’ dat de leerlingen van de school in dat jaar behaald hebben. Dit 

ci jfer geeft alleen aan hoe de uitkomsten van de eindtoets op schoolniveau zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. 

Het landelijk gemiddelde is dit jaar vastgesteld op; 535,6 .Het gemiddelde voor onze school, met onze weging is echter 

aangepast naar 531,2. Di t hebben we dit jaar, overigens geheel volgens verwachting,  helaas niet kunnen halen. 

In onderstaand overzicht ziet u de resultaten van de Ci to- eindtoets op onze school over de afgelopen vi jf jaar 

weergegeven: 

Jaar Schoolscore Aantal leerlingen 

2014 538,3 22 

2015 538,2 27 

2016 538,9 31 

2017 531,7 5 

2018 528 6 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
Op grond van het advies van de basisschool en de uitslag van de Ci to eindtoets maken de ouders voor hun kind een keuze 

voor een school voor voortgezet onderwijs. 

De ui tstroomcijfers van onze school zijn:  
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Jaar ISK PRO VMBO BL VMBO K VMBO 

gemengd/TL 

HAVO/ 

VWO 

VWO/ 

gymnasium 

2015   0 1 10 10 6 

2016   2 2 8 8 11 

2017 1  1  3 1  

2018  2 3 3 2 1  

 

Plaatsingswijzer, on-line 
Tot schooljaar 2011- 2012 was de uitkomst van de Ci to eindtoets in groep 8, samen met de bevindingen rond de werkhouding 

en sociaal- emotionele ontwikkeling, in hoge mate bepalend voor de plaatsing van uw kind op het voortgezet onderwijs. Met 

ingang van schooljaar 2012- 2013 is  de procedure rond de schoolkeuze- advisering veranderd. Het Primair en Voortgezet 

Onderwijs in Friesland hebben samen een instrument ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het 

vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoa ls die zichtbaar wordt in het 

leerlingvolgsysteem van de school. Dit is de plaatsingswijzer geworden. Dit betekent dat niet de uitslag van de eindtoets 

bepalend is, maar de toetsuitslagen van uw kind over de laatste 3 jaren. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem van de 

groepen 6, 7 en 8 vormen de basis voor het schoolkeuze advies. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind bij 

begri jpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling (waarbij de eerste twee onderdelen hierbij het zwaarst 

mee wegen). Per onderwijsniveau zi jn er vier profielen waarop een leerling kan worden aangemeld. Di t heeft ermee te 

maken, dat een leerling niet a l tijd voldoet aan de eisen, die 

nodig zi jn voor het betreffende onderwijsn iveau. De vier 

profielen s taan beschreven op www.plaatsingswijzer.nl 

Via  deze website i s het mogelijk voor scholen om de CITO 

resultaten van groep 6, 7 en 8 te verwerken en hiervan een 

overzicht te genereren over het toekomstige uitstroomprofiel 

van de betreffende leerling.  

De scholen van Palludara blijven nog wel een eindtoets afnemen. Deze eindtoets krijgt de s tatus van een ‘second opinion’ en 

wordt gebruikt a ls aanvullende onderbouwing bij advies en plaatsing. Wanneer de score op de eindtoets lager uitvalt dan het 

gegeven uitstroomniveau zal dit geen gevolgen hebben. Mocht de uitslag van de eindtoets echter hoger uitkomen dan het 

gegeven uitstroomniveau dan kan de school, in samenspraak met ouders, dit advies wijzigingen in een hoger niveau.  

Aan het begin van groep 8 worden leerlingen, waarvan de inschatting is dat zi j meer ondersteuning nodig zullen hebben 

binnen het voortgezet onderwijs (Leerweg ondersteund onderwijs; LWOO) of leerlingen waarvan wordt ingeschat dat ze de 

minimale score van de Ci to-toets niet halen, aangemeld voor de NIO-toets. Deze toets wordt afgenomen door Fultura, een 

overkoepelende organisatie binnen het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland. De ouders moeten goedkeuring geven 

voor het meedoen aan deze toets. Deze toets wordt uitgevoerd in opdracht van het zorgteam van de basisschool. Uit deze 

toets  komt een advies voor plaatsing van de leerlingen. Vervolgens wordt di t besproken met ouders en meegenomen in de 

definitieve inschrijving op de school voor voortgezet onderwijs. Deelname aan een NIO-toets is verplicht voor de aanvraag 

van LWOO ondersteuning. Deze ondersteuning geeft de leerling vier jaar recht op kleinere klassen, extra hulp of begeleiding. 

