Jaarkalender
PCBS de Spoarsiker
Schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvang je van ons de jaarkalender voor het
schooljaar 2021 – 2022. Hierin staan alle activiteiten
vermeld die komend schooljaar op de planning staan.
Naast allerlei activiteiten wordt in deze jaarkalender ook
informatie gegeven over belangrijke zaken voor het
komende schooljaar.

P.C.B.S. De Spoarsiker
De Veenscheiding 14
8539 SH Echtenerbrug
Website:
E-mail:
Bankrekening:

www.despoarsiker-meilan.nl
directeur.despoarsiker@cbo-meilan.nl
NL71RABO0305014307

Vanuit de school vinden we een goede samenwerking
tussen leerkrachten, ouders en kinderen van groot
belang. Daarnaast stellen we een open en directe
communicatie erg op prijs. Heeft u een vraag of
opmerking, aarzel dan niet om even binnen te lopen. Wilt
u een langer gesprek met de leerkracht of directie dan is
het verstandig om een afspraak te maken.
Team P.C.B.S. De Spoarsiker

P.C.B.S. De Spoarsiker "Als je jezelf kent maak je sprongen”

Onze missie:
“Als je jezelf kent maak je sprongen”.
We zijn ervan overtuigd dat als je jezelf bent en kent, je sprongen maakt! Samen verleggen we daarmee grenzen. Dit is een
onuitgesproken belofte die we als school doen naar kinderen, ouders, teamleden en iedereen die bij de school betrokken is. Het is
een gevoel dat je hebt als je met de Spoarsiker in aanraking komt.
Onze visie:
•
Nieuwsgierig
Ontdekkend, prikkelend en leergierig, dat zie je terug op school. Kinderen, ouders en teamleden worden geprikkeld om zich
te ontwikkelen. Om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.
•

Eigentijds
Het onderwijs en de communicatie op onze school is vernieuwend, aansprekend en toekomstgericht. We leren kinderen
vaardigheden die zorgen voor een leven lang leren.

•

Verbindend
De Spoarsiker verbindt. We zijn inlevend, opbouwend en geloven dat we zo tot 1+1=3 komen. Dit vind je vooral terug in de
verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

•

Proactief
Op onze school bruist het! We denken vooruit, zijn initiatiefrijk en daadkrachtig.

Onze school is een christelijke basisschool, dit betekent dat wij de kinderen vertellen over Gods liefde voor de mensen. Hierbij
gebruiken we de verhalen uit de Bijbel als uitgangspunt. Door te vieren, zingen, bidden en vertellen geven we samen met de
leerlingen inhoud aan begrippen als: liefde, eerlijkheid, geborgenheid, respect en zorg voor jezelf en de ander.
Binnen onze school gaan we uit van verschillen, er is ruimte voor ieder individu en respect voor ieders inbreng. We geven
onderwijs dat zich richt op de totale ontwikkeling van een kind, met volop ruimte voor het kind in zijn unieke totaliteit; hoofd, hart
en handen.

