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Voorwoord 
 

Dokkum, augustus 2019 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Fijn dat u onze schoolgids hebt opengeslagen. In deze schoolgids beschrijven wij waar wij als school 
voor staan en hoe wij werken. U kunt lezen over de wijze waarop wij onze leerlingen begeleiden en 
ondersteunen en over de resultaten die wij met hen willen bereiken. Naast inhoudelijke informatie 
vermelden wij ook hele praktische zaken zoals belangrijke adressen en de verlofregeling. U kunt deze 
gids gebruiken als een eerste kennismaking en/of als naslagwerk gedurende het lopende schooljaar. 
Wat wij in deze gids schrijven, daar staan we voor. U mag ons erop aanspreken! 

 

Een basisschool kies je met zorg. Om ouders/verzorgers daarbij te helpen, vraagt de overheid elke 
school een gids te maken. Hierin beschrijft ze onder andere haar werkwijze, de sfeer en de behaalde 
resultaten. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers die nu hun kinderen op CBS De Hoeksteen 
hebben én voor ouders/verzorgers van toekomstige leerlingen. Deze gids wordt jaarlijks opgesteld, 
zodat u voor het komende schooljaar beschikt over actuele informatie. 
 

Naast de schoolgids is de meest praktische informatie te vinden op ons ouderportaal. Als uw kind op 
onze school zit, heeft u een inlogcode voor het ouderportaal gekregen. Hierop staan onder andere de  
geplande activiteiten, de vakanties en studiedagen vermeld. Ook wordt u via het ouderportaal op de 
hoogte gehouden van bijzondere evenementen (nieuwsbrief) en praktische oproepjes. 

 
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat u die informatie vindt die u zoekt. We 
houden ons van harte aanbevolen voor verbeteringen. 
Hebt u nog vragen na het lezen van deze gids? Aarzel niet en stel ze ons. Wij vertellen u graag meer 
over onze school. 
 

We wensen de leerlingen en alle betrokkenen een fijn schooljaar toe! 

 
Namens team & MR 

 
Petra de Groot 
directeur CBS De Hoeksteen  
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1. Dit is onze school 

 

 

1.1 CBS De Hoeksteen  
Samen bouwen is samen groeien! 

De Hoeksteen is een christelijke basisschool. Identiteit heeft alles te maken met hoe we tegen de 

dingen in het leven aankijken en hoe we ermee omgaan. Het geeft richting aan ons denken over de 

maatschappij, omgaan met elkaar, onderwijs en kinderen. Wij zijn van mening dat kinderen leren en 

groeien, door met elkaar samen te leven en samen te werken. Respect en vertrouwen zijn hiervoor 

de basis. Wij gaan respectvol met elkaar om en verwachten ook dat anderen respectvol met ons 

omgaan. 

Kinderen kunnen zich op onze school voorbereiden op hun toekomst en zich ontwikkelen tot actieve 

en positief kritische mensen. Tijdens deze ontwikkeling mogen de kinderen en u, op onze hulp en 

begeleiding rekenen. Hierbij is uw betrokkenheid en het contact met u van groot belang. In de 

driehoek kind, ouders en school ligt onze gezamenlijke kracht, waarbij het belang van het kind 

voorop staat.  

1.2 Arlanta 

ARLANTA is een stichting die bestaat uit een veelkleurig palet van tweeëntwintig christelijke 

basisscholen en één school voor Christelijk speciaal basisonderwijs. De scholen bevinden zich in de 

gemeente Noard East Fryslân, de meest noordelijke gemeente van Friesland, grenzend aan de 

Waddenzee.  

Wij willen als ARLANTA nu én in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is 

om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als 

verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Onze missie betekent dat we kinderen 

willen leren om hun talenten en ambities te ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig mens een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. “Leer kinderen de wereld lezen en ze zullen een 

leven lang leren. 
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1.3 Kwaliteit: bewaken en verbeteren 

Binnen onze school streven wij ernaar de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. We 

stellen elke vier jaar een schoolplan op, waarin we aangeven welke stappen we zullen nemen om de 

kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. De medewerkers van De Hoeksteen volgen regelmatig 

bijscholingscursussen en opleidingen om hun specialismen, competenties en didactische 

vaardigheden op niveau te houden, maar liever nog te verbeteren. Elke vier jaar nemen wij een 

enquête af onder de ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8, waarmee we hun mening vragen 

over onze school, ons onderwijs en ons beleid. De resultaten leiden tot aanpassingen en 

verbeteringen in de school(organisatie) en het onderwijs. 
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2. Uitgangspunten van ons onderwijs 

 

2.1 Missie 
Samen met de ouders bouwen wij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Als schoolteam bouwen wij 

samen met de leerlingen aan de ontwikkeling van de school. Samengevat is de missie van onze 

school: 

“Samen bouwen is samen groeien!” 

2.2 Visie & ambitie 
Wij willen het beste in kinderen naar voren halen. Wij geloven dat elk kind met een doel geboren 

wordt en over talenten en uitdagingen beschikt. Een kind mag deze talenten en uitdagingen 

ontdekken en ontwikkelen gedurende zijn/haar leven. Deze mag hij inzetten om tot zijn doel te 

komen. Het is de taak van de school om, samen met de ouders, de kinderen hierbij te helpen, te 

stimuleren en uit te dagen.  

Vanuit dat perspectief richten wij ons onderwijs in. 

Onze kernwaarden: 

* We willen vanuit onze Christelijke identiteit onze leerlingen stimuleren: 

- respect te hebben voor elkaar 

- zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. We hebben allemaal andere talenten en 

uitdagingen gekregen. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. 

* We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

* We bieden onze leerlingen zoveel mogelijk de ruimte om van en met elkaar te leren. 

* We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school. De principes van de 

Kanjertraining vormen hiervoor de basis. 

* We hechten een groot belang aan een transparante communicatie en een transparante 

organisatie. 
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Wij willen er voor zorgen dat de missie wordt ervaren in:  

• Respect: je mag er zijn als schepsel van God, je bent van waarde 

• Samen: liefde en aandacht voor elkaar als mens en voor ieder zijn ontwikkeling 

• Veiligheid: je mag je geborgen voelen in een veilige leeromgeving 

• Groei: je mag in je eigen tempo groeien en je talenten ontwikkelen.  
 

 

 

2.3 Klimaat van de school 

Op De Hoeksteen willen wij een veilig en prettig klimaat scheppen waar kinderen, leerkrachten en 

ouders zich thuis voelen. Als de sfeer in de groep en in de school (het pedagogisch klimaat) goed is, 

gaat het kind graag naar school, komt het beter tot zijn recht en kan zich beter ontplooien. Omdat 

we aan een positief klimaat veel waarde hechten, werken we hier voortdurend aan.  

Wij hanteren op school heldere gedragsregels, gebaseerd op de Kanjertraining. Het hele team heeft 

de vierjarige Kanjertraining gevolgd en we mogen ons daarom officieel Kanjerschool noemen. Op 

deze manier is de aanpak van  gedrag bij kinderen, door iedere collega hetzelfde. Dit geeft 

duidelijkheid naar elkaar, de kinderen en de ouders. 

Het mooie van de Kanjeraanpak is, dat het gedrag en de persoon steeds duidelijk van elkaar worden 

gescheiden: Jij bent oké, maar jouw gedrag niet (altijd)! 
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3. Organisatie van het onderwijs 

 

3.1 Opbouw 
Elke leerling zit in een vaste basisgroep, dit biedt kinderen veiligheid en houvast. De basisgroep 
bestaat veelal uit 2 verschillende leeftijdsgroepen. Doordat leerlingen van verschillende leeftijden en 
met verschillende talenten samen leren en werken, leren kinderen van elkaar. 
Daarnaast wordt de leerlingen instructie aangeboden in instructiegroepen passend bij het niveau van 
de leerling. Hiermee komen wij tegemoet aan verschillen tussen leerlingen.  
Leerkrachten werken veel samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten, dit komt het onderwijs 
en de leerlingen ten goede. 

 
Dit schooljaar werken wij met de volgende basisgroepen: 
 
Moskjes (1/2)  
 
Reidhintsjes (3/4) 
 
Klysters (5/6)  
 
Finken (7)  
 
Strânljippen (8). 
 

3.2 Het Team 

Het team van De Hoeksteen bestaat uit leerkrachten, een kwaliteitsondersteuner, een 
onderwijsassistent, een conciërge en een directeur. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor alle 
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Binnen onze school willen wij graag stagiaires begeleiden en 
daarbij tevens gebruik maken van hun kwaliteiten. Dit geldt zowel voor PABO studenten als voor 
studenten die opgeleid worden tot onderwijsassistent. 
Ons team streeft ernaar een lerende organisatie te vormen: niet alleen de leerlingen ontwikkelen 
zich, maar ook de teamleden. In een lerende organisatie werkt iedereen er voortdurend aan om 
steeds beter te worden in zijn/haar vak. 

 

http://www.google.nl/url?url=http://www.kvwolderwijd.nl/verslagen/verslagen-senioren/949-wolderwijd-1-als-team-samen-sterk-together-everyone-achieves-more&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiH1K-coN7NAhWGshQKHTYJCyIQwW4IFjAA&sig2=Llewqe18vpNE3aw-fo-WrA&usg=AFQjCNFrg2M2OpFykP9sjnM48VROD6G0LA
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3.2.1 Leerkrachten 

In totaal werken er bij ons 8 leerkrachten, verdeeld over 5 basisgroepen. Zij hebben een lestaak, een 

lesgebonden taak (voorbereiding, registratie, et cetera), diverse schooltaken en zij houden hun eigen 

deskundigheid bij. 

3.2.2 Kwaliteitsonderstener 

Juf Riemke van der Velde is de kwaliteitsondersteuner van onze school. Indien nodig, ondersteunt en 

coacht zij leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een hulpvraag. Ook coördineert de 

kwaliteitsondersteuner de leerlingbesprekingen, het leerlingvolgsysteem en het systeem om de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. 

3.2.3 Schoolleiding 

De directeur, Petra de Groot, geeft leiding en draagt de verantwoording voor het reilen en zeilen op 

school. Binnen het directieoverleg werkt zij samen met de directeuren van de andere basisscholen 

van Arlanta. Bij afwezigheid van de directeur neemt desgevraagd de kwaliteitsondersteuner de 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zaken op zich. De directeur is bereikbaar via 

hoeksteen@arlanta.nl.