Het voorgezet onderwijs mag deelname aan de NIO ook verplichten om toelating tot het aangegeven niveau te garanderen. 

Over de aanmelding van leerlingen met een LWOO aanvraag beslist uiteindelijk de plaatsingscommissie van de betreffende 

VO-school.  

Mocht er sprake zijn van een verdeeld advies (de ouders hebben een andere keuze dan de leerkracht), dan zal het voortgezet 

onderwijs a lvorens tot plaatsing over te gaan een eigen onderzoek instellen. Ouders kunnen ook een extra  onderzoek 

aanvragen bij een provinciale instantie.  

De basisschool ontvangt overzichten van de rapportcijfers van de eerste 3 jaar op het voortgezet onderwijs. In het derde jaar 

van het voortgezet onderwijs ontvangt de basisschool een overzicht waarin aangegeven is hoe de plaatsing van de leerling 

op dat moment is en wat het advies van de basisschool was. Op grond hiervan kunnen wij reflecteren op de plaatsing van de 

eigen leerlingen.  

  

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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Welkom op onze school! 

Opvang van nieuwe leerlingen 
Wij zi jn een open christelijke school. Dat wil zeggen dat ook kinderen uit niet kerkelijk gebonden gezinnen onze school 

kunnen bezoeken. We verwachten echter van alle ouders dat zij de grondslag van onze school respecteren. Hieruit volgt 

automatisch dat wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle activiteiten die uit deze identiteit voortkomen.  

De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats bij de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een informatief 

gesprek en een rondleiding door de school plaats. Zo wordt duidelijk wat de ouders en de school van elkaar kunnen 

verwachten. Wanneer u denkt dat de school geschikt is voor uw kind, kunt u uw kind inschrijven.  

Voor kinderen die a l op een andere basisschool zitten, geldt dat na zo’n gesprek a ltijd contact wordt opgenomen met de 

directeur of intern begeleider van de school die wordt verlaten. Als uit de informatie van de vorige school en uit het gesprek 

geen bijzonderheden blijken, wordt uw kind toegelaten. Wanneer dit wel het geval is dan gaan  we met elkaar in gesprek. 

Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht van groep 1 contact op met de ouders. De 

leerkracht nodigt de ouders en het kind uit op school voor een kennismakingsgesprek. Gedurende 6 weken voorafgaand 

aan hun 4e verjaardag mogen nieuwe kleuters 5 dagdelen in de groep meedraaien.  

5 weken voordat de zomervakantie begint volgen wij een andere procedure omdat:  

 De kinderen niet in de groep komen waar ze het volgende schooljaar in zitten.  

 Het einde van het schooljaar vaak erg druk en hectisch verloopt. Er wordt veel afgerond, de groepen zijn dan vri j 

groot, er kan dan niet de juiste aandacht gegeven worden aan die jonge leerlingen die net nieuw op school 

komen.  

Om de 4-jarige leerlingen toch kennis te laten maken met onze school wordt er 1 ochtend voor de zomervakantie 

georganiseerd voor alle leerlingen die 5 weken voor en in de zomervakantie 4 jaar worden. Na de zomervakantie doen deze 

kinderen volledig in groep 1 mee. Per schooljaar kan deze procedure ve rschillen, dit hangt af van het aantal aanmeldingen 

en de grootte van de groep. 

Wanneer leerlingen binnen 2 weken na de zomervakantie 4 jaar worden mogen zij direct vanaf het begin van het schooljaar 

(dus  vanaf de eerste schooldag) starten in de eigen groep. Dit doen we om zoveel mogelijk rust aan het begin van het 

schooljaar te creëren en omdat er dan groepsvormende activiteiten plaats vinden. Daarnaast i s er veel aandacht voor de 

schoolafspraken.  