Historie en naam van de school
De school is opgericht in 1909. Het huidige gebouw is ongeveer 55 jaar oud.
Na de invoering van het basisonderwijs in 1985 is voor de naam “De Spoarsiker” gekozen.
De naam van onze school en het bijbehorende logo maken duidelijk dat iedereen zijn of haar eigen spoor in het leven zoekt
en achterlaat. Het logo laat voetafdrukken zien in verschillende grootte en kleuren die de verscheidenheid van mensen
symboliseren. De afdrukken (sporen) gaan in dezelfde richting, schuin omhoog. Hoopvol de toekomst tegemoet.
Samenwerking C.B.S. Eben Haëzer Oosterzee
Sinds de start van een gezamenlijke directeur op 1 april 2017 is de samenwerking tussen C.B.S. Eben Haëzer en P.C.B.S. De
Spoarsiker begonnen. Samen de verbinding zoeken om zo ons onderwijs nog sterker te maken, dat is het doel.
Vanuit een professionele houding elkaar beter leren kennen, met elkaar in gesprek gaan over onderwijs, samen vergaderen
en organisatorische zaken op elkaar afstemmen zijn het begin geweest. Dit is de afgelopen twee jaar uitgebouwd naar een
intensieve samenwerking waarbij er 1 visie opgesteld is voor beide scholen. Studiebijeenkomsten en vergaderingen zijn
gezamenlijk. Er wordt gewerkt in 3 bouwen, onder-, midden-, en bovenbouw waarin veelvuldig overleg is over
onderwijsinhoud en praktische zaken. Ook wordt er regelmatig collegiale consultatie gedaan en staat het samen leren
onder de leerkrachten centraal. Dit alles vanuit 1 team op twee locaties.
De organisatie, het beleid en de visie van beide scholen is de afgelopen jaren gelijkgetrokken. Kleine verschillen zitten nog
in praktische zaken. Verder kan je spreken van 1 school met twee locaties. De komende jaren wordt deze samenwerking
uitgebouwd en verankerd binnen ons onderwijs.
Privacy
Binnen CBO Meilân en op de Spoarsiker wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van
onze leerlingen, ouders en medewerkers.
Meer informatie hierover is te vinden op www.cbo-meilan.nl/privacy.
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Team P.C.B.S. De Spoarsiker
Vacature

Directeur

Claudetta Kram

Intern begeleider

Maandag

Gea van Sleen

Groep 1

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Betty Visser

Groep 1

Woensdag

Ytje Kramer

Groep 2

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag.

Klaziena Nieuwland

Groep 2

Donderdag

Jellya Bosma

Groep 3/4a

Maandag, donderdag, vrijdag

Wietske Mast

Groep 3/4a

Dinsdag, woensdag

Stefan Peeks

Groep 4b/5

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wietske Mast

Groep 4b/5

Donderdag

Paula Schaap

Groep 6/7

Maandag, dinsdag

Sjoukje Wijnja

Groep 6/7

Woensdag, donderdag, vrijdag

Tessa Kramer

Groep 8

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Paula Schaap

Groep 8

Woensdag

Jolanda Kampen

Leerkrachtondersteuner

Tryntsje v/d Goot

Onderwijsassistent

Naast bovenstaand personeel is er op maandag een vakleerkracht bewegingsonderwijs
aanwezig en is er 4 uur per week een conciërge op school.

Vakantierooster
22 september

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij.

16 t/m 24 oktober

Herfstvakantie

8 november

Studiedag, leerlingen hele dag vrij.

25 december t/m 9 januari Kerstvakantie
13 januari

Studiedag, leerlingen hele dag vrij.

3 februari

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij.

19 t/m 27 februari

Voorjaarsvakantie

15 maart

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij.

18 maart

Studiedag, leerlingen hele dag vrij.

15 en 18 april

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.

23 april t/m 8 mei

Meivakantie, let op! 2 weken.

26 en 27 mei

Hemelvaartsdag + vrijdag vrij.

6 en 7 juni

Tweede Pinksterdag + dinsdag vrij.

4 juli

Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij.

15 juli

Leerlingen vrij, start zomervakantie.

Augustus 2021
WK

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

33

16

17

18

19

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

20

21

22

28

29

Nieuwsbrief

34

23

24

Eerste schooldag
Opening schooljaar
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25