3.3 Schooltijden 
In onderstaand overzicht ziet u de schooltijden. Voor de rust in de klas verzoeken wij u er op te letten 

dat uw kind op tijd op school aanwezig is.  

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 t/m 4 
8.25 - 14.00 

 

8.25 - 14.00 

 

8.25 - 14.00 

 

8.25 - 14.00 

 

8.25 - 12.00 

 

Groep 5 t/m 8 
8.25 - 14.00 

 

8.25 - 14.00 

 

8.25 – 14.00 

 

8.25 - 14.00 

 

8.25  - 14.00 

 

 

Pauze: 10.15 uur tot 10.30 uur & van 12.15-12.30 

Om acht minuten voor half negen en om vijf minuten voor half negen gaat de bel. Ouders mogen hun 

kinderen in de kleutergroep brengen vanaf kwart over acht en nemen tijdig, d.w.z. voor vijf voor half 

negen, afscheid van hun kinderen zodat de leerkracht op tijd met de les kan beginnen. Aan het eind 

van de schooldag worden de Moskjes bij het hek aan de ouders overgedragen.  

Een verzoek om, indien u de kleuters met de auto brengt, de auto te parkeren op de daarvoor 

bestemde plaatsen.  

Bij regenachtig weer is het verstandig de kinderen pas een kwartier voor de begintijden naar school 

te sturen. De deuren van school zijn vanaf kwart over acht open. 
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3.4 Werkwijze in de groepen algemeen 

De overheid heeft zogenoemde ‘kerndoelen’ vastgesteld, die aangeven wat kinderen aan het eind 

van de basisschool moeten kennen en kunnen, zoals bijvoorbeeld voor taal en rekenen. Dit worden 

‘referentieniveaus’ genoemd.  

Het onderwijs van De Hoeksteen is erop gericht, dat alle leerlingen de kerndoelen halen.  

Een schooldag bestaat voor de kinderen uit momenten in de eigen basisgroep, gerichte instructies in 

kleine instructiegroepen en momenten van zelfstandig werken. Dit laatste kan in de eigen 

groepsruimte zijn, maar ook in de stilte- &/of samenwerkingsruimte. 

Leren en opvoeden tot verantwoordelijke mensen staat hoog in ons vaandel. Het één doen – 

opbrengstgericht werken– en het andere niet laten – sociaal-emotioneel, cultureel, creatief en een 

sportief aanbod creëren. Dat maakt kinderen tot complete mensen, die zich later kunnen handhaven 

in de maatschappij. 

3.5 Werkwijze groep 1 en 2 
De groepen 1 en 2 hebben een eigen manier van werken. We spelen in op de ervaringswereld van de 

kinderen en gebruiken daarbij de methode Kleuterplein om zo een goed zicht te houden op hun 

ontwikkeling. De leerkracht biedt het kind werk- en speelhoeken aan, waaruit het kind een keuze kan 

maken op het planbord. Dit is een eerste stap naar het zelfstandig dingen doen, een leervorm die 

vanaf de kleutergroepen steeds verder wordt uitgebreid.  

In groep 1 krijgen alle leerlingen één verplichte opdracht per week en in groep 2 wordt dit uitgebreid 

naar 2 verplichte opdrachten per week. 

We hebben gekozen voor het ontwikkelingsgericht benaderen van kleuters. Al bij binnenkomst in het 

lokaal wordt duidelijk dat taal - letters en lezen - van groot belang is. De leer- en vormingsgebieden 

die in de hogere groepen apart aan de orde komen, lopen in de kleuterbouw nog duidelijk door 

elkaar. Een kind dat in de poppenhoek speelt, is ook bezig met taalontwikkeling en in de bouwhoek 

ben je al gauw aan het tellen, rekenen dus. 

De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht (we hebben er in alle groepen een apart vak 

van gemaakt, dat op het lesrooster vermeld staat). 
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3.6 Werkwijze groep 3 

In groep 3 wordt het leesonderwijs op het niveau van de kinderen gegeven: waar een kind aan toe is, 

mag het mee beginnen. De andere vakken worden voornamelijk klassikaal gegeven, waarbij de 

kinderen geleerd wordt af en toe zonder de ondersteuning van de leerkracht te werken. Zij worden 

door de jaren heen steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Zelf de 

volgorde bepalen van de stof, verschil in hoeveelheid, gescheiden instructiemomenten, maar het 

werk moet wel af zijn na afloop van een taak. Deze leervormen zijn onderdelen van Zelfstandig 

Werken.  

3.7 Werkwijze groep 4 t/m 8 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen voorzichtig de kans zelf een keuze te maken uit de vakken van die 

dag: op het bord of op een taakbriefje staan de vakken die de kinderen moeten maken of leren.  

Kinderen die meer zorg nodig hebben kunnen zo nodig individueel of in groepjes binnen de groepen 

een eigen programma volgen. Ook proberen we kinderen, die meer aan kunnen, extra, verdiepende 

opdrachten te geven, om ook voor hen het leren een uitdaging te laten blijven. 

 

3.8 Huiswerk 

We hanteren op de Hoeksteen een structureel huiswerkbeleid. De reden 

hiervan is dat we op deze manier proberen te bewerkstelligen dat het doen van huiswerk een 

normale zaak is voor de kinderen. Daar hebben ze op het voortgezet onderwijs profijt van. Ook het 

leren plannen van huiswerk en het gebruik van de agenda komt hierbij kijken. We hebben gekozen 

voor een opbouw vanaf groep 6, opklimmend in hoeveelheid en tijdsduur. 

In de praktijk betekent dit het volgende: 

Groep 5 & 6: De spellingswoorden voor kinderen die dat willen of nodig hebben. En incidenteel pre-

teaching voor begrijpend lezen.  

Groep 7: De spellingswoorden voor kinderen die dat willen of nodig hebben. Daarnaast krijgen de 

kinderen topografiehuiswerk mee in voorbereiding op een toets. En incidenteel pre-teaching voor 

begrijpend lezen. 

Groep 8: De kinderen krijgen twee per week huiswerk mee tot de herfstvakantie. Na de 

herfstvakantie wordt dit vaker. Het huiswerk kan bestaan uit: spelling, woordenschat, 

samenvattingen van de zaakvakken, actuele rekenproblemen en Engels. In groep 8 leren de kinderen 

ook hun huiswerk te plannen. Daarvoor hebben de kinderen vanaf begin groep 8 een agenda nodig.  

Het is fijn als u deze alvast in de zomervakantie voor uw kind wilt aanschaffen, zodat uw kind na de 

zomervakantie de agenda direct kan gaan gebruiken. 

http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/agenda/agenda-kalender-493284/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwir4qyMqN7NAhVLvRoKHSVZCXUQwW4IGDAB&sig2=avc5iRonkczCPehJTeMxvA&usg=AFQjCNGMNNLAIzcXlgvE8G5o17PxeYzNJQ
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3.9 Godsdienstige vorming 

In alle groepen staat het vak godsdienstige vorming op het rooster. Daarbij worden de Bijbelverhalen 

verteld, over “levensvragen” gesproken, geestelijke liederen geleerd en in de bovenbouw ook de 

wereldgodsdiensten besproken. De methode voor Bijbelse geschiedenis is Trefwoord.  

Alle dagen wordt begonnen met godsdienstige vorming. 

3.10 Rekenen en wiskunde 

De kleutergroepen hebben net als voor taal/lezen ook een jaarplan voor het rekenen, waarin per 

week staat genoteerd welke rekenonderdelen aan bod komen. Begrippen als veel, weinig, minder 

meer, evenveel, tellen, de cijfers, meten, wegen en veel andere rekenactiviteiten komen 

spelenderwijs langs. We gebruiken hierbij de methode Kleuterplein aangevuld met materiaal van de 

methode Met sprongen vooruit. 

Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Wereld in Getallen. Een methode die wij heel geschikt 

vinden omdat het praktische rekenproblemen plaatst in de situatie van alledag.  

De verwerking van het rekenen gebeurt met behulp van Snappet. We denken dat Snappet nog beter 

inspeelt op ons onderwijs en onze kinderen. Snappet is een programma wat op een tablet gebruikt 

wordt. Snappet vervangt –als het ware- de werkboeken. Kinderen verwerken de lesstof nu op de 

tablet en het programma daagt kinderen nog meer uit in hun ontwikkeling. Zo krijgen de kinderen 

bijvoorbeeld gelijk feedback op hun gemaakte werk. Bovendien kunnen de kinderen met Snappet 

werken aan hun eigen leerdoelen. We gebruiken Snappet in eerste instantie voor rekenen, wellicht in 

de toekomst ook voor spelling. 

Los van onze rekenmethode werken wij met het programma: “Met sprongen vooruit”. Dit 

programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven 

zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Voor de leerkracht geeft het een 

totaal overzicht op de rekenleerlijnen en krijgt het handvatten in de vorm van oefeningen en spellen 

om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een leerling op een specifiek 

rekendomein. 

Als we zien dat leerlingen behoefte hebben aan extra oefenstof, gebruiken we de remediërende 

rekenmethode Maatwerk. Ook kunnen we de software van Ambrasoft inzetten. 

3.11 Nederlandse taal 

Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van Kleuterplein. Naast dit materiaal gebruiken we in 

groep 1 en 2 ook de map Fonemisch Bewustzijn. Hierin gaat het o.a. om het synthetiseren, 

analyseren en sorteren van woorden. Deze oefeningen monden uit in het benoemen van letters. 

Verder wordt er gewerkt met de map Van beginnende geletterdheid tot Lezen. We bereiken hiermee 

dat de kinderen in groep 3 gedifferentieerd met het leesonderwijs kunnen beginnen, waardoor meer 

tijd en ruimte vrij komt voor kinderen die problemen hebben met lezen. We gebruiken Veilig Leren 

Lezen. Met deze methode kan optimaal gedifferentieerd worden in het aanvankelijk lezen.  