Wi j vinden het wenselijk dat de leerlingen zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan wanneer ze bij ons op 

school komen. Tevens is het wenselijk dat de leerlingen zich redelijk zelfstandig aan - en uitkleden, hun eigen jas aan kunnen 

trekken en zelfstandig kunnen eten en drinken.  

Oudere leerlingen die geplaatst worden kunnen in overleg een dag meedoen. Er wordt a ltijd contact opgenomen met de 

school van herkomst. De Johannes Postschool ontvangt een onderwijskundig rapport over de leerling.  
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Schooltijden en vakantie regeling 2018-2019 

Schooltijden 
We werken op onze school met het continurooster. Al le kinderen eten in de groep met hun eigen leerkracht. Bij goed weer 

spelen de leerlingen buiten, bij s lecht weer spelen de leerlingen binnen. Tijdens het buiten spelen is er toezicht en zal het  

samen s pelen worden gestimuleerd. Het toezicht wordt georganiseerd volgens een vast schema van personeel en 

vri jwi lligers.  

We beginnen ’s morgens om 8.30 uur. De kinderen van groep 1 en 2 mogen worden binnen gebracht tussen 8.20 en 8.30 

uur.  

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat er vanaf 8.20 uur een leerkracht op het plein aanwezig is. Zij mogen na de eerst bel (8.25 

uur) binnenkomen zodat ze om 8.30 uur klaar voor de les zijn. 

Schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn: 

Op maandag t/m donderdag  van 08.30 uur tot 14.15 uur 

Op vri jdag:   van  08.30 uur tot  12.15 uur 

Wilt u er rekening mee houden dat wij  op tijd willen beginnen? Zorgt u er dus voor dat de kinderen op tijd op school zijn.  

Gymnastiektijden  
Groep 3 t/m 8 heeft gymnastiek op de maandag en de woensdag in de Schuttersveldhal. 

Vakantierooster 
De vri je dagen voor het komende schooljaar (2018-2019) zi jn als volgt vastgesteld: 

3 september 2018    Start schooljaar 

10 oktober 2018    leerlingen vri j, studiedag personeel 

22 oktober t/m 26 oktober 2018  Herfs tvakantie 

24 december t/m 4 januari 2019  Kerstvakantie 

7 februari 2019    leerlingen vri j, studiedag personeel 

18 februari t/m 22 januari 2019  voorjaarsvakantie 

6 maart 2019    leerlingen vri j, Palludaradag voor alle medewerkers 

19 apri l 2019  t/m 22 april 2019  Goede Vri jdag /  Pasen 

29 apri l t/m 3 mei 2019   Meivakantie 

30 en 31 mei  2019    Hemelvaart 

3 juni  2019    leerlingen vri j, studiedag personeel 

10 juni  2019    Pinksteren 

24 juni  2019    leerlingen vri j, zorg werkdag personeel  

12 jul i  2019    leerlingen vri j, werkdag personeel 

15 jul i  t/m 25 augustus   Zomervakantie 

  

Verlofregeling en schoolverzuim 
In de leerplichtwet is vastgelegd dat elk kind naar school moet. On derwijs is namelijk van groot belang voor de toekomst 

van de kinderen en vergroot hun kansen op een plaats in de maatschappij. De afwezigheid van leerlingen wordt dagelijks 

bi jgehouden door de leerkrachten en dit maandelijkse overzicht van afwezigheid gaat naar de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Súdwest-Fryslân.  
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Ook zi jn er afspraken gemaakt om onnodig schoolverzuim te voorkomen. Leerlingen mogen buiten de normale school va-

kanties geen extra vakantie. Met betrekking tot extra verlof buiten de schoolvakanties wordt verderop in dit s tuk aandacht 

besteed. 

Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Nu kan een schoolweek  voor een 4- of 5-jarige kleuter 

nog wel eens vermoeiend zijn en die kleuter mag dan ook thuisblijven voor ten hoogste 5 uur per week.  