26

27

Schooltijden & continurooster
Op school werken we met een continurooster. De kinderen eten samen
met de leerkracht. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee naar school.
We hanteren daarbij het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat de kinderen van
8.30 tot 14.15 uur onderwijs volgen. Het is een rustig model waarin een duidelijk ritme herkenbaar is en waarbij
optimale ruimte is voor kinderen om zich te ontwikkelen.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een aanpassing op de schoolweek. De groepen 1 t/m 4 gaan op vrijdag tot
12.00 naar school.
De ochtendpauze is tussen 10.00 uur – 10.15 uur voor groep 6 t/m 8 en groep 1 t/m 5 heeft van 10.15 – 10.30 uur
pauze. Ook werken we met twee middagpauzes. Groep 6 t/m 8 heeft lunch en pauze tussen 11.45 – 12.30 uur en groep
1 t/m 5 tussen 12.00 en 12.45 uur.
Gymnastiek
De kinderen hebben twee keer per week gymnastiek in het dorpshuis. Het gymnastiekrooster is als volgt:
Maandag
8.30 – 9.15 uur
9.15 - 10.00 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
11.00 – 11.45 uur

Groep 3/4a
Groep 4b & 5
Groep 6 & 7
Groep 8
Groep 1 & 2

Donderdag
8.30 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

Groep 3/4a
Groep 4b & 5
Groep 6/7
Groep 8

Op maandag is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs die de gymlessen verzorgt. Groep 1 en 2 hebben op dinsdag,
woensdag en vrijdag ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het dorpshuis.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 dragen in de gymzaal een sportbroekje of korte broek met een T-shirt, of een
turnpakje. Gymschoenen (witte zool) zijn verplicht.
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September 2021
WK

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

35

30

31

1

2

3

4

5

Deze week
startgesprekken.

36

6

Optimist on Tour: 2,
3 en 4 september.

Nieuwsbrief
Verkiezingen
leerlingenraad.

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

Schoolkamp

Schoolkamp
Schoolreisje

Schoolkamp

22

23

24

25

26

1

2

3

Luizencontrole

37

38

13

20

21
19.30 uur MR
vergadering.

39

27

28

Studiemiddag:
Leerlingen
om 12.00 uur vrij.

29
Kinderpostzegels.
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30

Nieuwsbrief

Onze ambities
Tijdens het schooljaar 2021 – 2022 gaan we aan de slag met de volgende ambities:
1. De Spoarsiker laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers
Leerlingen van de Spoarsiker zijn zichtbaar gelukkig en trots op hun school.
Voor alle ouders is helder wat De Spoarsiker van hen verwacht en wat zij van de school mogen verwachten.

2. Spoarsiker leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren
Alle leerlingen maken gebruik van een breed aanbod/voorzieningen op het gebied van techniek, technologie, kunst, cultuur, sport,
natuur.

3. De Spoarsiker is samen doen
Alle ouders zijn trots op de Spoarsiker en participeren op de school.
Resultaten en opbrengsten stemmen leerlingen, personeel en ouders tot tevredenheid.
Alle medewerkers van de Spoarsiker leren van en met elkaar, onder meer in kenniskringen.