We werken in groep 4 t/m 8 met de methode Taalverhaal.nu voor zowel taal- als spelling.  
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3.12 Lezen 

In groep 3 wordt voor leren lezen de methode Veilig Leren Lezen (VLL) gehanteerd. Kinderen kunnen 

hierin op hun eigen niveau werken. Er treedt geen tijdverlies op voor kinderen die al kunnen lezen; zij 

werken gewoon verder, net als de grote groep die al de meeste letters kent.  

Voor kinderen die dat nog niet kunnen is er apart een groep die van de juf dan ook speciale en extra 

aandacht en tijd krijgt. In het tweede halfjaar vanaf half februari - de meeste kinderen lezen dan al 

zelfstandig een boekje - gaan de kinderen dagelijks met kinderen van groep 8, één op één, een 

kwartier tutorlezen. Heel veel extra leestijd dus en lezen voor het plezier. We willen graag dat 

kinderen aan het eind van groep 3 minimaal op Avi E3 niveau zitten. 

In groep 4, 5 en 6 en voor enkele leerlingen uit groep 7 gebruiken we de methode voor voortgezet 

lezen Estafette, een methode, die kinderen door extra instructie van de leerkracht stimuleert een 

hoger niveau te halen, wat dan vervolgens ook lukt! Ook voor de echt taalzwakke lezers. De enkele 

kinderen die het niveau niet halen krijgen extra, meer instructie, evt. doorgezet in groep 7. Naast het 

gewone technisch lezen is er ook ruimte voor alle mogelijke andere soorten van lezen: stillezen, 

toneellezen, treintje lezen, informatief, strip, prentenboeken, duolezen, week- en maandbladen. 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen ook drie kwartier begrijpend lezen. We gebruiken de methode: 

Lezen in Beeld. Naast het werken uit het boek staan er actuele teksten op de website die zijn 

ontleend aan het Jeugdjournaal. We zijn ons aan het oriënteren op een andere methode of 

werkwijze voor het begrijpend lezen. 

3.13 Schrijven 

In de kleuterbouw is schrijven geïntegreerd in de methode Kleuterplein. Voor groep 3 t/m 8 hebben 

we de methode Novoskript, die vanaf groep 3 de kinderen vertrouwd maakt met de goede motoriek, 

de juiste houding, een goede pengreep en een duidelijk leesbaar handschrift. Er zijn afspraken over 

de manier van werkverzorging in de schriften en de werkboekjes. 

3.14 Fries 

De doelen voor het vak Fries zijn: 

De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende 

teksttypen zoals artikelen uit jeugdrubrieken, liedjes en verhalen. 

De leerlingen verwerven woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor 

het begrijpen van onbekende woorden. De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten 

opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen. 

De leerlingen leren zich informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die 

informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende 

onderwerpen. 

We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 de methode Studio F.  

Bij de kleuters is er op vrijdagochtend de 'Fryske moarn'.  

3.15 Engels 

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Hello World. 
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3.16 Thematisch werken 

Wat vroeger aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer heette wordt nu vaak 

wereldoriëntatie genoemd. Het gaat om de beleving en de kennis van de wereld om ons heen. 

Omdat de school niet alleen een functie heeft in het doorgeven van kennis, wordt er ook aandacht 

gegeven aan zaken als gezond gedrag, geestelijke stromingen, sociale redzaamheid, het milieu en 

maatschappelijke verhoudingen. We bieden deze vakken samen met de creatieve vakken op een 

thematische manier aan de leerlingen aan. Thematisch werken wil zeggen dat de we deze vakken 

met elkaar verbinden door middel van een thema. Dit thema sluit aan bij de belevingswereld van de 

kinderen. We werken aan de hand van de methode Blink Wereld. 

3.17 Lichamelijke opvoeding 

Het bewegingsonderwijs voor de jongste groepen wordt gegeven in het speellokaal van onze school 

en op het plein van de onderbouw. De oudere groepen gaan naar de sporthal. 

De gymnastieklessen zijn gebaseerd op het programma Smart Moving Kids.  

Ook gaan we met groepen uit de onder/middenbouw 5 keer per jaar schoolzwemmen. Deze lessen 

zijn er op gericht de zwemvaardigheid van leerlingen te onderhouden. Leerlingen moeten hiervoor 

wel in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

3.18 Verkeer 
In de groepen 4 maken we gebruik van de verkeerskranten van de VVN. In groep 7 wordt hiernaast 

nog Examentraining voor het Verkeersexamen gebruikt. 

Het verkeersexamen wordt in groep 7 zowel theoretisch als praktisch afgelegd. 

3.19 Muziek   
De afgelopen jaren is er met steun vanuit de muziekimpuls in samenwerking met de muziekschool 

Opus 3 een doorgaande lijn muziek ontwikkeld. In de onderbouw worden wekelijks muzieklessen 

gegeven worden door de leerkracht, gebaseerd op een online muziekmethode. In de middenbouw 

staat de kennismaking met instrumenten centraal. De leerlingen zullen in een jaar 2 a 3 instrumenten 

leren kennen en leren bespelen. In de bovenbouw passen de leerlingen hun opgedane kennis toe in 

het spelen in een band/ensemble. De lessen in de midden- en bovenbouw worden begeleid door een 

vakdocent vanuit de muziekschool. 

3.20 Actief burgerschap 

Op onze school vinden we actief burgerschap en sociale integratie belangrijk en daarom besteden we 

hier nadrukkelijk aandacht aan. Wij verstaan onder actief burgerschap dat wij als school deel 

uitmaken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren.  

Wij besteden in school aandacht aan basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid 

van mensen, begrip voor wat voor de ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en afwijzen van 

discriminatie. Maar ook het op een goede manier kunnen oplossen van problemen en een 

democratische houding zien wij als belangrijke zaken 

Deze zaken worden/zijn in ons schoolplan uitgewerkt, maar in de kern betekent burgerschap voor 

ons: 

· Burgerschap zien wij niet als een apart vak, maar zien wij als onderdeel van andere vakken (bijv. hoe 

onze maatschappij en democratie in elkaar zit en wat dat voor ons betekent komt aan de orde bij o.a. 

geschiedenis, aardrijkskunde, sociaal-emotionele vorming en godsdienst).  
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· We betrekken de kinderen bij de maatschappelijke ontwikkelingen via het Schooltv-weekjournaal, 

Jeugdjournaal, lessenseries rond Prinsjesdag en verkiezingen, voeren meerdere acties voor ‘goede 

doelen’.  

· Wij hebben regels opgesteld t.a.v. veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen 

leerlingen en leerkrachten (schoolregels). 

De samenleving is heel divers. Het is goed dat wij met onze verschillende achtergrond en cultuur met 

elkaar samenleven. Tolerantie en respect zien wij als kernwoorden.  

Adoptiekinderen: Via de stichting Red een kind zijn wij sponsor van twee kinderen en een gezin. Elke 

maandag mogen kinderen geld meenemen. Het geld is bedoeld voor kinderen maar tegelijkertijd ook 

voor het gezin en de projecten rond de leefgemeenschap.  

3.21 Sociaal emotionele vorming 

De Hoeksteen mag zich een echte kanjerschool noemen. Dit betekent dat alle leerkrachten bevoegd 

zijn om als Kanjerleerkracht op te treden. Door middel van lessen uit de Kanjerboeken, die bestaan 

uit spel- en gespreksvormen, voelen kinderen zich veilig, zijn bij elkaar betrokken, weten onderlinge 

conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar. De kinderen krijgen handvatten die ze in sociale 

situaties kunnen toepassen.  

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken en zijn 

gevoelens onder woorden leert te brengen.  

Er zijn vijf zeer belangrijke fundamenten in de kanjertraining:  

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• Niemand speelt de baas 

• Je bent niet zielig 

• We lachen elkaar niet uit 
 

In de bijlage vindt u meer informatie over de Kanjertraining en hoe deze zichtbaar wordt binnen onze 

school.  
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3.22 Leerlingenraad 

We werken met een leerlingenraad op onze school. In deze raad zitten twee leerlingen uit de 

groepen 5, 6, 7 en 8. Leerlingen die zichzelf geschikt vinden kunnen zichzelf aanprijzen. De klas zelf 

kiest vervolgens op democratische wijze welke leerlingen plaatsnemen in de leerlingenraad door een 

meerderheid van stemmen. De leerlingenraad neemt een serieuze plek in binnen onze school. 

Leerlingen krijgen op deze manier echt een stem, waar naar geluisterd wordt. Door de leerlingen 

mee te laten denken over de schoolse zaken krijgen ze inzicht in het waarom van dingen en begrijpen 

ze ook beter wat er mogelijk en onmogelijk is binnen de school. De leerlingenraad brengt zelf ideeën 

in, maar ze worden ook gevraagd om mee te denken en te praten over plannen van directie en 

personeel. De onderwerpen variëren van de inrichting van het schoolplein en ideeën voor 

schoolreisjes, tot het meedenken en meepraten over projecten.  

Na een vergadering komt er een verslagje op het ouderportaal. 
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4. Ondersteuning aan kinderen 

 

4.1 Nieuwe leerlingen 

Kinderen die minimaal drie maanden voor de leeftijd van vier jaar bij ons zijn aangemeld, ontvangen 

van de school bericht wanneer zij verwacht worden. Ongeveer 6 weken voor aanvang stuurt de 

groepsleerkracht een welkomstkaart en volgt er een kennismakingsbezoek. Kinderen beginnen bij 

ons op school vanaf de dag waarop ze vier jaar geworden zijn. In de periode hieraan voorafgaand 

mogen ze twee dagdelen proefdraaien in de groep. Van kinderen die voor hun vierde jaar gebruik 

hebben gemaakt van kinderopvang of peuterspeelzaal ontvangt de school een overdracht over de 

ontwikkeling van het kind tot dat moment.  

Ook kinderen die als gevolg van een verhuizing op onze school worden aangemeld zijn van harte 

welkom. 

 

Wanneer u uw kind aanmeldt wegens een conflict op de vorige school, volgen wij bij aanmelding een 

protocol dat op stichtingsniveau is vastgesteld. De inhoud van dit protocol zal bij aanmelding met u 

worden besproken. 