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft er bij de scholen op aangedrongen een actief leerplichtbeleid te gaan voeren. Daarbij 

moeten we er vanuit gaan dat u slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan kan worden uw leerplichtige kinderen niet na ar 

school te laten gaan. Enkele van de “gewichtige omstandigheden” zijn in de wet als volgt omschreven: Als de school 

ges loten is, als bezoek aan de school verboden is en als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.  

Daarnaast wordt in de wet gesproken over “andere gewichtige omstandigheden”. Ouders kunnen een schriftelijk verzoek 

voor een extra dag verlof indienen wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet: voor het voldoen aan een 

wettelijke verplichting (voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden),  

 bi j verhuizing van het gezin,  

 het bi jwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten,  

 bi j overlijden van bloed- of aanverwanten,  

 bi j bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes,  

 bi j 12½, 25, 40, 50, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten en  

 bi j ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.  

Het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar.  

Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten va llen kan, in overleg met de directie, maximaal één dag per 

schooljaar vri j gegeven worden (mits die dag niet voor een vakantie is). Aanvraag  van een verlofdag is schriftelijk bij 

voorkeur minimaal acht weken van te voren. 

De leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest-Fryslân behandelt verlofaanvragen wegens “andere gewichtige 

omstandigheden” voor meer dan 10 dagen (over het hele schooljaar). U kunt geen vri j vragen voor een vakantie buiten de 

schoolvakanties. Er zi jn 11 weken schoolvakantie per jaar. Als uw kind(eren) leerplichtig is (zijn) moet u daar dus rekening 

mee houden.  

Na de zomervakantie mag er gedurende twee weken geen extra verlof worden gegeven. De directie i s verplicht 

ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden a ls uw kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. In dat geval 

mag de directeur een maal per schooljaar uw kind vri j geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 

betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Aanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de 

school indienen. De verlofperiode mag maximaal 10 dagen beslaan. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van 

het schooljaar va llen. 

Voor huwelijk en jubileum e.a. geldt één dag vri j. Als er ver gereisd moet worden kan er nog een dag bij komen. Wilt u, 

voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels goed lezen. Dit voorkomt 

problemen. 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien a ls 

ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de l eerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar 

bes list of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 
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Overige informatie 

Melden afwezigheid 
Wanneer een leerling in verband met ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u dat vóór het begin van de lessen 

telefonisch door te geven aan de groepsleerkracht of aan de directie van de school. Wij vragen u eventueel bezoek aan 

dokter en de tandarts zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Het telefoonnummer is 0515 415183. 

Wanneer uw kind niet is a fgemeld handelen we op school volgens onderstaande afspraken: 

 De leerkracht controleert of er (telefonisch) contact i s geweest met de school. 

 Wanneer dit niet het geval is dan wordt er gecontroleerd/geïnformeerd bij eventuele broertjes of zusjes die op 

school zi tten. 

 Wanneer deze er ook niet zi jn of van niets weten nemen we contact op met de ouders/noodnummers. Dit 

gebeurt voor 9.30 uur ’s  ochtends. 

 Zo snel a ls mogelijk moet duidelijk worden waarom de leerling niet aanwezig is.  

 Wanneer er geen contact met de ouders is wordt er overlegd tussen leerkracht en IB of directeur voor 

vervolgactie. 

 De leerkracht meldt de leerling ongeoorloofd afwezig. 

 Bi j regelmatig verzuim krijgen de ouders een waarschuwing door de intern begeleiders of door de directeur.  

 De leerplichtambtenaar wordt ingelicht, wij volgen het protocol leerplicht van de gemeente Súdwest Fryslân.  

Fietsen 
Als  uw kind op de fiets naar school komt, zorgt u er dan voor dat de fiets van uw kind in een technisch goede s taat verkeert.  

Op het schoolplein mag niet worden gefietst omwille van de veiligheid. De fietsen worden gestald in de fietsenstalling 

achter de school in de aangegeven vakken. 

Roken 
Binnen de school en op het plein geldt er een geheel rookverbod. 