In het schooljaarplan (deze ligt er inzage op school) werken we bovenstaande ambities concreet uit op 6 gebieden:
• Visie
Alle beleidsdocumenten zijn up to date en sluiten aan bij de visie, de visie is doorleefd in de school.
• Didactisch handelen
Dezelfde weekplanning in elke groep, uitgewerkt in arrangementen en onderwijsbehoeften.
• Portfolio
Leergesprekken voeren met kinderen, werken met een doelenbord en leerkrant.
• Excellent leren
Een duidelijke doorgaande lijn in groep 1 t/m 8, afstemming in aanbod en instructie.
• Ouderbetrokkenheid
Betrokken bij portfolioleren, implementatie social schools, oudercafés.
• ICT
Inzet verschillende devices, infrastructuur, inzet Prowise.
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Informatievoorziening naar ouders
Goede communicatie met ouders is essentieel. Vanuit onze visie vormen school en ouders
samen met het kind de belangrijke driehoek. Door deze verbinding te vormen en samen achter het kind te staan, kan een kind zich
optimaal ontwikkelen. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met
ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt actief
mee met de ouders over de ondersteuning thuis.
De communicatie met ouders verloopt op de volgende manier:
• Via Social Schools, een communicatieplatform waarbij berichten naar de school, groep en individuele ouders verzonden kunnen
worden. Ouders kunnen de school ook via dit platform bereiken.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van onder andere de agendafunctie en het inschrijven voor gesprekken.
• Via de jaarkalender die ouders aan het begin van elk schooljaar ontvangen
• Minimaal driemaal per jaar zijn er oudergesprekken. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. Deze
leergesprekken zijn onderdeel van het portfolioleren. Tijdens de gesprekken presenteren de kinderen over hun ontwikkeling.
• Mochten ouders en/of school zorg hebben dan worden er gesprekken gepland los van bovenstaande oudergesprekken. Ook is
het mogelijk om de orthopedagoog hierbij aan te laten sluiten.
• Open dagen, kijkmomenten in de groepen etc.
• Ouder café; het moment voor ouders om informeel even binnen te lopen op school.
• Intakegesprek met ouders van nieuwe leerlingen
• Een maandelijkse nieuwsbrief
• Een spreekuur, hier kunnen ouders zich voor inschrijven.
Gescheiden ouders
De informatievoorziening aan gescheiden ouders is in het Burgerlijk Wetboek (art. 377) geregeld. De opvoedende ouder krijgt alle
informatie van school. De ouder die belast is met de opvoeding van de kinderen is verplicht de informatie door te geven aan de
andere ouder. Wanneer dit problemen geeft, moet de niet-opvoedende ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur
van de school. Hierbij zal een kopie van een legitimatiebewijs meegestuurd moeten worden. Als de school zich ervan overtuigd heeft
dat er geen wettelijke belemmeringen zijn, zal het verzoek worden ingewilligd. De school informeert de verzorgende ouder over dit
verzoek.
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Oktober 2021
WK

Maandag

Dinsdag

40

4

5

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

6

7

8

9

10

14

15

16

17

Opening
kinderboekenweek
Ouderavond

41

11

12

13

Tostiweek

42

18

Afsluiting
kinderboekenweek

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Herfstvakantie

43

25
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De organisatie op onze school
De leerlingen in groep 1 t/m 8 worden ingedeeld in 4 arrangementen. Het intensieve
arrangement voor leerlingen die extra leertijd en/of instructie nodig hebben, het basisarrangement voor de kinderen die op de basislijn
zitten, het gevorderden arrangement met verkorte instructie voor de meerwerkers en het talentenarrangement voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Bovenstaande vier niveaus zijn zichtbaar in de weekplanning, daarin wordt per leerjaar, blok en week bepaald
wat het leerstofaanbod is voor de leerlingen. Ook wordt er gekeken welke leerlingen welk leerstofaanbod krijgen en welke instructie
daarbij past.
Leerlingen met een kortdurende zorgvraag krijgen een handelingsplan. Deze worden opgesteld in Parnassys voor de duur van 2 keer 10
weken. Een korte intensieve interventie die op korte termijn effect moet hebben.
Leerlingen die uitvallen over de lange termijn, daar wordt een ontwikkelingsperspectiefplan voor opgesteld (OPP). Dit gebeurt altijd in
overleg met de intern begeleider en ouders.
De intern begeleider heeft regelmatig leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Dit zijn gesprekken over individuele leerlingen en
gebeuren op aanvraag van de leerkracht. Wanneer de leerkracht zorg heeft over een leerling of handelingsverlegen is kan hij/zij
hiermee bij de intern begeleider terecht.
Vier keer per jaar zijn er groepsbesprekingen. De gehele groep wordt dan door de leerkracht en intern begeleider doorgesproken.
Vanuit deze bespreking kan ook een leerling aangemeld worden voor de leerlingbespreking.
Schoolkeuzebegeleiding
Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De basisschool adviseert u bij de schoolkeuze op basis
van observaties, de Plaatsingswijzer, werkhouding, taakgerichtheid, inzet, motivatie en concentratie. Het niveau-advies van de
basisschool is hierbij leidend.
Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, hebben scholen van Primair en Voortgezet Onderwijs de
‘Plaatsingswijzer’ (www.plaatsingswijzer.nl) ontwikkeld. Onze school verzamelt door de jaren heen veel gegevens over alle leerlingen.
Denk daarbij aan observaties en de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het
leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijken de scholen van Voortgezet Onderwijs naar de gegevens vanaf groep 6.
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Groepsindeling
De leerlingen worden op basis van leeftijd verdeeld over de groepen. De school bepaalt in
welke groepen de leerlingen worden geplaatst. Daarbij hanteert de school de volgende factoren:
•
•
•

Onderwijskundige factoren
Sociaal-emotionele factoren
Organisatorische factoren

Zodra kinderen vier jaar zijn geworden, worden ze toegelaten in groep 1. Van te voren mogen ze een aantal dagdelen proefdraaien
om alvast een beetje te wennen. Dit gebeurt in onderling overleg met de school en ouders.
In mei en juni van elk schooljaar hebben de leerkrachten van de betreffende groepen, de intern begeleider en directie, de
observatie- en toetsgegevens geëvalueerd en een voorlopige groepsindeling gemaakt. Om een evenwichtige verdeling van de
leerlingen over alle groepen te houden wordt aan het eind van het schooljaar in mei en juni de groepssamenstelling door de
leerkrachten, intern begeleider en directeur geëvalueerd en besluit het team daar waar nodig de groepssamenstelling aan te passen.
Leerlingen geboren in oktober t/m december gaan aan het eind van groep 1 in principe door naar groep 2. Aan het eind van groep 2
is het cognitieve en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau bepalend of de leerlingen doorstromen naar groep 3 of niet. De
groepsverdeling wordt aan het eind van het schooljaar naar de ouders gemaild.
Bij het overgaan van de leerlingen naar de volgende groep, versnelling of doubleren, neemt de school de beslissing. De regels en
voorwaarden voor de overgang, versnelling en doublure zijn geregeld in het “Overgangsprotocol”. Dit protocol ligt op school ter
inzage.
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Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Tijdens het schooljaar 2021-2022 werken we met 6 groepen op de Spoarsiker. Dit zijn 2 jaargroepen en 4
combinatiegroepen. De groepen zijn als volgt verdeeld:

Groep:

Leerkracht(en):

Leerlingenaantallen:

Groep 1

Gea van Sleen (ma, di, do vr)
Betty Visser (wo)

Instroom: 8 leerlingen
Groep 1: 12 leerlingen

Groep 2

Ytje Kramer (ma, di, wo, do, vr)
Klaziena Nieuwland (do)

Groep 2: 20 leerlingen

Groep 3/4a

Jellya Bosma (ma, do, vr)
Wietske Mast (di, wo

Groep 3: 12 leerlingen
Groep 4: 10 leerlingen

Groep 4b/5

Stefan Peeks (ma, di, wo, vr)
Wietske Mast (do)

Groep 4: 11 leerlingen
Groep 5: 9 leerlingen

Groep 6/7

Paula Schaap (ma, di)
Sjoukje Wijnja (wo, do, vr)

Groep 6: 9 leerlingen
Groep 7: 7 leerlingen

Groep 8

Tessa Kramer (ma, di, do, vr)
Paula Schaap (wo)

Groep 8: 18 leerlingen
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November 2021
WK

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

44

1

2

3

4

5

6

7

13

14

Nieuwsbrief
Nationaal
schoolontbijt

45

8

9

Studiedag:
Leerlingen hele dag
vrij.

10
19.30 uur MR
vergadering.

11

12

Oudercafe
Sint Maarten

46

15

16

17

18

47

22

23

24

25

Landelijke intocht
Sinterklaas

19

20

26

27

Maandviering door
kleutergroepen
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Scholendienst Eben
Haezer

21

28
Start advent

Methodes
Op school werken we met verschillende methodes voor de diverse vakgebieden. Een overzicht
van de hoofdvakken:
o
o
o
o
o
o
o

Rekenen
Aanvankelijk lezen
Taal & spelling
Begrijpend lezen
Wereldoriëntatie
Godsdienst
Sociale redzaamheid

Pluspunt 4
Veilig leren lezen KIM versie
Staal
Nieuwsbegrip
Blink Wereld
Trefwoord
Kanjertraining

Kanjertraining
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die
zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je
elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
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Breed aanbod
CBO Meilân en de Spoarsiker willen inspelen op de eigenheid en talenten van ieder kind:
“Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau gebruik maken van een breed aanbod/voorzieningen
op het gebied van techniek, technologie, kunst, cultuur, sport, natuur. Het brede aanbod richt zich op ‘denkers en doeners’.” Daarom
zijn de afgelopen jaren de voorzieningen Ingenium en Technium georganiseerd. Dit zijn verrijkingsgroepen waarin leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis worden bediend. Ook zijn in Oudehaske en Heerenveen STEAMpoints geopend.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de projecten Movium, Atrium en Novium opgestart.
Steampoint & onderzoekend en ontwerpend leren (OOL)
CBO Meilan heeft een STEAMpoint waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven op het gebied
wetenschap en techniek. Dit is gelinkt aan ICT-innovaties. Be a maker! Centraal binnen ons STEAMpoint staat een project met een
wetenschappelijk thema. Binnen dit thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een
eindproduct te vervaardigen.
Ingenium
Ingenium is een bovenschoolse verrijkingsgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Talentvolle leerlingen met een groot
potentieel en een specifieke onderwijsbehoefte komen in aanmerking voor het volgen van lessen bij Ingenium. Deze leerlingen
komen op de eigen school onvoldoende tot hun recht.
Bij Ingenium werken de leerlingen met een portfolio waarin hun persoonlijke ontwikkeling nauwlettend wordt gevolgd en
vastgelegd. Het portfolioleren in de verrijkingsgroep ondersteunt de leerlingen bij het leren leren (het maken van de transfer van
informeel naar formeel leren), leren leven (het ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, creatief en
praktisch denkniveau (R.J. Sternberg).
De leerlingen worden zich bewust van hun mindset en werken aan het ontwikkelen van de executieve functies. Door te werken aan
en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

P.C.B.S. De Spoarsiker "Als je jezelf kent maak je sprongen”

December 2021
WK

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

48

29

30

1

2

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

3

4

5

Nieuwsbrief
Sinterklaas

49

6

7

8

9

10

11

12

50

13

14

15

16

17

18

19

19.30 uur MR
vergadering

51

20

21

22

23

24

Kerstviering.

52

27

28

Kerstvakantie

Jaarkalender 2021 – 2022 Spoarsiker

29

30

31
Oudjaarsdag

25

26

1e Kerstdag

2e Kerstdag

1

2

Nieuwjaarsdag

Technium
Technium is een bovenschoolse verrijkingsgroep op het gebied van praktische, technische
vaardigheden voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.
Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische
onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen en stellen onszelf als doel om leerlingen
te laten ontplooien tot vakmensen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend
wordt gevolgd. Door te werken aan en te oefenen met praktische vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle
adolescenten.
Atrium
De komende 4 jaar wordt er bovenschools extra aandacht besteed aan cultuur/muziek en kunsteducatie. Op de basisschool wordt
een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en
cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten.
Novium
CBO Meilân onderzoekt samen met het voortgezet onderwijs de mogelijkheden voor onderwijs na groep 8 en van 10-14-jarigen.
Vanuit een waardevolle onderwijspraktijk over de grens van VO en PO heen krijgen leerlingen na groep 8 in een zogenaamde groep 9
en van 10-14 een vernieuwend aanbod.
Taalklas
Vanuit de visie van CBO Meilân bieden wij nieuwkomers (niet Nederlandssprekende kinderen) onderwijs en daarmee faciliteren wij
een plaats in de samenleving. Buiten het reguliere aanbod hebben nieuwkomers een aanvullende aanpak nodig. CBO Meilân biedt
samen met Ambion, gemeente Heerenveen en gemeente Fryske Marren een passend onderwijsaanbod door de taalklassen in Joure
en Heerenveen.
Playing for success
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit.
Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter. Op onze
scholen wordt gekeken welke leerlingen dit naschoolse programma nodig hebben.
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Oudergeledingen
Vanuit onze visie vormen school en ouders samen met het kind de belangrijke driehoek.
Door deze verbinding te vormen en samen achter het kind te staan, kan een kind zich
optimaal ontwikkelen. Meedenken, meedoen en meebeslissen van ouders vinden wij dan ook erg belangrijk op school.
Dat kan via onderstaande oudergeledingen:
Ouderraad (OR)
Aan onze school is een ouderraad verbonden. Deze ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders. De OR houdt zich onder
meer bezig met het meehelpen en ondersteunen bij activiteiten op school (vieringen, projecten, schoolreisjes etc.).
Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR heeft speciale taken:
instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school.
Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.
Ouderpanel
Het ouderpanel bestaat uit ouders die actief willen meedenken met de directeur. Het ouderpanel wordt door de directeur actief
betrokken bij de ontwikkelingen van de school, voorgenomen beslissingen en te nemen maatregelen. Het ouderpanel heeft een
signalerende en adviserende rol.
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Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland is ‘gratis’ en wordt volledig gesubsidieerd door de overheid.
Wel mogen scholen ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor verschillende extra activiteiten
en festiviteiten.
De ouderbijdrage omvat o.a. de kosten van Sinterklaas, excursies, uitgaven met Kerst en Pasen, Koningspelen, musical, etc.
De hoogte van de ouderbijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2020.
Wijze van betalen: De ouderbijdrage kunt u zelf overmaken. U ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een brief.
Het rekeningnummer van de school is NL71RABO0305014307. Iedereen met een minimuminkomen of iets daarboven kan
een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld voor het vergoeden van schoolkosten.
Leerplichtwet
Leerplicht is de plicht van ouders/verzorgers om kinderen bij een school in te schrijven en de
school te laten bezoeken. Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar al naar school.
In de leerplichtwet is vastgelegd, dat kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin ze vijf jaar
worden leerplichtig zijn. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien worden. Dit betekent dat
kinderen al die tijd volledig dagonderwijs moeten volgen. Burgemeester en wethouders zien toe op de naleving van de
leerplichtwet. Zij hebben hiervoor een leerplichtambtenaar aangesteld.
In de volgende gevallen mag uw kind thuis blijven:
• Bij ziekte; dit moet direct worden doorgegeven aan school
• Wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensbeschouwing. U moet dit twee dagen van te
voren melden aan de directeur.
Toelating en verwijdering/schorsing van leerlingen
In beginsel zijn alle leerlingen op P.C.B.S. De Spoarsiker welkom. De beslissing over een time-out van leerlingen ligt bij de
directeur. Er wordt bij een eventuele verwijdering van een leerling altijd gekeken vanuit het perspectief van de school,
perspectief van de ouders en het perspectief van de leerling. Het protocol: “Time-out/schorsing/verwijdering” wordt als
leidraad gehanteerd en ligt op school ter inzage.
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Vakantieverlof
In de leerplichtwet is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie
buiten de schoolvakantie. Verlof is mogelijk, indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:
Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.
Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan mag vakantieverlof:
• éénmaal per jaar worden verleend
• niet langer duren dan tien schooldagen
• niet plaats vinden in de eerste weken van het schooljaar
• niet in de CITO-toetsperiode
Aangenomen wordt dat extra vakantieverlof niet elk jaar hoeft te worden verleend. Er wordt van uitgegaan, dat ouders kunnen
rouleren bij het nemen van vakantie buiten de normale schoolvakanties.
Andere gewichtige omstandigheden
Verder is het mogelijk wegens andere gewichtige omstandigheden verlof aan te vragen. Onder gewichtige omstandigheden wordt
het voldoen aan een wettelijke verplichting verstaan, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaats vinden;
•
•
•
•

Verhuizing
Huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
Het 25- of 40-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders/grootouders voor een
dag
Medische of sociale indicatie van één der gezinsleden (verklaring van arts c.q. maatschappelijk werker moet worden overlegd)

Voor andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen; vakantieverlof uitgesloten.
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Hoofdluisbestrijding
Hoofdluis is op veel basisscholen een regelmatig terugkerend probleem en soms is het
moeilijk er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is, het verspreidt
zich razendsnel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat hoofdluis zich uitbreidt.
Dit betekent vaak controleren, zowel thuis als op school.
Ouders, school en GGD Fryslân hebben hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden.
P.C.B.S. De Spoarsiker heeft een luizencommissie en in een protocol vastgelegd hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de
school luizenvrij is:
De luizencommissie heeft binnen haar gelederen 1 persoon die de luizencontrole op school coördineert en aanstuurt.
•
•
•
•

De vaste luizenouders controleren na elke vakantie de kinderen op aanwezigheid van hoofdluis.
Als er luizen zijn geconstateerd, wordt dit direct dezelfde dag gemeld bij de desbetreffende leerkracht van de leerling, de
ouders van de betreffende leerling(en) en de luizencoördinator.
Als er luizen zijn geconstateerd, wordt de betreffende groep(en) twee weken later door de luizenouders opnieuw
gecontroleerd. Het resultaat wordt doorgegeven aan de leerkracht(en).
De 2 wekelijkse controle gaat door totdat de groep(en) luizenvrij zijn.

Ouders die bezwaar hebben tegen deze procedure kunnen dit melden bij één van de leerkrachten. Voor meer informatie, folders
en praktische tips kunnen ouders terecht bij iemand van de werkgroep of bij één van de leerkrachten.
Schoolschoonmaak
Ouders maken eenmaal in het jaar met elkaar de lokalen, gangen, etc. schoon. Het doel van deze avonden is in een gezellige sfeer
het lokaal van je kind extra schoon te maken.
In juli wordt u hiervoor uitgenodigd. Vlak voor de schoonmaak wordt u geïnformeerd over de begintijd en wat u eventueel zelf
moet meenemen. In principe gaan we er van uit dat alle ouders meewerken. Want vele handen maken licht werk!
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Naschoolse activiteiten voor de kinderen
De kinderen kunnen op vrijwillige basis meedoen aan naschoolse activiteiten, zoals:
de Avondvierdaagse, schoolvoetbal, korfbaltoernooi. etc. De coördinatie en
verantwoordelijkheid van deze activiteiten liggen niet bij school.
Traktaties
Wanneer de kinderen jarig zijn, mogen ze op school trakteren. Dit wordt alleen in de eigen groep gedaan. Daarnaast gaan de
kinderen langs alle leerkrachten voor een felicitatie. Een vriendelijk verzoek om deze traktaties zo gezond mogelijk te houden.
Bijzondere activiteiten voor kinderen
Gedurende het schooljaar worden er een aantal schoolse activiteiten gehouden, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Vieren van de christelijke feestdagen
Sinterklaasviering
Kerstfeest
Koningsspelen
Excursies: natuurpad, museumbezoek, tentoonstelling, etc.
Schoolreisje en schoolkamp
Kinderboekenweek

Daarnaast leert de ervaring dat er elk jaar activiteiten worden gehouden die aan het begin van het schooljaar niet te voorzien
zijn. U wordt dan op de hoogte gebracht van de aard en het doel van deze evenementen.
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