4.2 Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs 

voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van deze 

wet is dat ieder schoolbestuur/ stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan 

zorgleerlingen. Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een 

plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband Friesland is de vorm waarin scholen 

samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste taak van dit 

samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin 

staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is terug te 

vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl. In de regio moeten scholen zoveel mogelijk 

samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken. De 

leerkracht en de kwaliteitsondersteuner vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de 

onderwijs behoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs en zorgaanbod.  
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Het ontwikkelingsperspectief  

Het kan voorkomen dat uw kind niet direct bij aanname op onze school, maar gedurende zijn/haar 

ontwikkeling in aanmerking komt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor een of meer 

vakgebieden gelden. Een ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leerkracht het 

onderwijs kan afstemmen op de behoeften van uw kind. Er staat in waar uw kind naar toe werkt, 

welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief 

van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren wij elk half jaar het 

ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is stellen wij het perspectief bij.  

De rol van ouders bij Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding 

en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een 

cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind.  

De leerkracht mag een beroep op u doen en op uw bijdrage rekenen t.a.v. het verbeteren van de 

leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het 

gezag van de leerkrachten.  

Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind verder verhogen. 

Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen 

naar elkaar uit te spreken. De 1-zorgroute helpt ons daarbij. 

Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen 

tussen kinderen! 

4.3 Leerlingvolgsysteem 

Wij vinden het op school belangrijk om de individuele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. 

Daarom hebben wij op school een leerlingvolgsysteem; met behulp van toetsen, voor rekenen, lezen, 

spellen en begrijpend lezen, kunnen wij zien of kinderen vooruit zijn gegaan. Mocht blijken dat de 

vooruitgang voor een bepaalde leerling minimaal is, dan heeft deze leerling recht op extra 

begeleiding van de groepsleerkracht. De hulp bestaat uit andere leerstof en/of specifieke 

leermiddelen. Uit het leerlingvolgsysteem kan ook blijken dat een leerling een 

ontwikkelingsvoorsprong heeft t.o.v. de rest van de groep. Ook deze leerling heeft recht op 

begeleiding in de vorm van verrijking/verdieping. Naast de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, 

wordt er ook gekeken naar het dagelijks werk van een leerling. In april maken de kinderen van groep 

8 een verplichte eindtoets. 

4.4 Het vervolgonderwijs 

In groep 8 wordt voorlichting gegeven over het vervolgonderwijs. In september wordt daartoe een 

informatieavond voor de ouders gehouden op school. De procedure van de IEP-eindtoets tot en met 

plaatsing binnen het v.o. wordt uitgelegd. Samen met de leerlingen wordt een bezoek afgelegd aan 

één van de locaties van het vervolgonderwijs. Ook kunnen de open dagen bezocht worden. Onze 

school verzorgt, in overleg met de ouders, de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.  

In het jaar dat volgt, worden de resultaten van de leerlingen, behaald in het ‘brugjaar’, met de 

klassenmentor van de nieuwe school besproken.  
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Ook van het tweede leerjaar en vervolgens de plaatsing in het derde jaar krijgt de school bericht. We 

toetsen onze adviezen dan ook aan de gegevens die we van het v.o. krijgen. 

4.5 Ondersteuningsstructuur 

De begeleiding van de leerlingen is in eerste plaats een taak van de groepsleerkracht. Hij/zij bekijkt in 

de klas hoe het met een leerling gaat. Als de leerling extra aandacht nodig heeft, helpt de leerkracht 

het kind door extra instructie, stimulans of uitdaging aan te bieden. Door het analyseren van 

toetsgegevens en observaties krijgt de leerkracht inzicht in de individuele onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. De leerkrachten verwerken deze gegevens in een groepsoverzicht. 

De leerkracht bespreekt alle leerlingen meerdere keren per jaar door met de kwaliteitsondersteuner.  

Wanneer blijkt dat de leerlingen extra zorg nodig hebben met betrekking tot de cognitieve of sociaal-

emotionele ontwikkeling, dan worden de ouders tijdig ingelicht door de leerkracht.  

In overleg met de kwaliteitsondersteuner stelt de leerkracht een individueel handelingsplan op en 

gaat hier 6-8 weken mee aan de slag. Van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte legt de 

kwaliteitsondersteuner een dossier aan.  

4.5.1. Leerlingendossier 

Specifieke gegevens van leerlingen worden bewaard in het leerlingendossier. Dit zijn o.a. verslagen 

van oudergesprekken, externe instanties zoals logopedie, onderzoeksverslagen van externe 

instanties, voortgangsgesprekken met ambulant begeleiders, en alle andere gegevens die alleen 

individuele leerlingen betreffen. 

4.5.2 Ondersteuningsteam 

Op elke school van Arlanta is een ondersteuningsteam actief, gericht op het professionaliseren van 

leerkrachten. Dit ondersteuningsteam bestaat uit de directeur en de kwaliteitsondersteuner, 

eventueel aangevuld met een gespecialiseerd teamlid zoals een rekencoördinator of een 

gedragsspecialist.  

4.5.3 Bovenschools ondersteuningsteam  
Het kan voorkomen dat de leerkracht en kwaliteitsondersteuner meer specifieke adviezen nodig 

hebben met betrekking tot de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Voor de 

kwaliteitsondersteuner bestaat dan de mogelijkheid om uw kind in te brengen in het bovenschools 

ondersteuningsteam, dat bestaat uit alle kwaliteitsondersteuners van Arlanta.  

4.5.4 Integraal Disciplinair Overleg  

Mocht het nodig zijn uw kind ook te bespreken met andere disciplines, zoals een orthopedagoog of 

de jeugdgezondheidszorg, dan zal uw kind ingebracht worden in het Integraal Disciplinair Overleg. Er 

kan dan bijvoorbeeld besloten worden een psychologisch onderzoek bij uw kind af te nemen. Zo’n 

bespreking gebeurt altijd in goed overleg met ouders, die hiervoor eerst toestemming moeten geven.  

4.6 Schoolmaatschappelijk werk  

Opvoeden is moeilijk. Soms zijn er problemen met de opvoeding van kinderen. Onze school werkt 

hiervoor samen met het schoolmaatschappelijk werk vanuit het gebiedsteam van de gemeente 

Noard East Fryslan. Ouders die zich zorgen maken over hun kind kunnen daarover praten met 

Marieke Braaksma of Titie Poelstra. Zij zijn geen leerkrachten, maar deskundigen die 
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opvoedingsadviezen kunnen geven. U kunt bij hen terecht met vragen over de opvoeding maar ook 

voor een gesprek over andere problemen die in uw gezin een rol spelen, bijvoorbeeld:  

* Mijn kind is vaak angstig en durft ‘s avonds niet te gaan slapen. 
* Mijn kind wordt vaak gepest. 
* Mijn kind speelt altijd alleen en heeft nooit vriendjes. 
* Ik ben gescheiden en vind het erg moeilijk mijn kind alleen op te voeden.  
* Mijn kind wordt steeds drukker en agressiever. 
 
Ook kunnen zij een gesprek voeren met uw kind, over iets waar uw kind mee zit.  
De gesprekken zijn gratis, en kunnen op school plaatsvinden of bij u thuis. U kunt een afspraak 
maken via de groepsleerkracht van uw kind, via de kwaliteitsondersteuner of direct bij het 
gebiedsteam. Meer informatie vindt u op www.noordoosthelpt.nl. 

4.7 Gebiedsteam 

In het gebiedsteam werken professionals op het gebied van gezondheidszorg en jeugdbeleid samen. 

Jongeren, ouders, verzorgers en professionals kunnen bij het team terecht met vragen over 

opvoeden, gezondheid en opgroeien.  

Denk bijvoorbeeld aan slapen, voeding, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit en drugs. 

Het gebiedsteam bespreekt zorgelijke situaties rond jeugdigen - thuis, op school of in de vrije tijd -   

met als doel in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulpverlening op gang te brengen. Zo 

voorkomen we escalatie van problemen. Dat kan gaan om zorgen over de lichamelijke ontwikkeling, 

de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag, kortom: alles waar een kind, jeugdige of 

gezin mee te maken kan krijgen.  

4.8 Schoolarts  
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De GGD is 

partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle kinderen krijgen op 5jarige leeftijd en in groep 

7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, verpleegkundige of arts. 

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst.  

Schoolarts 5-jarige kinderen  

Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, 

gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal.  

Schoolarts groep 7  

Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over gedrag,  opvoeding en sociale 

ontwikkeling.  

Ouders, kinderen of de school kunnen bij vragen of zorgen (in overleg met ouders) altijd terecht bij 

de jeugdgezondheidszorg voor een gesprek of extra onderzoek. U kunt zelf contact opnemen met de 

jeugdarts of de jeugd verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.  

4.9 Verwijsindex Fryslân 

Onze school is partner van het gebiedsteam en maakt indien nodig gebruik van de Verwijsindex 

Risicojongeren. Daar gaat overigens altijd overleg met de ouders aan vooraf. De Verwijsindex is een 

middel om van elkaar te weten dat een andere professional zich ook zorgen maakt over dezelfde 

jongere. Onze gezamenlijke inzet is dat elk kind zich goed ontwikkelt en dat we samen met u tot een 

goede aanpak komen.  

http://www.noordoosthelpt.nl/
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4.10 Onderwijs aan zieke kinderen 

Wanneer uw kind langdurig ziek thuis is of voor enkele weken is opgenomen in het ziekenhuis 

kunnen we extra hulp inroepen van het Cedin (dienstverlenende organisatie voor de educatieve 

sector). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsondersteuner.  
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5.De ouders
 

 

5.1 Actief ouderschap 

Wij zijn blij om te merken dat ouders steeds meer betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen 

en bij alles wat verder in en rond school gebeurt. Uit onderzoeken blijkt dat er een positief verband is 

tussen betrokkenheid van ouders en de leerprestaties van hun kinderen. Wij zien deze uitkomst 

terug in de klas. Omdat we veel waarde hechten aan de relatie met de ouders proberen we hun 

betrokkenheid de ruimte te geven en eventueel te vergroten.  