Hoofdluis 
Het protocol hoofdluis is ter inzage bij de directie. Na elke vakantie worden de leerlingen 

onderzocht. Dit i s voor a lle kinderen verplicht. De controle vindt plaats onder schooltijd door 

ouders die zich daarvoor hebben aangemeld. Wanneer er luizen of neten worden aangetroffen 

worden de ouders van de betreffende leerling geïnformeerd met het verzoek het kind te 

behandelen en dagelijks te kammen en te controleren. Aan alle andere ouders van de groep 

waar luizen en/of neten zijn geconstateerd, wordt een briefje (of mail)meegegeven met de 

mededeling dat er hoofdluis i s aangetroffen met het verzoek om de kinderen te controleren. 

Wanneer u zelf ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, geef dit dan zo snel mogelijk door op 

school. 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar wordt er een foto genomen van uw kind en van de groep van uw kind. Deze foto’s kunt u bestellen bij de 

schoolfotograaf. Het is niet verplicht de foto’s af te nemen. 

Rapporten 

Twee maal per jaar kri jgt uw kind vanaf groep 3 een rapport. De kleutergroepen eenmaal per jaar.  

Schoolreisje/ schoolkamp 
Het schoolreisje of kamp wordt georganiseerd door een commissie. Groep 1 t/m 7 gaan 1 dag op reis naar diverse 

bestemmingen. Groep 8 gaat vaak een aantal dagen op kamp.  
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Op de fiets, lopend of met de auto 
Wij zien graag dat kinderen zo weinig mogelijk met de auto gebracht worden. Er i s te weinig parkeergelegenheid voor de 

school en teveel auto’s kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wanneer u dichtbij woont, vragen we uw kinderen om te voet te 

komen. Zo blijft er genoeg plaats in de fietsenstalling over voor de kinderen die wat verder weg wonen.  

Wanneer u met de auto komt mag u in geen geval uw auto parkeren bij de s toepen langs de pleinen. Geparkeerde auto’s 

belemmeren het uitzicht van de kinderen en dat levert bijzonder gevaarlijke situaties op. Wij vertrouwen op uw 

medewerking.  

Allergieën 
Wilt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind wanneer er sprake is van een allergie? Wij kunnen dan beter rekening 

houden wat uw kind wel en niet mag eten bij bijvoorbeeld een traktatie.  

Pauze hap, traktaties en gezonde lunch 
Wij besteden aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij gaan ervan uit dat leerlingen die goed in hun vel zitten, ook beter 

presteren. We vinden het dan ook van groot belang dat de kinderen voordat ze naar school komen, goed ontbijten. In de 

korte ochtend pauze mogen de leerlingen iets te eten en te drinken meenemen, bij voorkeur fruit (in ieder geval geen chips, 

chocola, snoep of limonade met prik!!). Op woensdag geldt het advies; “Woensdag Waterdag!”. Het aanleren van een 

gezonde eet- en beweeggewoonte is voor kinderen de beste garantie voor een lang en gezond leven. Daar willen we als 

school een positieve en actievere rol in gaan spelen. 

Het i s  altijd fijn wanneer uw kind weer een jaartje ouder wordt en er een feestje gevierd kan worden. Daar hoort natuurlij k 

een traktatie bij. Als school willen we dat feestje graag meevieren, maar we stellen wel duidelijk grenzen aan de traktaties.  

Een gezonde traktatie stellen wij zeer op prijs. Informeert u vooraf even bij de leerkracht van uw kind naar eventuele 

voedselallergieën. 

Voor de lunch gelden dezelfde regels qua drankjes en er moet in ieder geval brood worden meegegeven. Voor de 

afwisseling kunt u ook krentenbollen meegeven of ontbijtkoek. Er mag geen snoep of koeken worden meegegeven.  

Mobiele telefoons 
In deze ti jd heeft (bijna) iedereen een mobiele telefoon. Met deze telefoons kan naast bellen ook filmen en fotograferen. 

Om de privacy van a lle kinderen, ouders en personeel te waarborgen hebben we over het gebruik van mobiele telefoons de 

volgende afspraken gemaakt. 

Het i s  voor de leerlingen van de Johannes Postschool niet toegestaan om een mobiele telefoon mee te nemen naar school. 