Voor een succesvolle samenwerking tussen school en ouders is het noodzakelijk dat we normen en 

waarden, vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten delen. Door actief met elkaar in contact te 

blijven werken we zowel aan schoolontwikkeling als aan verhoging van de kwaliteit: Op deze manier 

dragen we bij aan een drietal doelen: 

Pedagogisch 

afstemmen van het opvoedend denken en handelen in het benaderen van kinderen, thuis en op 

school. Dit doen we onder meer door de oudergesprekken. Daarnaast zoeken we contact als we dit 

noodzakelijk achten. Omgekeerd bent u welkom om met ons in gesprek te gaan, wanneer er 

onduidelijkheden of problemen zijn.  

Organisatorisch 

optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de 

inbreng van ouders. Een voorbeeld hiervan is de activiteitencommissie en het werken met 

klassenouders. We zoeken naar goede vormen om ouders verder te mobiliseren en te betrekken. 

Democratisch 

naast de officiële MR willen we ouders ook informeel laten meedenken en meebeslissen over ons 

onderwijs, bijvoorbeeld door ouderavonden, het koffie-uurtje met de directeur en berichten via het 

ouderportaal en het afleggen van verantwoording door de school aan de ouders.  

5.2 Contactmomenten  

Voor of na schooltijd is er vaak gelegenheid een leerkracht aan te spreken. Is er op dat moment even 

geen tijd, dan kan altijd een afspraak gemaakt worden. Ook de deur van de directie staat, bij 

aanwezigheid, (bijna) altijd open. Ook kunt u aanschuiven tijdens het koffie-uurtje met de directeur. 

Hier kunt u in gesprek gaan over zaken die bij u spelen en kan de directeur vragen inbrengen 

waarover ze graag uw mening wil. 
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Tijdens het schooljaar zijn er echter nog tal van andere contactmomenten:  

• De leerkracht van de onderbouw gaat bij nieuwe leerlingen op huisbezoek voordat zij voor 

het eerst op school komen.  

• Aan het begin van elk schooljaar bent u welkom op de informatieavond/ informatiemarkt. 

We geven dan uitleg over belangrijke zaken binnen de school en binnen de basisgroepen, en 

beantwoorden graag vragen van ouders over materiaal en inhoud van de lessen.  

• Eens per jaar vindt een ouderavond plaats, die vaak in het teken staat van een bepaald 

onderwerp waarover wij met u van gedachten willen wisselen. Daarnaast is het een moment 

om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

• Minimaal 4 keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een (omgekeerd) 10 minutengesprek. Deze 

gesprekken gaan over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind.  

• In februari vinden de schooladviesgesprekken voor groep 8 leerlingen plaats.  

• Gedurende het schooljaar zijn inloop-ochtenden gepland waarbij ouders met hun kind een 

kwartier mee mogen in de klas om samen met hen dingen te bekijken en contact te leggen 

met andere ouders. 

• Alle belangrijke berichten, oproepjes en foto’s van festiviteiten delen we met u in het 

ouderportaal. U kunt het ouderportaal ook als app op uw telefoon installeren.  

• Naast bovenstaande momenten nodigen we u gedurende het jaar uit om feesten of sluitingen 

van thema’s met ons mee te beleven. Hierover berichten we u via het ouderportaal. 

Informatie gescheiden ouders 

Als u gescheiden bent kan dat gevolgen hebben voor de informatie die u van ons krijgt over uw kind. 

De school heeft informatieplicht aan de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder de informatie 

wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie: schoolgids, het 

rapport, ouderavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen enz.  

De school gaat er daarbij van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de 
andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf 
contact op te nemen met de directeur van de school om hierover afspraken te maken. 

In het document ‘informatievoorziening gescheiden ouders’ op het ouderportaal wordt verder 
omschreven hoe de school aan haar informatieplicht voldoet. 

5.3 De MR 
De MR staat voor Medezeggenschapsraad. In onze MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. Er 

wordt in de MR overlegd, geadviseerd of beslist over beleidszaken. Uit de MR wordt één ouder of 

één personeelslid gekozen die plaatsneemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). Dit overkoepelende orgaan wordt gevormd door alle Medezeggenschapsraden binnen onze 

stichting. De persoonsgegevens van onze MR-leden staan vermeld op de website. 

5.4 De activiteitencommissie 

Op De Hoeksteen is een activiteitencommissie actief. Deze commissie bestaat uit een groep 

enthousiaste ouders die ondersteunen bij schoolactiviteiten, zoals: de kerstviering, projecten, het 

Sinterklaasfeest, de sportdag, de laatste schooldag, hand- en spandiensten binnen de school en/of 
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het verzorgen van traktaties. Zo draagt de activiteitencommissie bij aan een leer- en werkomgeving, 

waar kinderen met plezier kunnen leren, werken en spelen. 

 

5.5 Ouderbijdrage 
We vragen elk jaar, op basis van vrijwilligheid, een ouderbijdrage voor activiteiten die niet uit het 

schoolbudget bekostigd kunnen worden. De ouderbijdrage wordt besteed aan: Sinterklaas, kerst, 

verjaardagen, spelletjesdagen, langdurige ziektes, traktaties, enz. Ook betalen we de jaarlijkse 

sportdag uit de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op: €12,50 per leerling. 

Voor schoolreisjes, schoolschaatsen e.d. worden direct kostendekkende bedragen gevraagd. Aan het 

begin van het schooljaar ontvangt u een brief met informatie. Ons banknummer is: NL70 RABO 0137 

2713 52 t.n.v. CBS De Hoeksteen te Dokkum. 

5.6 Schoolverzekering  
Onze school heeft een heel pakket aan veiligheidsmaatregelen om het risico op incidenten en 

ongelukken zo klein mogelijk te maken. Denk hierbij aan schoolregels voor de kinderen, een 

pestprotocol, een veiligheidsprotocol en een gedragscode voor het personeel.  

We zijn ook voorbereid op situaties waarin toch iets misgaat. Zo kennen we een draaiboek voor 

calamiteiten en een ontruimingsplan. Alle betrokkenen bij het onderwijs aan onze school zijn 

verzekerd bij ongevallen tijdens schooluren en bij evenementen in schoolverband (schoolreisjes, 

excursies).  

Moet een kind ten gevolge van een ongeval medisch worden behandeld, dan is primair de eigen 

ziektekostenverzekering van toepassing. Rekeningen moeten dan ook bij deze verzekeraar worden 

ingediend. Pas wanneer deze de kosten om één of andere reden niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, 

komt de schoolverzekering in beeld. Mogelijk wil die, als aanvulling op de bestaande faciliteiten, de 

resterende kosten (deels) vergoeden.  

De schoolverzekering keert uitsluitend uit, wanneer iemand ten gevolge van een ongeval lichamelijk 

letsel oploopt. Fietsen, brillen of kleding die door een ongeval beschadigd raken, worden op grond 

van deze verzekering niet vergoed.  

De particuliere aansprakelijkheid van de leerlingen is namelijk niet binnen dit pakket verzekerd. 

Schade die een leerling veroorzaakt kan uitsluitend worden verhaald op de ouders of verzorgers van 

die leerling.  

 

https://www.google.nl/url?url=https://finallymama.wordpress.com/2014/06/23/train-him-up-in-the-way-he-should-go/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjlgurYtN7NAhVCuBoKHVXqAtQQwW4IGDAB&sig2=f2QyMIYrz8UkVBtXUgKGkA&usg=AFQjCNFsL6OYIcna-7vQTy6wgojvBXtSZA
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5.7 Klachtenregeling 

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Wij gaan ervan uit dat ouders en leerlingen op school 

komen om te praten over eventuele fouten of meningsverschillen.  

Stap 1: Ga in eerste instantie met de klacht naar diegene die de klacht aangaat en bespreek het 

probleem daar en probeer samen tot een oplossing te komen. 

Stap 2: Indien u er samen niet uitkomt, of wanneer de eerste stap in uw ogen onbevredigend is 

verlopen, neemt dan contact op met de schooldirecteur. Ook in deze fase wordt geprobeerd er 

samen uit te komen. 

Stap 3: Als er nog steeds geen oplossing in zicht is, kan door u als ouder(s) en/of door de school 

contact op worden genomen met het college van bestuur met als doel: Bezinning op de verdere gang 

van zaken. 

Wij hopen uiteraard dat eventuele klachten tijdig worden gemeld, om te voorkomen dat de situatie 

escaleert. Alle klachten zullen serieus en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u van mening 

mocht zijn dat uw klacht niet op school- of stichtingsniveau kan worden afgehandeld, dan kunt u zich 

wenden tot de contactpersoon schoolveiligheid van onze school. Deze contactpersoon is op de 

hoogte van de gang van zaken bij een klacht. De contactpersoon voor onze school is Riemke van der 

Velde. De taak van de contactpersoon schoolveiligheid is een luisterend oor bieden en 

‘doorverwijzen’. Bij kleine problemen kan worden doorverwezen naar de betrokken leerkracht en/of 

de directeur van de school. Bij ernstiger zaken wordt doorverwezen naar de externe 

vertrouwenspersoon en/of het college van bestuur. 

De vertrouwenspersoon 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er om na te gaan of de klacht kan worden opgelost tussen 

de klager en de aangeklaagde. Na overleg met de vertrouwenspersoon bepaalt de ouder of de klacht 

bij het bevoegd gezag, bij de landelijke geschillencommissie of justitiële instanties wordt ingediend. 

De vertrouwenspersoon neemt met de betreffende ouder de procedures door en bewaakt deze ook. 

De vertrouwenspersoon voor onze school is mevr. Mieke Kok.  

Mieke Kok MSc., Consulent ‘Psyche en Werk’ 

Mieke werkt sinds 1990 in de hulp- en dienstverlening t.a.v. werk en psychische en/of psychosociale 

klachten. Zij heeft als coach, bedrijfsmaatschappelijk werker, geneeskundig consulent ‘Psyche en 

Werk’, trainer en als therapeut ruime ervaring opgedaan binnen het onderwijs, overheidsinstellingen 

en andere branches. 

Mieke Kok, Oosterhoek 25, 8334 RD, Steenwijk tel. 06 23 96 25 44 

mieke@adviesgroepmensenwerk.nl 

www.miekekok.nl 

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

geschillencommissie. 

 

mailto:mieke@adviesgroepmensenwerk.nl
http://www.miekekok.nl/
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De geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (voorheen Klachtencommissie)  

Op deze commissie kan worden teruggevallen als er verder beslist geen andere oplossing gevonden 

kan worden. De klachtenregeling geldt voor een ieder die bij de school betrokken is.   

Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH      Den Haag tel:070 –386197  

info@gcbo.nl 

Vertrouwensinspecteur 

Bij de Inspectie van het onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Dezen kunt u 

benaderen wanneer er zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele 

intimidatie en misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering. 

Telefoon 0900 1113111.  

De klachtenregeling en ook de klachtenprocedure liggen ter inzage in school. 

5.8 Leerplichtwet en vrijstellingsregeling 

Het is een voorrecht om naar school te kunnen. Op deze manier worden kinderen voorbereid op hun 

functioneren in de samenleving van morgen. Dit is het uitgangspunt van de leerplichtwet. Het doel 

van deze wet is het bestrijden van schoolverzuim en (in het hoger onderwijs) het voorkomen dat 

leerlingen voortijdig de school verlaten. Belangrijk genoeg om deze plicht wettelijk vast te leggen.   

In de leerplichtwet zijn de volgende zaken omschreven:  

• Begin van de leerplichtige leeftijd. 

• Het moment waarop een jongere niet langer onder de leerplichtwet valt.  

• Op welke basis vrijstelling verleend kan worden.  

• Taken van de leerplichtambtenaar.  

• Verplichtingen van de schooldirecteuren en verplichtingen van ouders/verzorgers en/of 

leerlingen.  

Voor meer informatie over dit onderwerp ligt er op school een brochure: ‘leerplichtwet’ ter inzage. 

5.9 Schorsen en verwijderen  

Soms is het College van Bestuur (CvB) genoodzaakt een leerling te schorsen of te verwijderen. De 

directeur kan bij wangedrag een leerling een time out geven voor de rest van de dag en dit mag met 

maximaal één dag verlengd worden. Bij ernstig wangedrag mag de school een leerling voor maximaal 

5 lesdagen schorsen en dit mag verlengd worden hangende de procedure van verwijdering.   

Deze tijd is nodig voor het zoeken naar een oplossing. Het bevoegd gezag en de ouders worden 

hiervan op de hoogte gesteld. Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het 

CvB concludeert, dat de relatie tussen school en leerling/ouders onherstelbaar is verstoord. Het CvB 

kan na overleg met de directeur beslissen de leerling definitief van school te verwijderen, waarbij de 

geldende procedures in acht zullen worden genomen. Het protocol ‘Schorsing en verwijdering’ staat 

als document op het ouderportaal. 

mailto:info@gcbo.nl


      

                                                                           

 
28  

 
  

5.10 Veiligheidsbeleid 

Kinderen en personeel moeten zich veilig voelen op onze school. Om dat te bereiken maken wij 

onder meer gebruik van de Kanjertraining, het bijbehorende leerlingvolgsysteem en observaties. Elke 

vier jaar ondervragen we de groepen 5  tot en met 8, personeelsleden en ouders over hun 

veiligheidsbeleving via een tevredenheidsonderzoek. 

Alle afspraken betreffende de veiligheid van binnen en buitenschoolse activiteiten staan in het 

veiligheidsprotocol. Dit ligt, samen met verdere documenten over sociale veiligheid, op school ter 

inzage. Zo hopen wij alle betrokkenen op de hoogte te houden van de afspraken rondom veiligheid, 

met als doel de veiligheid van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd zo optimaal mogelijk te 

waarborgen.  

 

 

5.11 Voor-, en naschoolse opvang  

Kindercentrum Thuis bij Thea 

Voor het soepel laten verlopen van doorgaande leer- en ontwikkellijnen, werken wij aan een 
nauwe samenwerking met Thuis bij Thea. Dit kindercentrum is in hetzelfde gebouw gehuisvest als 
onze school. 

Kinderen die bij Thuis bij Thea in de opvang zijn, raken op een natuurlijke manier vertrouwd met het 
gebouw, het speellokaal, het plein en natuurlijk de leerkrachten van De Hoeksteen. 

Er is structureel overleg m.b.t. overdracht, afstemming van activiteiten en beleidszaken. 
Indien nodig weten wij elkaar ook te vinden bij belangrijke zaken betreffende de kinderen. 
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6. Resultaten en ontwikkeling van de school 

6.1 ontwikkeling van ons onderwijs 

We willen als leerkrachten optimale zorg aan de kinderen geven. Daarom volgt het team regelmatig 

bij- en nascholingscursussen en laat het zich voorlichten door deskundigen, om op de hoogte te 

blijven van veranderingen in het onderwijs. De resultaten van onze inspanningen en ontwikkelingen 

worden vermeld in het jaarverslag van onze school. Deze wordt voorgelegd aan de mr en kunt u 

opvragen bij de directie. 

Afgelopen schooljaar hebben we ons georiënteerd op een geïntegreerde methode voor de wereld-

oriënterende vakken en hebben we de methode Blink gekozen. Volgend schooljaar zullen we deze 

methode verder implementeren. 

Ook hebben we afgelopen schooljaar een keuze voor een nieuwe taal- en spellingsmethode gemaakt. 

Deze methode zullen we het komend schooljaar implementeren. 

We zijn gegaan met het experimenteren met verschillende (werk)vormen voor het begrijpend lezen 

om de betrokkenheid en de resultaten van de leerlingen op dit vakgebied te vergroten.  Volgend 

schooljaar zullen we tot een keuze komen voor een nieuwe methode/ werkwijze voor het begrijpend 

lezen. 

Daarnaast is het sociale klimaat een speerpunt van onze school. We zijn onder andere gaan werken 

met leerling-pleincoaches om zo een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sfeer op school bij 

leerlingen te stimuleren. Volgend schooljaar willen we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid 

verder uitbouwen door te gaan werken met het programma Sterk Werk. 

Voor een compleet overzicht van onze plannen verwijs ik u naar onze website waar het jaarplan te 

downloaden is. 

 

 

6.2 De resultaten van ons onderwijs 

Tweemaal per jaar worden de vorderingen van de basisvaardigheden Rekenen, Spelling, Technisch 

Lezen en Begrijpend Lezen gemeten door het afnemen van de Cito-toetsen. Dit gebeurt in januari en 

juni in de groepen 3 t/m 8. De resultaten hiervan, de zogenaamde tussenopbrengsten, worden door 

de leerkrachten, de kwaliteitsondersteuner en de directeur grondig geanalyseerd. Dit gebeurt op 

individueel, groeps- en schoolniveau. Hierbij wordt gekeken naar de voortgang van de leerlingen op 

de Cito-toetsen. In combinatie met de observatiegegevens en informatie uit de methodegebonden 

toetsen kan het leerstofaanbod eventueel bijgesteld worden.  

http://www.google.nl/url?url=http://www.obsdeesdoorn.nl/stisamo_C01/default.asp?comid=30&modid=1434&itemid=0&time=-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwitrebxtt7NAhXJXBoKHa6DCQQQwW4IFjAA&sig2=3YqN5B_vNIhC9aWAdRajEQ&usg=AFQjCNG82HhLWq6uOmxLpHS5mbqrYb7LAw
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Ook wordt de invloed van het leerkrachtgedrag geanalyseerd. Op groeps- en schoolniveau wordt 

gekeken naar de trend over de laatste drie jaren en wordt besloten of er actie nodig is op een 

bepaald gebied.  

Plaatsingswijzer  

Als school adviseren wij over de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Daarbij maken 

we gebruik van de Plaatsingswijzer. Hierin staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 

6 centraal. We kijken naar de meerjarige ontwikkeling op het gebied van begrijpend lezen, rekenen & 

wiskunde, technisch lezen en spelling. Daarnaast helpt informatie over werkhouding, motivatie en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling ons om tot een doordacht, goed onderbouwd advies te komen.  

 

Nadat de basisschool een schooladvies heeft gegeven, kunnen ouders hun kind aanmelden op een 

school voor voortgezet onderwijs. Hiervoor vullen de ouders en de basisschool een 

aanmeldingsformulier in. Het voortgezet onderwijs is verplicht het advies van de basisschool over te 

nemen.  

 
IEP eindtoets  
Aan het einde van groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen om de verplichte vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen te toetsen. De uitslag van deze toets is een tweede, schoolonafhankelijk 

advies. Is de score van de eindtoets lager dan het schooladvies, dan mag de basisschool het 

schooladvies niet aanpassen. Is de score hoger, dan zal de basisschool het advies heroverwegen.  

6.2.1 Uitstroom groep 8 
In augustus 2017 gingen onze groep 8 leerlingen, 20 in totaal, naar de volgende v.o. scholen: 

Gymnasiumklas 3 Dockinga College 

Havo/vwo 3 Dockinga College 

Schakel Vmbo 

theoretisch/ 

Havo 

4 Dockinga College 

De Saad, Damwoude 

Vmbo 

theoretisch 

7 Dockinga College 

Vmbo kader  Dockinga College 

VMBO beroeps

  

3 Dockinga College 

 

In augustus 2018 gingen onze groep 8 leerlingen, 18 in totaal, naar de volgende v.o. scholen: 

Gymnasiumklas 0 

Havo/vwo 3 

Schakel Vmbo 

theoretisch/ 

Havo 

3 
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Vmbo 

theoretisch 

7 

Vmbo kader 4 

VMBO beroeps

  

1 

 

In augustus 2019 gingen onze groep 8 leerlingen, 25 in totaal naar de volgende  v.o. scholen:

Gymnasiumklas 0 

VWO 2 

Havo/vwo 1 

Havo 7 

Vmbo 

theoretisch 

4 

VMBO KB/ GL 1 

Vmbo kader 7 

VMBO beroeps

  

2 

Praktijkonderwijs 1 
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7. Praktische informatie
 

7.1 Vakantierooster 

herfstvakantie 19-10 t.m. 27-10 

kerstvakantie 21-12 t.m. 05-01 

voorjaarsvakantie 15-02 t.m. 23-02 

goede vrijdag/pasen 10-04 t.m. 13-04 

koningsdag 27-04 t.m. 27-04 

meivakantie 25-04 t.m. 10-05 

hemelvaart 21-05 t.m. 22-05  

Pinksteren                             01-06 t.m. 01-06 

zomervakantie 04-07 t.m. 16-08 

 De vrijdagmiddag vóór de zomervakantie zijn de kinderen vrij. 

7.2 Vrije dagen en lesuitval 

De kinderen zijn verplicht ieder jaar een bepaald aantal uren naar school te gaan. Op de meeste 

scholen brengen de kinderen meer uren op school door dan het vastgestelde minimum. Dit is ook op 

onze school het geval.  

Deze zogenaamde marge-uren kunnen worden gebruikt om kinderen vrijaf te geven bij een 

belangrijke gebeurtenis als een Elfstedentocht. Ook ijsvrij en studiedagen voor het personeel vallen 

hier onder. Om niemand daarmee in de problemen te brengen krijgt u daarover tijdig bericht.  

Soms is er een leerkracht ziek. Er wordt dan voor vervanging gezorgd. Dat is wel wat moeilijk, gezien 

het huidige tekort aan leerkrachten. Wij doen ons best om slechts in het uiterste geval de groep te 

verdelen over de andere groepen of leerlingen naar huis sturen.  

7.3 Ziekte 

Wanneer een kind wegens ziekte of door een andere oorzaak niet op school kan komen, verwachten 

wij dat dit voor schooltijd vanaf 8.15 uur telefonisch gemeld wordt. Een briefje meegeven aan broer, 

zus, vriend of vriendin mag ook. 

Bij afwezigheid van een leerling zonder opgave van reden, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk 

telefonisch contact op met de ouders of verzorgers. 

Graag zien wij dat medische afspraken (o.a. tandarts) zoveel mogelijk buiten de schooltijden geregeld 

worden. 
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7.4 Luizencontrole 

Voor deze “netelige” kwestie hanteert onze school de volgende procedure: 

Op de eerste donderdagmorgen na iedere vakantie controleren een aantal moeders de kinderen op 

hoofdluis. Het is voor hen plezierig dat het haar van de kinderen dan gewassen is. 

Bij het aantreffen van neten en/of luizen bij een kind worden de ouders ingelicht. Wanneer er luizen 

worden aangetroffen is het besmettingsrisico groot. De leerling moet dan thuis behandeld worden. 

We hebben op school geen luizentassen voor de jassen van de kinderen. Immers kinderen stoeien, 

en maken op heel veel andere manieren contact met elkaar of gooien met mooi weer hun jassen op 

een hoop, waardoor het effect van deze tassen klein zal zijn. Daarbij komt dat het veel tijd kost voor 

de kinderen hun jas goed in de tas of cape hebben gestopt. Mocht het probleem zich blijven 

voordoen, dan is de GGD (de schoolverpleegkundige die ook kinderen van groep 7 onderzoekt) altijd 

bereid om met goede raad terzijde te staan. Juf Jeltsje Bijlstra is de contactpersoon. 

7.5 Schoolfotograaf 
Iedere twee jaar worden de kinderen, eventueel samen met broertjes en zusjes, op de foto gezet. 

Van groep 8 wordt ieder jaar een groepsfoto gemaakt. 

7.6 Gevonden voorwerpen 

Het komt nogal eens voor dat er kledingstukken tijdenlang in school blijven hangen. Informeer tijdig 

naar vermiste spullen. Wanneer spullen te lang blijven hangen worden ze verwijderd. Er is een 

gevonden voorwerpen-bak op school aanwezig. 

7.7 Adressenlijsten van leerlingen 

Sommige ouders vinden het handig een adressenlijst van de klasgenoten van hun kind te hebben. 

Deze lijst is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht. 

Indien ouders bezwaar hebben tegen het bekend maken van hun thuisadres of telefoonnummer, 

kunnen ze dit kenbaar maken aan de betreffende leerkracht.  

7.8 Gebruik foto’s en filmbeelden  
Het komt soms voor dat er filmbeelden gemaakt worden van kinderen of van een klas. Deze 

opnames zijn altijd voor schoolgebruik. Het kan zijn dat er in een groep bijv. opnamen gemaakt 

worden van het lesgeven van een stagiaire of een meester of juffrouw. Die opnamen zijn dan voor 

eigen gebruik. Ook worden er wel foto’s en films gemaakt van de Avondvierdaagse, sportdag, 

vieringen en feesten. Deze kunnen dan op onze website worden geplaatst. Wanneer er ouders zijn 

die liever niet hebben dat hun kind op deze manier te zien is, die kunnen dit doorgeven aan de 

directeur. We respecteren graag iemands wens. 

Verdere afspraken over social media zijn te vinden op de website.  

7.9 Schoolregels 

Om goed met elkaar samen te kunnen werken heb je regels nodig. Die hebben we ook op school. 

Regels voor kinderen, maar ook voor personeel. Regels met als doel te zorgen dat er ruimte en 

aandacht voor elk kind kan zijn. Het hebben van regels betekent ook wel eens dat een kind straf 

krijgt, maar we willen liever energie steken in het belonen van goed gedrag. Samen willen we de 

verantwoordelijkheid dragen, dat betekent dat we rekening houden met elkaar, maar ook zuinig zijn 
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op de spullen die worden gebruikt. We willen er aan werken dat uw kind ‘fluitend’ naar school komt 

en na een schooldag weer ‘zingend’ naar huis gaat. 

7.10 Telefoongebruik op school 

Leerlingen mogen op het schoolterrein geen gebruik maken van een mobiele telefoon. 

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt na overleg met de directeur. 

7.11 Sponsoring 

Wij gaan er op school van uit dat alle activiteiten binnen school in principe gratis zijn, zoals dat hoort 

in het basisonderwijs. Alleen voor de kosten die de school moet maken voor schoolreis betalen de 

ouders. Ook voor andere incidentele kosten waar de school voor komt te staan, denk aan deelname 

aan Avondvierdaagse en Friese kampioenschappen voor scholen, worden dan door de deelnemende 

ouders voldaan. We hebben op school een Convenant Sponsoring. 

7.12 Sportdagen 

In de maand mei of juni wordt er voor de leerlingen van de scholen in Dokkum en omstreken een 

sportdag georganiseerd. Vanaf groep 5 wordt er in teamverband gesport. De afgelopen jaren werd 

voor de groepen 1 t/m 4 tegelijkertijd op school een spelletjesdag georganiseerd. Ook worden 

hiernaast nog toernooien gespeeld, die buiten de school om worden georganiseerd. (Voorbeelden 

hiervan zijn korfbal, waterpolo, schaken, voetbal en basketbal.).  

 

7.13 Excursies 
Gedurende het schooljaar worden verschillende excursies georganiseerd: mini-kerkenpad, 

natuurwandelingen, bezoeken aan musea en de bibliotheek. Daarnaast nemen de groepen deel aan 

de (theater)voorstellingen in het kader van "uurtje cultuur".  

7.14 Afscheid groep 8 

Aan het eind van het schooljaar is er een afscheidsavond voor de leerlingen uit groep 8 die de school 

verlaten. De invulling van deze avond wordt in de loop van de laatste maanden van het schooljaar in 

overleg met de kinderen bepaald. 

7.15 Laatste schooldag 
Aan de hand van een gekozen thema wordt de laatste schooldag voor de grote vakantie met alle 

kinderen van de school uitbundig gevierd. 
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7.16 Schoolreisjes/kamp 

Ieder jaar hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje. De kinderen van groep 8 

gaan op kamp. Op de kalender staan steeds de juiste data vermeld. 

 

8. Namen en adressen
 

School 

CBS De Hoeksteen 

Zwaluwstraat 49 

9101 HE Dokkum 

tel: (0519) 221505 

e-mail: hoeksteen@arlanta.nl 

De telefoon wordt voor schooltijd vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur door leerlingen van groep 7 

opgenomen. Wilt u zoveel mogelijk voor & na schooltijd bellen?  

Postadres: 

Postbus 313 

9100 AH Dokkum 

Bank 

NL70 RABO 0137 271 352, t.n.v. CBS De Hoeksteen. 

Stichting Arlanta 

Bezoekadres: Altenastreek 66 te Dokkum 

Postadres: Postbus 2 9100 AA  DOKKUM 

Kamer van Koophandel: 40005914 
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Samenstelling college van bestuur en raad van toezicht  

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd en het bestuur werkt 

volgens de code Goed Bestuur PO. 

College van bestuur  

Naam Telefoon Functie E-mailadres 

Mevr. C. Doodeman 

(Carin) 

0519 222736 

 

Voorzitter info@arlanta.nl 

Ondersteuning 

Mevr. H. Vlasma 

(Henny) 

 

0519 222736 

 

Secretariële, 

beleidsmatige 

ondersteuning  

 

info@arlanta.nl 
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9. Bijlagen
 

 
Schoollied 

‘k Heb zin om naar school te gaan, 

Zin in elke nieuwe dag! 

Spelen, leren op De Hoeksteen, 

Samenwerken, want dat mag! 

 

Refrein: 

Yes! Wow! Cool! 

We zijn hier welkom; 

alle kind’ren groot en klein, 

op de Hoeksteen samenzijn 

Yes! Wow! Cool! 

Wat vet! Wat fijn! 

 

Ook al gaat niet altijd alles 

heel precies zoals het moet. 

Goeie regels afgesproken, 

en dan komt het altijd goed! 

 

Refrein 

 

‘k Heb zin om naar school te gaan, 

zin om in de klas te zijn. 

Samen bouwen, samen groeien. 

Op de Hoeksteen is het fijn! 

 

Refrein 
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Kanjer/pestprotocol 

Schoolregels 

Onze school wil kinderen voorbereiden op de samenleving. Daarbij is de oriëntatie op waarden 

waarop normen berusten belangrijk. Leerlingen en leerkrachten gaan op een positieve manier met 

elkaar om en houden zich aan de afgesproken regels. De regels van De Hoeksteen zijn opgedeeld in 

drie soorten: Kanjerregels, Schoolregels en Groepsregels. 

 

De Kanjerregels zijn: 

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

Niemand speelt de baas 

We lachen elkaar niet uit 

Je bent of doet niet zielig 

 

De Schoolregels voor binnen zijn: 

Binnen is de school een wandelgebied, buiten hoeft dat niet. 

Als je Internet, draag je de witte Kanjerpet. 

We zullen voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

We ruimen onze spullen op, dan blijft de school tiptop. 

Net taalgebruik is oké. Vloeken, schreeuwen en schelden daar doen wij niet aan mee. 

Wij kunnen zelfstandig werken, dat kun je wel merken. 

Zonder op je hoofd een pet, muts of hoed, zit je in de klas goed. 

De Schoolregels voor buiten zijn: 

Spelen doen we op het plein. We houden rekening met elkaar, dat is fijn. 

Gaat de bel dan kom je snel. 

 

De Groepsregels zijn per groep verschillend en toegespitst op de gebruiken en werkwijze binnen de 

groep. De afspraak is wel om het taalgebruik van de regels in de verschillende groepen op elkaar af te 

stemmen, zodat er sprake is van een doorgaande lijn. 
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Pestprotocol 

Dit protocol is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op 

onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten niet toestaan. U kunt 

lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de orde is. Ook 

zullen we aangeven waar u naar toe kunt met uw klachten. 

Uitgangspunt 

Op onze school streven we naar een veilige leeromgeving voor alle kinderen en leerkrachten. Op 

onze school moeten de kinderen zich zo veilig voelen dat ze hun hart mogen en durven luchten. We 

vinden dat elk kind met respect behandeld moet worden door zowel de leerkrachten als de 

medeleerlingen. 

Wat is pesten? 

Pesten is het geestelijke en/of lichamelijke schade berokkenen aan anderen. Het gebeurt soms open, 

maar ook vaak in het geniep. Het is altijd met opzet en er is sprake van een ongelijke 

machtsverhouding.  

Wie hebben met pesten te maken? 

In de eerste plaats degene die gepest wordt en de pesters, maar ook de kinderen die zich afzijdig 

houden. Natuurlijk hebben ook de leerkrachten en vooral ook de ouders met het probleem te 

maken. 

Waar kan worden gemeld? 

Het is belangrijk dat allen die pesten signaleren deze informatie doorgeven aan degenen die 

daarvoor zijn aangewezen. 

• Geef informatie over pestgedrag door aan de leerkracht van de gepeste leerling en aan de 

leerkracht van de pesters, als dat een andere leerkracht is. 

• Gebeurt het pesten op het plein dan is de pleinwacht degene die de eerste signalen opvangt. Hij 

geeft de informatie door aan de leerkracht van de pestkoppen en aan de leerkracht van de 

gepeste leerling. 

In ieder geval worden alle pestgevallen gemeld bij de intern begeleider: rechtstreeks of indirect. 

Hulp in het algemeen 

Het mag duidelijk zijn dat de kinderen die gepest worden alle steun van de leerkrachten en ouders 

nodig hebben. De pestkoppen hebben ook aandacht nodig. Vooral de leerlingen die zich afzijdig 

houden kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van pestgedrag. 

De taak van de leerkracht. 

• De leerkracht mag die problematiek niet naast zich neerleggen! Zij/hij luistert actief als een 

klacht hem ter ore komt.  

• Zij/hij moet het slachtoffer duidelijk maken dat zijn probleem gezien en erkend wordt. 

• Zij/hij moet de pester duidelijk maken dat zijn gedrag onacceptabel is. 
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• Zij/hij meldt het pesten bij de intern begeleider. Eventueel besluiten de leerkracht en de intern 

begeleider samen of het pestgedrag tijdens de teamvergadering moet worden gemeld en/of  

besproken. 

De ouders moeten bij voortduring van het pestprobleem worden ingelicht (ouderbezoek) en 

eventueel moet een klassenavond worden georganiseerd. 

De taak van de directie 

• De directie wordt door de intern begeleider op de hoogte gebracht van de gevallen die spelen op 

school. 

• De schoolleiding is actief betrokken en ondersteunt leerkrachten in hun handelen. De directie 

komt met initiatieven op de teamvergadering om procedures te verbeteren of pestgedrag in het 

algemeen aan de orde te stellen. 

Tijdens gesprekken met individuele leerkrachten kan het pesten en de houding van de leerkracht in 

dezen onderwerp van gesprek zijn. 

Taak van de Kanjercoördinator  

• De Kanjercoördinator is de eerste aanspraakpersoon voor leerkrachten en van leerlingen als ze 

vinden dat ze bij hun klassenleerkracht niet terecht kunnen. 

• De Kanjercoördinator houdt een logboek bij van meldingen. 

• Ook overlegt hij/zij met betrokkenen wat mogelijk de beste oplossingen zijn als er pestgedrag 

wordt geconstateerd. 

• Eventueel kan hij/zij het pesten in de teamvergadering aan de orde stellen. 

• Als leerkrachten hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld een ouderavond of een klassenavond dan 

kan de Kanjercoördinator hierbij betrokken worden. 

De Kanjercoördinator informeert de directie over gevallen van pesten die hem of haar ter ore komen. 

De ouders 

• De ouders van de betreffende leerlingen moeten bij voortdurend pestgedrag op de hoogte 

worden gesteld. 

• Ouders van de pesters moeten bij herhaling door de klassenleerkracht of de intern begeleider 

worden geïnformeerd over het gedrag van hun kind. 

Eventueel moet bij voortduring van een probleem een klassenavond worden gehouden. 

Voorkomen van pesten 

• In de Kanjertraining besteden we regelmatig met de kinderen aandacht aan sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen. Onderwerpen als vriendschap en samen spelen komen in dit 

verband aan de orde. Dit kan in de vorm van gesprekken, maar ook door rollenspel e.d. Ook de 

gedragsregels tussen kinderen onderling en van kinderen met volwassenen moeten worden 

besproken: taalgebruik en fatsoensregels komen aan de orde. 

• Het pesten wordt binnen het kader van sociaal emotionele ontwikkeling nadrukkelijk aan de orde 

gesteld ook als het op dat moment niet “speelt”. Onderscheid tussen pesten en plagen. 
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• We streven naar een veilig pedagogisch klimaat in de groepen en op het plein. 

• We zorgen ervoor, dat er voldoende toezicht is tijdens de pauze. 

• Er zijn regels opgesteld, die zichtbaar in de klas hangen. 

• We houden extra toezicht op gevaarlijke situaties, plekken en tijdstippen. 

• De leerkrachten stellen duidelijk grenzen. We zeggen absoluut “NEE” tegen pesten! 

 Hoe leren we kinderen om te gaan met pestgedrag 

Pestgedrag: Uitschelden, vals beschuldigen, spullen afpakken, slaan, duwen, voordringen, bedreigen, 

de baas spelen. 

Reactiemogelijkheden: 

1. Ik doe bang als een konijn en de pestvogel gaat door. De pestvogel zoekt mij vaker uit als 

slachtoffer, want ik doe toch niets terug. 

2. Ik doe grappig als een aap en denk: op die manier red ik mijzelf hieruit. Andere kinderen denken 

dan vaak: die is gek! De pestvogel scheldt door. 

3. Ik doe als een pestvogel. Ik scheld terug, doe brutaal en ram erop los, want dit pik ik niet.  

De pestvogel scheldt en ramt net zo hard of harder terug. 

4. Ik doe het dan niet goed, ik word beoordeeld als een sukkel, een rare of een aso. De kans is groot 

dat de ruzie verergert. 

5. Ik doe daarom als een tijger. De pestvogel scheldt mij uit, ik zeg: Nou en! ….en loop weg. Ik 

gebruik mentale judotechniek. Dat doe ik niet door te spreken maar te denken: als jij dat wil 

zeggen, ga je gang, maar ik heb geen zin om hier naar te luisteren. Ik haal mijn schouders op en 

laat de pestvogels en de aapjes kletsen. Ik weet dat de pestvogel en het aapje altijd ruzie willen, 

omdat ze stoer willen doen of grappig willen zijn. Daarom ga ik het winnen. Het aapje en de 

pestvogel krijgen hun zin niet. Ik laat mij niet uitdagen. Ze zijn niet wijzer. 

Als de pestvogel doorgaat, roep ik de hulp in van de leerkracht. Deze zorgt voor een passende 

straf voor de pestvogel en licht desgewenst de ouders van de pestvogel in. 

In de Kanjertraining wordt vaak gevraagd: is het jouw bedoeling om…jouw moeder teleurgesteld te 

krijgen…de juf kwaad te maken… deze jongen verdrietig te maken? 

Is het jouw bedoeling? Dat is dan gelukt, maar dan heb je een probleem, het wordt niet 

geaccepteerd. Kinderen willen niet met je spelen als jij je zo gedraagt. Als je iedereen dwars wil 

zitten, ben je op de goede weg. 

Is het niet jouw bedoeling? Doe het dan anders! Hoe ga je dat aanpakken? Hier krijgt het kind dan 

tips van de andere kinderen en de leerkracht. 

De Kanjertraining probeert elk kind te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een 

ander om je goed te gedragen. 

Iedereen wil toch een Kanjer zijn! 

Stroomschema/Kanjerprotocol 

We hebben tot nu toe genoemd wat we doen als pesten aan de orde is en wat we doen om pesten te 

voorkomen. In sommige gevallen is er sprake van ernstig misdragen door een leerling. Om aan 

iedereen duidelijkheid te bieden, staat in onderstaand stroomschema aangegeven hoe de school 

handelt bij een leerling die zich ernstig misdraagt.  
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Samengaand met deze maatregelen wordt ouders geadviseerd contact op te nemen met een vorm 

van hulpverlening zoals Schoolmaatschappelijk werk. Het afwijzen van adviezen en niet mee willen 

denken over een positieve oplossing kan de school beschouwen als een vorm van pedagogische 

verwaarlozing. De school zal in dat geval dit registreren in de Verwijsindex (zie pagina 20 van de 

schoolgids) en/of melden bij het  Meldpunt  van Veilig Thuis. 

Argumenten voor bovenstaand stroomschema: 

- School is een leerinstelling. De school beschermt het leerproces tegen kinderen en ouders die het 

leerproces ernstig belemmeren. 

- School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van een 

enkele medeleerling en/of enkele ouder. 

- De leerkracht en de school houden onderstaande vast: 

Het gaat wel eens mis. Hoe lossen we dit op? Wil jij het niet oplossen en jouw ouders vinden dat 

prima? Dan hebben jij en je ouders een probleem. De school beschermt het leerproces en zorgt ervoor 

dat kinderen zich veilig voelen op school. 
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