Wanneer dit door persoonlijke redenen wel toegestaan wordt door de leerkracht dan wordt de telefoon ’s  ochtends 

ingeleverd bij de leerkracht en ’s  middags weer meegenomen door de leerling naar huis. (zie protocol mobiele telefoons).  

Verzekeringen 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering.  

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactivi teiten (leerlingen; personeel; vri jwilligers) 

verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zi jn 

de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene 

geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) va lt niet onder de dekking.  

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden personeel; 

vri jwi lligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wi j attenderen u in dat verband op twee 

aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk 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 i s gebaseerd op een misverstand. De 

school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zi j die voor de 

school optreden) moeten dus te kort zi jn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
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dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld ti jdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade va lt 

niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij 

jonger zi jn 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 hebben afgesloten. 

N.B. Bovengenoemde verzekeringen kunnen nooit in de plaats komen van uw eigen verzekering. 

Namen en adressen 

Schooladres  

CBS Johannes Post 

Jancko Douwamastraat 35 

8602 BK Sneek 

0515 – 41 51 83 

e-mail: jps@palludara.nl  

Stichting Palludara 
Bezoekadres 

Roodhemsterweg 7 

8651 CV IJlst 

 

Postadres 

Postbus 36 

8650 AA IJlst 

 

telefoon 0515 - 531 826 

e-mail info@palludara.nl 

MR 
e-mail adres MR:   jpsmr@palludara.nl 

dhr. J. Boorsma Voorzitter  ouder 

dhr.R. Westerhof Lid ouder 

mevr. R.G. Hettema-

van Kammen 

Lid  ouder 

mevr. F. Dijkstra-

Kuperus 

Lid  team 

mevr. M. Ijpma Lid / notulist team 

mevr R. Wierda Lid/secretaris team 

mailto:jps@palludara.nl
mailto:info@palludara.nl
mailto:jpsmr@palludara.nl


   Schoolgids Johannes Postschool 2018-2019 

38 
 

OR 
Bankrekeningnummer OR; NL 02 RABO 0305049984 

Voorzitter 

Anita Boorsma,    anitaboorsma@gmail.com 

Penningmeester 

Jan Boorsma,  janboorsma@gmail.com 

Secretaris  

 

Externe instanties 

Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl  

vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  

meldpunt vertrouwensinspecteurs  

0900 – 11 13 111 (lokaal tarief) 

Contactpersonen Klachtenprocedure 

Klachtencontactpersoon Johannes Postschool: Mevrouw R. Flasch t: 06 36 118999 

Schoolcontactpersoon: Mevrouw Anne Adema   t: 515-415183 

Vertrouwenspersoon Stichting Palludara: Mevrouw Reintje Miedema t:  

Landelijke klachtencommissie 
Postbus 907 

2270 AX Voorburg 

T:  070 – 34 81 148 

School Maatschappelijk werk – Wijk en gebiedsteam 

Mevrouw  Thea Visser  

Telefoon: 06-21274029 

E-mail:   t.visser@sudwestfryslan.nl 

 

GGD Fryslân 

Jeugdarts:  Jelmer Postema 

T:   088 – 22 99 589 

M:   j.postema@ggdfryslan.nl 

mailto:janboorsma@gmail.com
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:t.visser@sudwestfryslan.nl
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Verpleegkundige:  Berber Zeinstra 

T:   088 – 22 99 867 

M:    b.zeinstra@ggdfryslan.nl  

 

Assistente:  Yneke van den Berg-Douna 

T:   088 – 22 99 356 

M:   y.vandenberg-douna@gddfryslan.nl  

 

spoednummer GGD: 0900 – 25 41 254 

 

Logopediste 

Camille Ferrari 

c-ferrari@outlook.com 

 

Contact gegevens samenwerkingsverband 
Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland  

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

T:    058 294 89 37 

M:    s.bomas@swvfriesland.nl  

 

 

 

 

 

mailto:b.zeinstra@ggdfryslan.nl
mailto:y.vandenberg-douna@gddfryslan.nl
mailto:c-ferrari@outlook.com
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl

