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Voorwoord 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Voor u ligt de IKC gids van het schooljaar 2022-

2023. Een bijzonder woord van welkom aan de 

ouders die dit jaar voor het eerst met ons IKC, 

Integraal Kindcentrum kennismaken.   

Een goede communicatie tussen ouders en 

professionals binnen het IKC is belangrijk. De 

tijd die uw kind hier doorbrengt vormt een be-

langrijk onderdeel van een mensenleven. Zo-

wel voor de kinderen als voor u.  

 

Deze IKC gids is bedoeld voor ouders, verzor-

gers en andere betrokkenen bij onze IKC. Hierin 

kunt u onder meer lezen waar ons IKC voor 

staat, hoe onze opvang en onderwijs eruitzien 

en hoe wij de kinderen begeleiden en onder-

steunen. Naast inhoudelijke informatie vermel-

den wij ook hele praktische zaken zoals belang-

rijke adressen en de verlofregeling. U kunt deze 

gids gebruiken als een eerste kennismaking en 

als naslagwerk gedurende het lopende school-

jaar. 

 

Als uw kind bij ons op school zit, krijgt u de jaar-

kalender via  de app van Social Schools. Hierin 

staan geplande activiteiten vermeld. Daarnaast 

krijgt u elke maand de nieuwsbrief met de 

meest actuele informatie per mail toegestuurd. 

Bezoekt u ook regelmatig onze website: 

www.ikc-alexia.nl, onze facebookpagina en In-

stagram.  

 

Het beleid en de beleidsvoornemens staan ver-

woord in het Schoolplan. Als u hiervoor belang-

stelling heeft kunt u deze opvragen bij de direc-

teur. 

 

Voor vragen of een gesprek mag u altijd contact 

met ons opnemen! Wij staan u graag te woord. 

 

Namens team en MR,  

 

Linda Verhaag-Dijkstra 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PCBO Leeuwarden e.o. 

IKC Alexia maakt deel uit van een van de 16 ba-

sisscholen van de stichting voor Protestants 

Christelijk Basisonderwijs in Leeuwarden en 

omstreken. De scholen in of vlakbij alle wijken 

in Leeuwarden,  Wirdum, Grou, Akkrum, Alde-

boarn en Stiens vallen onder de stichting.  

De overeenkomsten: het beste onderwijs. Op 

bereikbare en toegankelijke scholen, waar ie-

dereen in het team oprechte aandacht heeft 

voor iedere leerling. 

 

Onze missie is om vanuit een christelijke iden-

titeit hoogwaardig, innovatief en gedegen on-

derwijs te verzorgen, met aandacht voor de ta-

lenten van ieder kind. 

 

 

 

 

 

 

 

De gelden, die de stichting van het ministerie 

ontvangt mogen alleen besteed worden aan 

onderwijs. Het bevoegd gezag berust bij het be-

stuur van deze stichting. De eindverantwoor-

delijkheid is in handen van dhr. Hans Grei-

danus, directeur-bestuurder. 

 

PCBO Leeuwarden e.o. heeft een Strategisch 

Beleidsplan opgesteld voor de komende 4 jaar. 

Hierin staan de visie en de doelen voor de ge-

hele organisatie beschreven. Hebt u belang-

stelling voor dit plan? U kunt het opvragen bij 

de directeur van de school. 

 

Kijkt u voor meer informatie over onze stichting 

op:  

www.pcboleeuwarden.nl 

 

 

 

 

 
 

 
  

http://www.pcboleeuwarden.nl/
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Hoofdstuk 1 Wij stellen ons voor 

 

Op 30 april 2021 is de onze school omgedoopt 

in een IKC, Alexia; deze naam is door kinderen, 

ouders en medewerkers gekozen. IKC Alexia 

benadert kinderen vanuit hun eigenheid: in 

een groep van gemiddeld 14 peuters of 20 leer-

lingen zijn veel onderlinge verschillen in ka-

rakter, aanleg, belangstelling, kennis, vaardig-

heid en ontwikkel- en onderwijsbehoefte. Door 

deze verschillen te respecteren komen we te-

gemoet aan de drie basisbehoeftes van kin-

deren:  

relatie, competentie en autonomie. 

In een goede relatie en interactie met de leer-

kracht/pedagogisch medewerker en de groeps-

genoten worden de drie grondrechten van kin-

deren gerespecteerd: 

 

• het recht om te zijn wie je bent; 

• het recht op de dag van vandaag, met 

nieuwe kansen en mogelijkheden; 

• het recht om fouten te maken. Wie iets 

nieuws leert of probeert loopt immers het 

risico dat het niet (meteen) goed lukt. 

 

Met competentie doelen we op het zelflerend 

vermogen van een kind. Het vertrouwen dat de 

leerkracht/pedagogische medewerker in dit 

vermogen stelt, leidt tot zelfvertrouwen bij het 

kind.  

Autonomie duidt op de vaardigheid van kin-

deren om, door zelf keuzes te maken en door 

zelfcontrole, het leerproces (deels) in eigen 

hand te nemen. 

Voor het pedagogisch en didactisch handelen 

leiden deze aspecten ertoe dat er variatie is in  

spel, leerstofaanbod, leerstrategie en werkvor-

men.   

 

IKC Alexia is een samenwerking tussen de chris-

telijke basisschool en Sinne Kinderopvang. 

Sinne heeft hierin een neutrale identiteit. Wij 

vinden het belangrijk dat alle medewerkers 

binnen ons IKC de Christelijke identiteit respec-

teren. We vinden elkaar in gemeenschappelijke 

waarden, zoals betrokkenheid, respectvol met 

elkaar omgaan, gastvrijheid, betrouwbaarheid 

en toewijding. Iedere professional brengt zijn 

eigen talenten en expertise mee en is gericht 

op samenwerking op basis van gelijkwaardig-

heid. Samen vormen we één team. 

Vanuit dit gegeven willen we een IKC zijn, waar 

we samen leven, samen leren en samen ont-

wikkelen. Wij zijn ons bewust van de verschil-

len tussen kinderen. Ieder kind is immers 

uniek! We bieden alle kinderen gelijke kansen. 

Onze enthousiaste en betrokken medewerkers 
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bieden uw kind de beste opvang en het beste 

onderwijs binnen onze mogelijkheden. Dat is 

onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bie-

den mensgericht en maatschappij betrokken 

onderwijs in een rijk geïnspireerde schoolge-

meenschap.  

 

 
 

Onze IKC heeft in augustus 2022 34 peuters in 

de speelleergroep en 237 leerlingen. We wer-

ken het komende schooljaar in 12 groepen ver-

deeld over 12 lokalen. De speelleergroep en 

BSO zijn elke dag open. Op het IKC zijn drie pe-

dagogisch medewerkers, een meewerkend co-

ordinator en een pedagogisch specialist, 22 

leerkrachten werkzaam en twee medewerkers 

in ondersteunende functies; een conciërge en 

een administratief medewerker. Naast de 

groepsleerkrachten beschikt de school over 

een vakdocent muziek. 

 

De directie van IKC Alexia bestaat uit 

Linda Verhaag, directeur en 

Johan Spoelstra, adjunct-directeur en IB-er. 

Het kernteam bestaat uit de directie en de 

bouwcoördinatoren.  

Elskelien Wiersma, bouwcoördinator        voor 

de groepen 1 t/m 4 en Alianne Dijk, bouwcoör-

dinator voor de groepen  5 t/m 8. 

Missie en Visie 

Missie  

IKC Alexia: Ieder kind centraal! 

 

Visie 

Levensbeschouwing 

Op IKC Alexia gaan we uit van de christelijke 

identiteit en vinden we de normen en waarden 

vanuit het bijbels perspectief belangrijk. Sinne 

kinderopvang heeft hierin een neutrale identi-

teit. Samen vinden wij het belangrijk dat alle 

medewerkers binnen het IKC de christelijke 

identiteit respecteren. Wij vinden elkaar in ge-

meenschappelijke waarden zoals betrokken-

heid, respectvol omgaan met elkaar, solidari-

teit, gastvrijheid, aandacht voor de ander en 

aandacht voor de aarde. 

 

Pedagogiek 

Op IKC Alexia staat Ieder Kind Centraal.   

In ons IKC-lied staat: ‘Wij leren door proberen, 

door te vallen en weer opstaan. Ontdekken 

waar je goed in bent. Worden wat je wilt en zijn 

wie je bent. Wij vertrouwen dan onszelf en ont-

wikkelen talent.’ 

Samen met de ouders zien wij het als onze pro-

fessionele opdracht, dat een kind zich ontwik-

kelt en leert gedragen als een verantwoordelijk 

en zelfstandig mens.  

 

“Wij leren door proberen, door te vallen en 
weer opstaan. Ontdekken wat je kan en waar 
je goed in bent. Wij vertrouwen dan onszelf en 

ontwikkelen talent.”  
(IKC Alexia lied door Peter Dijkstra, april 2021) 

 

Didactiek 

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. 

Het beste onderwijs betekent voor ons dat we 

zo volledig mogelijk aansluiten op de ontwikke-

ling van ieder kind. 

Vanuit de doorgaande leerlijnen wordt op een 

gestructureerde wijze tegemoetgekomen aan 

de specifieke onderwijsbehoeften. We werken 

met toegewijde professionals die samen een 

rijk onderwijsaanbod verzorgen. 
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Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfver-

trouwen krijgen en zich medeverantwoordelijk 

voelen voor hun eigen leerproces. Eigenaar-

schap staat bij ons hoog in het vaandel.  

De kwaliteitszorg op ons IKC is van een hoog ni-

veau. Door het geheel aan regels en afspraken 

waarmee wij werken om de kwaliteit van ons 

onderwijs te bewaken en te verbeteren heb-

ben we de leerlingen goed in beeld.  

Wanneer leerlingen ons IKC verlaten als opti-

maal ontwikkelde en zelfbewuste mensen heb-

ben wij ons doel bereikt.  

 

Onze leerlingen stromen door: 

optimaal toegerust op het gebied van kennis en 

vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan 

het vervolgonderwijs mogelijk wordt; 

met een bewust mens- en maatschappijbeeld; 

met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en 

de ander. 

 

Resultaten 

Realisatie van de kerndoelen is belangrijk; van-

daar dat bij het aanbod de kerndoelen ver-

werkt zijn. De school voldoet aan de inspectie-

normen. 

Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig 

gericht op kennisoverdracht. Wij streven een 

brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke 

ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat 

met de emotionele ontwikkeling, de ontwikke-

ling van de creativiteit en de ontwikkeling van 

sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; 

hoofd, hart en handen. Kinderen moeten kun-

nen uitgroeien tot complete mensen. Wij hel-

pen ze daarbij. 

 
 

 

Afstemming 

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder 

kind afzonderlijk: ieder kind is uniek. Kindvol-

gend onderwijs houdt voor ons in dat wij heel 

gericht de ontwikkeling van ieder kind afzon-

derlijk volgen. Dat betekent dat wij ons onder-

wijsaanbod afstemmen op de behoeften en in-

teresses van kinderen en rekening houden met 

verschillen in kennen en kunnen tussen kin-

deren. Dat komt het meest tot uiting in de in-

structie naar kinderen en in de verwerking van 

de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de 

groep steeds dezelfde. 

 

Profiel 

Onze school wordt gekenmerkt door een breed 

aanbod en extra aandacht voor muziek en cul-

tuur. 
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Een uitgebreide karakterschets van onze 

school leest u in bijlage 4. 

IKC-ontwikkelingen 

In het jaar 2020 heeft het schoolgebouw een 

metamorfose ondergaan. IKC Alexia is een In-

tegraal Kind Centrum voor kinderen van 2 – 13 

jaar.  

Er wordt in ons IKC gewerkt vanuit 

gezamenlijkheid, een eenduidig beleid, een 

prettig pedagogische klimaat en een goede 

zorgstructuur. Er is een eenduidige communi-

catie en een doorgaande leer- en ontwikke-

lingslijn.  

 

Speelleergroep 

Elke dag komen er gemiddeld 12 peuters naar 

de speelleergroep in ons IKC. We bieden kin-

deren binnen het IKC een ononderbroken ont-

wikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs op 

elkaar aansluiten en elkaar versterken.  

De ontwikkeling van de peuters volgen we in 

het kindvolgsysteem ‘Kijk’. We organiseren een 

vloeiende overgang van speelleergroep naar 

groep 1, door de peuters voor hun vierde ver-

jaardag al te laten ervaren door regelmatig bin-

nen te lopen bij de kleuters. We sluiten de tijd 

in de speelleergroep af met een gesprek met 

alle betrokkenen. 

De thema’s van de speelleergroep en onder-

bouw sluiten waar mogelijk op elkaar aan. De 

feesten zoals Sinterklaas en Koningsdag vieren 

we gezamenlijk. De speelleergroep is elke och-

tend open, van 8.30 – 12.30 uur, voor kinderen 

vanaf 2 jaar. Spelenderwijs en positief stimule-

ren we de ontwikkeling van de peuters. Hierbij 

maken we gebruik van het vroeg- en voor-

schools programma Uk en Puk.  

Twee keer per week geeft een vakdocent mu-

ziekles. Het ‘Peuterpakhuis’ brengt kunst en 

cultuur door peuters op een speelse manier te 

laten kennis maken met muziek, dans, drama 

en andere vormen van creativiteit. 

 

Buitenschoolse opvang 

Er is mogelijkheid voor buitenschoolse opvang 

voor de groepen 1 t/m 4 in school. Voor de kin-

deren van de groepen 5 t/m 8 is de opvang in 

het gebouw van Sinne, naast onze school. Het 

activiteitenaanbod is veelzijdig en uitdagend. 

Het programma DoenKids gebruiken we hier-

bij. We zoeken een balans tussen vrij spel en 

begeleide activiteiten, waarbij kinderen keuze-

vrijheid hebben. De high five methode geeft 

handvatten om de samenwerking tussen kin-

deren te bevorderen en hun sociale vaardighe-

den te oefenen. 

 

 
 

Naschools aanbod  

Ook dit schooljaar bieden we voor alle kinderen 

naschoolse activiteiten aan. De activiteiten zijn 

op het gebied van sport & spel en dans & 

drama koken in de kookstudio. Ook ná school-

tijd is er aandacht voor talentontwikkeling en 

creativiteit. In dit schooljaar starten we met 

een extra naschools aanbod op het gebied van 

taal en rekenen. 

Het onderwijsconcept 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn ei-

gen wijze. Om goed met de verschillen om te 

gaan, sluiten wij aan bij de onderwijs-behoef-

ten van ieder kind. Wij streven naar een onon-

derbroken ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar. 

In deze structuur krijgen onze leerlingen een 

verschillend leerstofaanbod en wisselen we 

klassikale activiteiten af met groeps- en indivi-

duele activiteiten.  

 

De kenmerken van ons onderwijs zijn:  

• Veel aandacht voor de basisvaardigheden: 

taal, lezen en rekenen.  
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• De leerlingen zijn gegroepeerd in leef-

tijdsjaarklassen. 

• Effectieve instructie en aanbod van de leer-

stof op minimaal 3 niveaus. Daarnaast is er 

een eigen aanbod voor meer- en hoogbe-

gaafde leerlingen. 

• De leerlingen leren zelfstandig werken van 

dag- naar weektaak met een taakbrief.  

• Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor 

hun eigen leerproces.  

• Er is ruimte voor samenwerkend leren. 

• De leerkracht begeleidt en organiseert het 

leren als instructeur, stimulator en coach.  

• Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, 

tablets, moderne methodes, moderne 

software en een variatie aan werkvormen. 

• Een uitdagende leeromgeving.  

De vak- en vormingsgebieden 

Het jonge kind; groep 1 en 2  

Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit aan op de 

werkwijze van de speelleergroep. De leerlingen 

starten hun schoolcarrière letterlijk spelender-

wijs. Door te spelen, leren kleuters. Elk kind 

krijgt de gelegenheid om zich in zijn eigen 

tempo en op zijn eigen niveau te ontwikkelen. 

Een van de voorwaarden om tot leren te kun-

nen komen is dat een kind zich veilig voelt op 

school. Dat is de basis. Kinderen leren het beste 

door dingen te doen en te ervaren. Niet de vak-

ken staan centraal, maar de activiteiten die in 

dienst staan van de ontwikkeling van het kind.  

Daarom is ervoor gekozen om de leerstof in 

thema’s aan te bieden. Alle activiteiten sluiten 

daarop aan.  

(Activiteiten met accent op rekenen, taal, be-

weging, wereldoriëntatie, muziek e.d.). Ook de 

inrichting in een kleuterklas wordt daarop afge-

stemd. 

Het is heel leerzaam om het geleerde in de klas 

na te kunnen spelen in wisselende hoeken. 

Ook uitstapjes die bij het thema passen staan 

op het programma. Kinderen worden zo uitge-

daagd de omgeving te onderzoeken en grip te 

krijgen op de wereld om zich heen. 

Wij vinden het belangrijk dat er een verbinding 

gelegd wordt met de thuissituatie. De bedoe-

ling daarvan is dat ouders samen met hun kind 

bespreken, wat het kind tijdens die activiteit 

heeft geleerd.  

 

 

De vak-en vormingsgebieden vanaf groep 

3 

Uw kind krijgt bij ons op school verschillende 

vakken aangeboden en wij begeleiden hem of 

haar bij de persoonlijke ontwikkeling.  

De vakken die wij op school geven zijn:  

• Taal 

• Rekenen/wiskunde 

• Lezen 

• Schrijven 

• Godsdienstige vorming en burgerschaps-

vorming 

• Muziek 

• Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschie-

denis, natuur& techniek) 

• Verkeer 

• Bewegingsonderwijs/gezonde leefstijl 

• Kunst, cultuur en cultureel erfgoed/ 

• Expressievakken 

• Koken en bakken 
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In onderstaand schema ziet u welke methodes wij gebruiken voor welke vakken. Daarnaast werken wij 

met methodes of/en aan de hand van thema’s en projecten 

 

Vak Methode 

Godsdienstige vorming en burgerschapsvor-
ming 

Kind op Maandag 

Programmeren Voor groep 1 en 2 Beebot 
Voor de bovenbouw: een robot bouwen 

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiede-
nis, natuur, Wetenschap & Technologie, etc.) 

Wijzer door de wereld 
Wijzer door de tijd 
Wijzer door natuur 
School tv 

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed/expressie-
vakken 

In samenwerking met de cultuurcoach van 
Kunstkade 

Bewegingsonderwijs/gezonde leefstijl Beweging in het speellokaal 
Basislessen Bewegingsonderwijs 
Samen bewegen regelen 
Kooklessen in de kookstudio 

Taal Schatkist  
Taal Verhaal.nu 
Nieuwsbegrip 
Zomaar een tekst 

Rekenen/wiskunde Rekenplein 
Pluspunt 
Met Sprongen Vooruit 

Lezen Schatkist 
Veilig Leren Lezen 
Lekker lezen 
Vloeiend & Vlot 

Schrijven Pennenstreken 

 

De lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) 

worden gegeven door vakdocent Peter Dijkstra 

en we gebruiken de methode 123Zing. 

 

Burgerschapskunde en Sociaal emotionele ont-

wikkeling vallen onder de vormingsgebieden. 

Hieronder volgt een korte toelichting. 

Burgerschapskunde 

Bij het vak Burgerschapskunde zijn democratie, 

actieve participatie en identiteit de hoofdbe-

grippen. Bij de vakken wereldoriëntatie, soci-

aal-emotionele vorming en bij godsdienstige 

vorming komen deze begrippen ook aan de 

orde.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

In de emotionele ontwikkeling van uw kind 

staat de ontwikkeling van zijn of haar zelfbeeld 
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centraal. Dat wil zeggen dat uw kind antwoor-

den gaat zoeken op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wie 

wil ik zijn?’, ‘waar sta ik voor’ en ‘waar liggen 

mijn grenzen’. Het antwoord op deze vragen 

vindt uw kind in relatie met zijn of haar sociale 

omgeving en de cognitieve ontwikkeling die hij 

of zij doormaakt. Uw kind leert bij ons zijn of 

haar sociale vaardigheden te ontwikkelen en 

zich weerbaar op te stellen. In de hele school 

gebruiken we de methode Kanjertraining. Deze 

staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en we-

derzijds respect. De Kanjertraining gaat uit van 

5 principes: we helpen elkaar, we vertrouwen 

elkaar, we spelen samen, we hebben plezier en 

iedereen doet mee. 

De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 er-

kend als effectief in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdin-

stituut (NJI). De Kanjertraining blijkt zelfwaar-

dering te verbeteren en problemen zoals pes-

ten te verminderen. 

De vorderingen van ieder kind op gebied van 

sociaal-emotionele ontwikkeling houden de 

leerkrachten bij in KanVas, het volgsysteem van 

de Kanjertraining. 

 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen  

Heeft uw kind een voorsprong met leren? Dan 

heeft uw kind onze specifieke aandacht en be-

geleiding nodig. Wij vinden het erg belangrijk 

om meer- en hoogbegaafdheid tijdig te herken-

nen. Wij bieden een passend leerstofaanbod 

aan in onze eigen school en hebben specialis-

ten op het gebied van hoogbegaafdheid op 

school en binnen onze stichting. De hoogbe-

gaafdenschool ‘Het Klaverblad’, een school van 

onze stichting, voorziet in een behoefte als het 

kind een andere uitdaging nodig heeft. 

 

Plusklas 

Samen met CSG Comenius organiseert onze 

vereniging ieder jaar voor leerlingen uit groep 

7 en 8 een Plusklas van oktober tot mei. De 

ontwikkeling en het daadwerkelijke aanbieden 

van het programma gebeurt door (vak-) 

docenten  van beide organisaties. In de Plusklas 

kunnen leerlingen zich verdiepen in een vak, 

bijvoorbeeld Spaans, technologie of filosofie. 

Veiligheid 

Sociale veiligheid 

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij 

zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed 

kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op 

school heerst. Dat betekent dat we respectvol 

met elkaar omgaan. Wij houden rekening met 

de mogelijkheden van ieder kind en accepteren 

eventuele beperkingen. Kinderen mogen fou-

ten maken en krijgen iedere dag een nieuwe 

kans. Wij leren onze leerlingen om zo ook met 

anderen om te gaan.  

 

Kinderen hebben behoefte aan relaties op 

school, zowel met hun leerkrachten als met an-

dere kinderen. Ze willen het gevoel hebben er-

bij te horen en deel uit te maken van een ge-

meenschap. Wij zien de school als zo'n pedago-

gische gemeenschap, waarin de leerkracht het 

verschil maakt! Een leerkracht die pedagogisch 

sterk is onderlegd, creëert een veilige leerom-

geving in zijn klas. De leerkracht motiveert kin-

deren tot goede prestaties en gezond sociaal 

gedrag. De leerkracht helpt kinderen groeien 

tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. 

Een leerkracht schept klassituaties die leer-

lingen in een leerhouding brengt en houdt!  
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Een plezierige sfeer ontstaat ook door samen 

dingen te beleven. Wij hechten dan ook bijzon-

dere waarde aan vieringen. Samen vieren ver-

sterkt het gemeenschapsgevoel binnen de 

school. Ook kerkelijke feesten, schoolfeesten, 

verjaardagen, Kinderboekenweek, projectwe-

ken en een laatste schooldag zijn voor ons aan-

leiding voor een viering. 

 

Melding ma-

ken van pes-

ten 

Kinderen kun-

nen zich inten-

sief bezighou-

den met (ern-

stige) vormen 

van pesten. 

Sociale veilig-

heid en onvei-

ligheid zijn si-

tuationeel ge-

bonden en 

daarmee is pestgedrag ook veel meer een situ-

ationeel gebonden probleem dan een per-

soonsgebonden probleem of probleem met 

het disfunctioneren van mensen.  

Om sociale veiligheid te waarborgen roepen wij 

leerlingen en ouders op om melding te maken 

van pestgedrag dat waargenomen wordt. Op 

basis van meldingen kunnen leerkrachten actie 

ondernemen om zo structureel pesten te voor-

komen. Op school hebben wij de notitie sociale 

veiligheid. U kunt die lezen op onze website.  

Fysieke veiligheid  

Wanneer de veiligheid van een leerling of 

zijn/haar medeleerlingen in gevaar is door fy-

siek grensoverschrijdend gedrag, mag de leer-

kracht of onderwijsassistent de leerling stevig 

om het bovenlichaam of arm vastpakken en 

voor een time-out uit de groep brengen. 

We werken met de meldcode. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Uiteraard doen wij er alles aan om de veiligheid 

van uw kind te waarborgen, maar natuurlijk 

kunnen wij ongelukjes niet altijd voorkomen. 

Voor die gevallen waar het mis gaat hebben wij 

een aantal leerkrachten dat beschikt over het 

certificaat bedrijfshulpverlening. Alle pedago-

gische medewerkers beschikken over een BHV 

– en EHBO certificaat. Elk jaar gaan zij op her-

halingscursus. Ook bij grotere ongelukken, 

brand en andere calamiteiten zijn zij de eerste 

hulpverleners. Op IKC Alexia zijn 12 gecertifi-

ceerde BHV-ers. 

Ontruiming 

Op elke school is een draaiboek in geval van 

brand. Elk jaar wordt minimaal 1 keer de ont-

ruiming van het gebouw geoefend.  

Daarnaast worden in het kader van de veilig-

heid de speeltoestellen binnen en buiten regel-

matig gecontroleerd. Deze controles en repara-

ties worden vastgelegd in een logboek.   
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Hoofdstuk 2  Begeleiding en ondersteuning 

De meeste kinderen kunnen het onderwijs 

prima volgen. Maar het komt voor dat een kind 

meer moeite heeft met de lesstof of juist veel 

meer uitdaging nodig heeft. Het kan ook zijn 

dat er hulp nodig is bij de sociaal-emotionele 

en/of de lichamelijke ontwikkeling. Wij streven 

ernaar alle kinderen het onderwijs aan te bie-

den dat zij nodig hebben, zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen.  

 

In dit hoofdstuk vertellen wij u hoe wij de ont-

wikkeling van uw kind volgen en wat wij kun-

nen doen als er extra begeleiding nodig is. 

Leerlingvolgsysteem 

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij 

met behulp van het zogenaamde kind volgsys-

teem ‘KIJK’ en vanaf groep 1 het leerlingvolg-

systeem ‘leerlijnen van ParnasSys’. Gedurende 

de basisschool worden de kinderen gevolgd 

aan de hand van observaties en toetsen. De uit-

komsten van toetsen en observaties dienen als 

basis voor de leer- en ontwikkelingslijn van uw 

kind. Doel van het leerlingvolgsysteem is een zo 

breed mogelijk beeld te krijgen van de ontwik-

keling van uw kind, zodat wij als school het on-

derwijsaanbod hierop aan kunnen passen.  

 

Het leerlingdossier omvat: de gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgegevens 

van de voorschoolse voorzieningen, informatie 

van de intake met de ouders, verslagen van ou-

dergesprekken, informatie van de schoolarts, 

gegevens die tijdens de groepsbesprekingen 

naar voren komen en andere relevantie infor-

matie.  

Leerlingondersteuning 

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden van 

ongeveer tien weken. Het kan zijn dat uw kind 

extra begeleiding nodig heeft. De groepsleer-

kracht en de IB-er bespreken samen welke ex-

tra begeleiding de kinderen krijgen. Het plan 

dat hieruit voortvloeit, bespreken wij met de 

ouders. Extra hulp vindt zoveel mogelijk plaats 

binnen de groep en door de eigen groepsleer-

krachten en/of de onderwijsassistent.  

 

De IB-er is medeverantwoordelijk voor de ont-

wikkeling van beleid rondom ondersteuning en 

begeleiding van leerlingen. Binnen onze school 

hebben wij afspraken over de procedures 

rondom de ondersteuning en begeleiding van 

leerlingen. Deze procedures kunt u inzien bij de 

IB-er. 

Passend onderwijs 

Doel van passend onderwijs is dat er geen kind 

‘tussen wal en schip’ terecht komt. Basisscho-

len en scholen voor speciaal (basis)onderwijs 

werken samen in het Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs Friesland (zie voor het adres 

hoofdstuk 8). Een groot deel van het budget 

gaat naar de schoolbesturen. Hierdoor kunnen 

wij meer maatwerk aanbieden.  
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Met ingang van de wet Passend Onderwijs in 

augustus 2014 is bereikt dat: 

• Alle kinderen een passende plek in het on-

derwijs krijgen die past bij hun kwaliteiten 

en hun mogelijkheden; 

• De mogelijkheden en de onderwijsbe-

hoefte van een kind bepalend zijn en niet 

de beperkingen; 

• Kinderen niet (meer) langdurig thuis ko-

men te zitten; 

• Als het kan gaat het kind naar een reguliere 

school. Als dat niet kan, naar het speciaal 

onderwijs. 

Het is voor basisscholen essentieel geworden 

om bij aanmelding van nieuwe leerlingen te be-

schikken over alle informatie die leidt tot juiste 

plaatsing van een leerling op een basisschool. 

Alle basisscholen hebben een zorgplicht; dit 

houdt in dat de school een passende plek moet 

zoeken als een kind extra ondersteuning nodig 

heeft en de school van aanmelding de nodige 

ondersteuning niet kan bieden.  

Dat is de reden waarom tussen de ketenpart-

ners binnen Leeuwarden afspraken zijn ge-

maakt over kindvolgsystemen, aanmelding van 

kinderen op een basisschool en de overdracht.  

 

Wij werken samen met ouders en ketenpart-

ners (voorschoolse kindvoorzieningen en het 

Voortgezet onderwijs) om de doorgaande ont-

wikkelingslijn zo soepel mogelijk te laten verlo-

pen. Vroegtijdige onderkenning en samenwer-

king rondom het opgroeien, opvoeden en on-

derwijzen is van essentieel belang en daarbij 

ook de afstemming met de Jeugdgezondheids-

zorg en het Sociaal Wijkteam Noordoost, inclu-

sief het VTO (vroegtijdig onderkenning) team. 

Als één team werken wij samen aan de ontwik-

keling van kinderen, zodat er een sluitend aan-

bod ontstaat waardoor kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

De aanmeldprocedure verloopt als volgt: 

 

 

Kennismaking 
met de speel-
leergroep 

Kennismaking met ons IKC via de pedagogisch medewerkers 

3 jaar Ouders wordt gevraagd naar de keuze voor een basisschool. Ouders mogen hun 
kind inschrijven voor het basisonderwijs. 

3 jaar en 6 
maanden 

Bij kinderen die extra begeleiding en ondersteuning ontvangen wordt contact op-
genomen door de ketenpartners met de basisschool van keuze, zodat school en 
ouders kunnen onderzoeken wat een passende basisschool voor hun kind is. 

3 jaar en 9 
maanden 

Ouders melden hun kind aan bij een basisschool. Het overdrachtsformulier vanuit 
peuterspeelzaal/kinderopvang wordt (door de ouders) overgedragen aan de 
school van keuze.  

Integraal Zorg Overleg (IZO) 

Ons IKC heeft een IZO dat bestaat uit 3 mensen; 

de IB-er, een verpleegkundige van de GGD en 

de schoolmaatschappelijk werker van het wijk-

team. Ook de Speelleergroep en opvang sluiten 

aan. Verder 

 

 

maken die leraren deel uit van dit team wan-

neer een leerling uit de eigen groep wordt be-

sproken. 

De leraar is de eerstverantwoordelijke in het 

signaleren, diagnosticeren en remediëren. 

Zo nodig kunnen externe deskundigen worden 

gevraagd om het zorgteam te versterken. Het 

IZO ondersteunt de scholen bij de begeleiding 

van (opvallende) kinderen. Ook kunnen via het 

IZO onderzoeken voor een leerling worden 

aangevraagd. Het is echter ook mogelijk dat u 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-veranderingen-ouders
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zelf externe deskundige hulp vraagt bij de ont-

wikkeling van uw kind. Als u daartoe besluit, 

dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte 

te stellen. Ons beleidsplan t.a.v. ondersteuning 

ligt ter inzage bij de adjunct-directeur/IB-er. U 

kunt ook eventuele vragen omtrent de zorg 

voor uw kind mailen naar:  j.spoels-

tra@pcboleeuwarden.nl  

 

Het kan voorkomen dat wij de ondersteuning 

die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden. In 

dat geval proberen we samen met u tot een op-

lossing te komen, die past bij uw wensen en de 

mogelijkheden van uw kind!  

SchoolOndersteuningsProfiel 

Voor u is het belangrijk te weten, welke onder-

steuning onze school kan bieden. De onder-

steuning is beschreven in het SchoolOnder-

steuningsProfiel. 

Wijkteam 

Kinderen opvoeden is erg leuk, maar niet altijd 

gemakkelijk. Bij het Sociaal Wijkteam Noord-

oost kunt u terecht voor alle informatie over 

opvoeden en opgroeien. Alle kennis onder één 

dak. Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen 

voor ouders en opvoeders. De gezinswerkers 

van deze teams ondersteunen jeugdigen in de 

leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzor-

gers als er vragen of problemen zijn. Er wordt 

gewerkt met één vaste contactpersoon vanuit 

één plan voor één gezin. Daarbij werken de me-

dewerkers nauw  

Schoolarts 

De schoolarts en/of de assistente onderzoekt 

uw kind twee keer in de schoolperiode van 8 

jaar. In groep 2 krijgt uw kind een volledig on-

derzoek door de schoolarts en de assistente. In 

groep 7 volgt een periodiek gezondheidsonder-

zoek. Wij als school, maar ook u als ouder, kun-

nen in voorkomende gevallen uw kind aanmel-

den voor een extra gesprek bij de schoolarts. U 

kunt meer informatie krijgen via de IB-er. 

 

Verwijsindex Fryslân 

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem 

waarin professionals (leerkrachten, thuishul-

pen, begeleiders en hulpverleners) hun betrok-

kenheid bij een kind (0-23 jaar) kunnen aange-

ven. Alleen professionele ondersteuners heb-

ben toegang tot de verwijsindex. Als twee of 

meer van die professionals zo’n signaal afgeven 

is er sprake van een match. Zo’n match houdt 

in: bij dit kind zijn verschillende ondersteuners 

betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars 

contactgegevens en nemen contact met elkaar 

op. Wij informeren ouders/verzorgers wan-

neer wij het zinvol achten onze betrokkenheid 

bij een kind in dit contactsysteem te zetten.  

samen met onder andere huisartsen, consulta-

tiebureaus, scholen. U kunt meer informatie 

krijgen via de IB-er.  

 

 

 

mailto:j.spoelstra@pcboleeuwarden.nl
mailto:j.spoelstra@pcboleeuwarden.nl
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Wet op de Privacy AVG

Op IKC Alexia wordt zorgvuldig omgegaan met 

de privacy van onze leerlingen. In verband met 

het geven van onderwijs, het begeleiden van 

onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in 

de administratie van de school, worden er ge-

gevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze 

gegevens worden persoonsgegevens ge-

noemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die 

strikt noodzakelijk is voor de opvang en het on-

derwijs. De gegevens worden beveiligd opge-

slagen en de toegang daartoe is beperkt. De 

school maakt ook gebruik van digitaal leerma-

teriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerlinggege-

vens. De school heeft met haar leveranciers 

strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voor-

komen. Leerling informatie wordt alleen ge-

deeld met andere organisaties als ouders daar 

toestemming voor geven, tenzij die uitwisse-

ling verplicht is volgens de wet.  

Jaarlijks wordt aan ouders gevraagd of zij toe-

stemming geven voor het delen van foto’s 

en/of video’s door de school op social media, 

nieuwsbrieven en/of websites. De school kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor het de-

len van foto’s en/of video’s door ouders, die 

niet gevraagd zijn door de school om beelden 

vast te leggen.  

In het Privacyreglement, het beleidsplan Pri-

vacy en de procedure Meldplicht Datalek is       

beschreven hoe de stichting voor                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCBO Leeuwarden e.o. omgaat met haar  

Leerlinggegevens, wat de rechten zijn van 

Ouders en leerlingen en hoe een datalek  

gemeld moet worden. Deze documenten 

kunt u lezen op de website van PCBO  

Leeuwarden e.o. (www.pcboleeuwarden.nl) . 
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Hoofdstuk 3 Resultaten en ontwikkelingen

Voor u als ouder is het prettig te weten hoe wij 

als school presteren. U wilt tenslotte het beste 

onderwijs voor uw kind! In dit hoofdstuk kunt u 

lezen wat wij verstaan onder kwaliteit en hoe 

wij onze prestaties zichtbaar maken.  

Kwaliteit en onze onderwijsresultaten 

Kwaliteit in het onderwijs is een belangrijk be-

grip. Voor u, voor ons en voor de hele maat-

schappij.  

De overheid toetst de kwaliteit op basis van 

een verificatieonderzoek. Deze analyse vindt 1 

keer in de 4 jaar plaats. In 2021 is onze school 

door de inspecteur van onderwijs bezocht. De 

resultaten waren positief. De leerresultaten lig-

gen op het gemiddelde landelijk niveau. Eén 

keer in de vier jaar houden wij een tevreden-

heidsonderzoek onder onze leerlingen, ouders 

en personeel. De resultaten uit deze onder-

zoeken nemen wij mee in het schoolplan voor 

4 jaar. Heeft u belangstelling voor de onder- 

zoeksrapporten en het schoolplan? De docu-

menten liggen ter inzage op school. U kunt het 

complete verslag van onderzoek van het be-

stuur van het ook lezen op:  

www.owinsp.nl.  

 

De overheid stelt de stichting verplicht om de 

kwaliteit te waarborgen. Het bestuur van onze 

stichting vervult deze taak met behulp van vier 

middelen: 

1. Managementrapportages  

Jaarlijks ontvangt het bestuur een schooljaar-

verslag en het schooljaarplan in oktober. Hierin 

vermelden de scholen de stand van zaken op 

het gebied van beheer, onderwijs, resultaten 

en personele zaken.  

2. Managementgesprekken 

Naar aanleiding van de managementrapporta-

ges volgt een mondelinge toelichting/gesprek 

tussen de directie van de school en de direc-

teur/ bestuurder.  

3. Schoolbezoeken  

De directeur/ bestuurder streeft ernaar om 

elke school jaarlijks te bezoeken. Hij spreekt 

met ouders, leerkrachten en directie. 

4. Visitatie 

De onderwijskundig beleidsmedewerker en de 

orthopedagoog van PCBO Leeuwarden visite-

ren tweemaal per jaar de scholen. Zij gebruiken 

een uniforme vragenlijst. Het bestuur ontvangt 

de resultaten. 

Uitstroom Voortgezet Onderwijs 

Uw kind gaat gemiddeld 8 jaar lang naar school. 

In die periode leren wij hem of haar goed ken-

nen. Aan het einde van de schoolperiode tellen 

al deze aspecten mee in de gezamenlijke zoek-

tocht met u naar het beste vervolgonderwijs 

voor uw kind.  

http://www.owinsp.nl/
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In de Plaatsingswijzer worden gegevens uit ons 

leerlingvolgsysteem opgenomen en we gebrui-

ken dit instrument als basis bij advies voor 

plaatsing in voortgezet onderwijs. 

 

In het schooljaar 2021/2022 bestond groep 8 

uit 38 leerlingen. Elk schooljaar nemen we de 

verplichte eindtoets af in april. 

De score ligt precies op het landelijk gemid-

delde van 534,8. 

  

In onderstaand overzicht ziet u naar welk ver-

volgonderwijs deze leerlingen zijn gegaan.  

Vervolgonderwijs Aantal leerlingen 

Gymnasium 4 

VWO 1 

Havo 16 

Mavo 8 

VMBO-KB 8 

VMBO-BB 1 

PRO 0 

Resultaten ontwikkelpunten schooljaar     

2021-2022 

Ieder schooljaar formuleren wij ontwikkelpun-

ten. Voor het schooljaar 2021-2022 waren dit: 

 

1. Nieuwe rekenmethode Pluspunt met Reke-

nen XL voor groep 3 t/m 8 en Rekenplein voor 

groep 1 en 2 implementeren, met externe des-

kundigen; De rekenmethode is met behulp van 

onderwijsadviseurs geïmplementeerd. Voor het 

gebruik van het digitale materiaal is een aparte 

scholing georganiseerd. Alle leerkrachten heb-

ben twee klassenbezoeken gehad van een ex-

terne onderwijsadviseur. Naar aanleiding hier-

van zijn tops en tips uitgedeeld. 

2. Begrijpend lezen en begrijpend luisteren on-

der de aandacht houden en verbeteren;  

3. Het lezen bevorderen; 

4. De Engelse lessen in de groepen verbeteren. 

Bijna alle leerkrachten laten zich nascholen in 

het Engels met een docent van Classroom 

English; Dit is met succes afgerond. 

5. Het Frysk onder de aandacht brengen in alle 

groepen; De ‘Fryske stiper’ ondersteunt ons in 

het maken van vervolgstappen. Fryske prenten-

boeken zijn aangeschaft voor de bieb. Voor het 

lezen in de bovenbouw zijn boeken voor toneel-

lezen aangeschaft. 

6. De leerlingen zelf verantwoordelijk maken  

voor hun eigen leerproces en voor de school; 

Dit is een proces dat blijvend aandacht vraagt. 

Omdat de kinderen bij de 10-minutengesprek-

ken uitgenodigd worden, is al een flinke stap 

gezet. 

7. Beleid voor ‘Gezonde School’ uitvoeren; 

Naast gezonde voeding, zijn we ook bezig met 

een extra aanbod voor sport en bewegen. Op 

het grote plein is een watertappunt geïnstal-

leerd.  

8. Analyseren van toetsen en vervolgstappen 

inplannen en uitvoeren; Dit blijft een doorlo-

pend proces; 

9. Handelingsgericht Werken; Hiermee zijn we 

een eind op pad maar dit is een doorlopend pro-

ces. 

10. Doorgaande lijnen op verschillend gebied 

vastleggen en borgen. De visie en missie is sa-

men met het Sinne team vastgesteld. De 

warme overdracht van SLG naar groep 1 is vast-

gelegd in een document. 

 

Ons team heeft bovenstaande ontwikkelpun-

ten met veel inzet opgepakt. Sommige proces-

sen zijn nog niet afgerond doordat de school 

moest sluiten vanwege de Coronacrisis en wor-

den meegenomen naar het komende school-

jaar.  
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Ontwikkelpunten 2022-2023 

Onze voornemens op het gebied van beleid en 

ontwikkeling die wij tot augustus 2023 hebben, 

staan vermeld in het schooljaarplan. Wij gaan 

aan de slag met de volgende beleidsontwikke-

lingen: 

 

1. Nieuwe methode voor wereldoriëntatie im-

plementeren in de groepen 3 t/m 8. We gaan 

werken met Wijzer! aardrijkskunde, Wijzer! 

Geschiedenis en Wijzer! natuur & techniek; 

2. Het rekenonderwijs optimaal uitvoeren in 

alle groepen, zodat de resultaten verbeteren; 

Een aantal leerkrachten gaat de scholing ‘Met 

sprongen vooruit!’ volgen; 

3. Een nieuwe taal- en spellingmethode kiezen;  

Het lezen bevorderen door regelmatig een 

boekenkring te organiseren. Tevens willen we 

via de nieuwsberichten ouders stimuleren om 

meer voor te lezen; 

Begrijpend lezen en begrijpend luisteren onder 

de aandacht houden en verbeteren; 

Het Frysk onder de aandacht brengen in alle 

groepen. De provincie stelt subsidie beschik-

baar om een Friese methode aan te schaffen; 

4. Het aanbod voor (meer)begaafde kinderen 

toepassen en uitbreiden;  

5. Handelingsgericht Werken toepassen, waar-

onder het analyseren van toetsen en vervolg-

stappen inplannen en uitvoeren; Het team 

leest het boek ‘Handelingsgericht werken’ en 

krijgt scholing door het Ondersteuningsteam 

van de Stichting; 

6. Beleid voor ‘Gezonde School’ uitvoeren; 

Aandacht voor gezonde leefstijl, door sport & 

beweging en gezonde voeding te blijven aan-

bieden en promoten. Subsidie voor ‘Jong leren 

eten’. 

Met Erasmus+ gaan we een partnership met 

een Griekse school aan, in het kader van ge-

zonde school. 

7. De leerlingen zelf verantwoordelijk maken  

voor hun eigen leerproces; 

8. Doorgaande lijnen op verschillende gebie-

den vastleggen, vanaf de speelleergroep. 
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Hoofdstuk 4  De organisatie op school

Er komt heel wat kijken bij de organisatie op 

onze school! In dit hoofdstuk vindt u algemene 

informatie over de dagelijkse gang van zaken. 

Voor specifieke afspraken kunt u hoofdstuk 6 

raadplegen en bijlage 3: ‘schoolregels’. 

Aanmelding 

Heeft u voor uw kind gekozen voor “IKC 

Alexia”? Dan bent u van harte welkom!  

 

U kunt uw kind als volgt aanmelden:  

• Als uw kind bijna 2 jaar is, neemt u con-

tact op met de speelleergroep van IKC 

Alexia, telefoonnr. 058-266 15 21. 

• Als uw kind minimaal 3 jaar is, meldt u 

uw belangstelling bij de pedagogisch 

specialist en ontvangt u een inschrijf-

formulier. 

• Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is, 

wordt een kennismakingsbezoek ge-

pland op school, samen met uw kind 

waarin informatie gegeven wordt. U 

kunt vragen stellen en een rondleiding 

door de school volgt. U maakt kennis 

met de leerkrachten en bezoekt de 

toekomstige groep van uw kind. 

• Een aantal weken voordat uw kind 4 

jaar wordt neemt de leerkracht contact 

op en maakt een afspraak voor een 

huisbezoek. 

• Ook mag uw kind een aantal ochten-

den meedraaien om te wennen. In 

overleg met de ouders worden data 

gepland. 

• De overdrachtsformulieren van peu-

terspeelzaal/Kinderopvang draagt u 

dan over aan school. 

Functies 

 

Ons IKC heeft een directeur en een adjunct-di-

recteur/ IB-er die vrijgesteld zijn van lesge-

vende taken. Hierdoor zijn zij volledig gericht 

op het management van de school. Sinne heeft 

met ingang van dit schooljaar een locatiemana-

ger aangesteld. Naast de 18 leerkrachten is er 

voor de muzikale vorming een keer in de week 

een vakleerkracht aanwezig in groep. 

Onze leerkrachten zijn van 8.00 uur tot mini-

maal 16.00 uur aanwezig. Dat is gemakkelijk 

voor intern overleg, maar ook voor u als ouders 
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is het goed te weten wanneer u de leerkrach-

ten kunt bereiken.  

Wij bieden stagiaires graag een leer- en werk-

plek. U kunt bij ons stagiaires tegenkomen van 

de Academie PO, HBO Pedagogiek, CIOS en van 

de opleiding Onderwijsassistent en Pedago-

gisch Medewerker.  

 

De directie bewaakt de aansturing, planning en 

evaluatie van alle activiteiten op het IKC. De 

functies binnen onze IKC zijn:  

• De directeur: is verantwoordelijk voor 

de dagelijkse gang van zaken op school 

(onderwijs, kwaliteit, innovatie en be-

heer) en geeft leiding aan het team;  

• Adjunct-directeur: samen met de di-

recteur vormt de adjunct-directeur de 

directie van de school; 

• De IB-er (IB-er): houdt zich bezig met 

het ondersteuningsbeleid en coacht 

leerkrachten; 

• Locatiemanager van Sinne 

• De pedagogische medewerker; 

• De leerkracht: verzorgt het onderwijs 

en de begeleiding van de leerlingen; 

• De conciërge: hij beheert en onder-

houdt het gebouw en de ruimte er om 

heen en beantwoordt de telefoon; 

• Onderbouwcoördinator: onderhoudt 

contacten met o.a. de speelleergroep,  

• Bovenbouwcoördinator  

• ICT-coördinator 

• Taalcoördinator  

• Rekencoördinator 

• Gedragscoördinator  

• Cultuurcoördinator  

• Gezonde School coördinator  

• Coördinator (meer)begaafdheid 

• Sportcoördinator  

Ziektevervanging 

Bij ziekte van een leerkracht maken wij gebruik 

van de vervangingspool van de Stichting. Dit is 

een pool van vaste invalkrachten die kortdu-

rende vervangingen verzorgt. Op dit moment 

zijn er weinig tot geen invallers beschikbaar. 

We maken ook gebruik van Werelddocenten.  

In geval van langdurige ziekte, zoeken wij zo 

snel mogelijk een oplossing voor langere ter-

mijn. 

 

Schooltijden  

Onze school werkt met het 5 gelijke dagenmodel. Dit betekent dat alle kinderen op alle schooldagen 

van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en op school overblijven. Voor de rust in de klas verzoeken wij 

u erop te letten dat uw kind op tijd op 

school aanwezig is.  

 

De kleuters kunnen vanaf 8.20 uur op 

het plein worden gebracht. De groe-

pen 3 t/m 8 gaan ook vanaf 8.20 uur 

naar binnen. 

Zo kunnen we om 8.30 uur met de 

lessen beginnen. Bij regen mogen de 

kinderen 10 min. voor schooltijd naar 

binnen. 
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Kwartierentabel 

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel kwartieren les per vak gegeven wordt. 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Godsdienst 10 10 10 10 10 10 10 10 

Zintuiglijke Ontwikkeling 26 26             

Rekenen 12 12 20 20 22 22 22 22 

Taal & Lezen 20 20 35 37 32 33 33 33 

Frysk                 

Engels 2 2 4 4 4 4 4 4 

Schrijven     10 4 3 2 2 2 

Wereldoriëntatie 1 1 4 8 12 12 12 12 

Expressie 2 2 8 8 8 8 8 8 

Sociale redzaamheid 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lichamelijke oefening 24 24 6 6 6 6 6 6 

Pauze 10 10 10 10 10 10 10 10 

Totaal = 27,5 uren : 4 = 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Vakantieregeling 

In onderstaand overzicht ziet u de vakanties en studiedagen in het schooljaar 2022-2023. Alle kinderen 

zijn vrij tijdens deze vakanties en studiedagen. De leerkrachten zijn op de studiedagen aan het werk 

en scholen zich. 

 

 Periode 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober Woensdag 5 oktober 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari Vrijdag  18 november 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart Donderdag  9 februari 

Pasen 7 april t/m 10 april Maandag 6 maart 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei Woensdag  17 mei 

Koningsdag 27 april, valt in de meivakantie Dinsdag 30 mei 

Pinksteren 29 mei Vrijdag 21 juli 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 

 

Wilt u gebruik maken van opvang voor uw kind buiten schooltijd? Kinderopvang Sinne organiseert de 

buitenschoolse opvang. Voor de groepen 1 t/m 3 (4) is de BSO in school, na 14.00 uur. De kinderen van 

groep 4 t/m 8 kunnen in het gebouw van Sinne terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Sinne Kinderopvang. 
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De groepsindeling 2022-2023 

In het cursusjaar 2022-2023 starten wij met 12 groepen en elke ochtend een speelleergroep. De inde-

ling is als volgt:   

 

 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Speelleergroep Marian Bontekoe 
Hedwig de Wit 

Marian Bontekoe 
Hedwig de Wit 

Marian Bontekoe 
Hedwig de Wit 

Marian Bontekoe 
Hedwig de Wit 

Marian Bontekoe 
Tineke de Jong 

Groep 1/2 A 
 

Elskelien Wiersma  
Dione Vogelzang 

Elskelien Wiersma 
Dione Vogelzang 

Trynke Bosgraaf 
Dione Vogelzang 

Elskelien Wiersma Elskelien Wiersma 

Groep 1/2 B 
 

Jantine van der Wal Jantine van der Wal Jantine van der Wal Trynke Bosgraaf Trynke Bosgraaf 

Groep 1/2 C 
 

Ilse Brandsma Ilse Brandsma Talitha de Boer Talitha de Boer Talitha de Boer 

Groep 3A Hilda Jonker Hilda Jonker Hilda Jonker Hilda Jonker Hilda Jonker 

Groep 4A Nathalie Hettinga Nathalie Hettinga Nathalie Hettinga Nathalie Hettinga Nathalie Hettinga 

Groep 5A Ytje Rinzema Ytje Rinzema Irma Poorte Irma Poorte Ytje Rinzema 

Groep 6A Joantine Douma Joantine Douma Joantine Douma Joantine Douma Joantine Douma 

Groep 6B Martine Hoeksma Martine Hoeksma Martine Hoeksma Martine Hoeksma Martine Hoeksma 

Groep 7A Leandra Bos Leandra Bos Leandra Bos Leandra Bos Leandra Bos 

Groep 7B Irma Poorte Andrew Feijten Andrew Feijten Andrew Feijten Andrew Feijten 

Groep  8A 
 

Sabine Hettinga Sabine Hettinga 
Neeltje de Boer 

Sabine Hettinga Sabine Hettinga Sabine Hettinga 

Groep 8B Alianne Dijk Alianne Dijk Neeltje de Boer Neeltje de Boer Neeltje de Boer 

 

 

- Alle A groepen zijn ook in 2022-2023 weer A groepen. Bijvoorbeeld: 6A wordt 7A enz. 

- In groep 1/2A hebben we het eerste half jaar een Leraar In Opleiding (LIO) op maandag, dins-

dag en woensdag. 

- Elskelien Wiersma en Trynke Bosgraaf zijn op deze dagen beschikbaar voor vervanging en an-

dere taken in ons IKC. 

- Ilse Brandsma komt ons het komende jaar versterken in groep 1/2C en op de woensdag is zij 

voor werkdrukvermindering in de middenbouw.  

- Neeltje de Boer is eens in de vier weken op dinsdag in groep 8A voor Sabine Hettinga. Na de 

kerstvakantie is zij alle dinsdagen aanwezig voor taakrealisatie en werkdrukvermindering.  
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Leerplicht en verlof- en verzuimregeling 

Vanaf vier jaar mag uw kind naar school. 

Volgens de wet is uw kind leerplichtig vanaf 

de eerste dag van de maand na zijn/haar 

vijfde verjaardag. In de wet zijn regels op-

genomen over geoorloofd en ongeoorloofd  

verzuim. Het is in sommige gevallen moge-

lijk om toestemming te krijgen voor extra 

verlof, bijvoorbeeld een extra vakantie bui-

ten de schoolvakantie. Zie bijlage 1 ‘Verlof-

en verzuimregeling’. 
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Hoofdstuk 5 Contact met ouders 

Wij vinden goed contact tussen ons als school 

en u als ouders belangrijk. Omdat wij kiezen 

voor Ouderbetrokkenheid krijgt het echter nog 

een extra meerwaarde. In dit hoofdstuk lichten 

wij toe wat wij hieronder verstaan en hoe wij 

het contact met u onderhouden. 

Ouderbetrokkenheid 

‘Ouders zijn volwaardige partners en bij uitstek 

ervaringsdeskundig als het om hun eigen kind 

gaat’. U als ouders en wij als IKC, zijn samen 

verantwoordelijk voor de beste ontwikkeling 

van uw kind. Door samen te werken en alle 

waardevolle informatie over uw kind uit te 

wisselen gaan we op zoek naar de meest 

kansrijke wegen voor uw kind om te 

ontwikkelen en te leren. We weten dat 

kinderen door goede samenwerking tussen 

thuis en school hogere prestaties leveren. Een 

stimulerende, ondersteunende omgeving 

thuis, is de meest effectieve vorm van 

ouderbetrokkenheid. 

 

Ouderbetrokkenheid herkent u aan: 

1. Op het IKC is aan alles te merken dat me-

dewerkers, kinderen en ouders welkom 

zijn. 

2. Ouders en medewerkers werken voortdu-

rend samen om het leren en een gezonde 

ontwikkeling van kinderen te ondersteu-

nen, zowel thuis als op school. 

3. Gesprekken tussen medewerkers, kin-

deren en ouders worden vanuit gelijkwaar-

digheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen 

actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mo-

gelijk bij alle gesprekken aanwezig. De 

plaatsen waar gesprekken worden gevoerd 

zijn voor iedereen comfortabel en gelijk-

waardig en er is voldoende tijd voor alle 

deelnemers. 

4. Medewerkers, kinderen en ouders voelen 

zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn 

daarop aanspreekbaar. Zo wordt er res-

pectvol over elkaar gesproken zowel bin-

nen als buiten de school. Voor medewer-

kers, kinderen en ouders die buiten de 

groep dreigen te vallen voelt iedereen zich 

verantwoordelijk. 

Contactmomenten 

U heeft u de mogelijkheid om met de mede-

werkers te overleggen over uw kind. Heeft de 

medewerker niet direct tijd, dan maakt hij of zij 

een afspraak met u.  

 

Daarnaast hebben wij ook enkele vaste con-

tactmomenten in het schooljaar:  

- Intake als uw kind op de SLG begint; 

- Oudergesprek als uw kind drie jaar is; 

- Overdrachtsgesprek met ouder, peda-

gogische medewerker en leerkracht. 

Vanaf groep 1: 

• Contactmoment in september (de ouders 

vertellen over hun kind); 
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• Contactmoment in november (op aan-

vraag); 

• Contactmoment in maart voor de groepen 

1 tot en met 7 (Rapportbespreking); 

• Schooladvieskeuze in januari en februari 

(voor groep 8); 

• Contactmoment in juni; 

 

Tenslotte hebben wij de volgende middelen 

waarmee wij informatie aan u verstrekken: 

1. Rapporten;  

2. De website; 

3. Socials Schools; een besloten groepsapp 

4. Agenda in Social Schools; 

5. Nieuwsbrief;  

6. Facebook en Instagram; 

7. Via de mail; 

8. Via het ouderportaal. 

Beleid informatievoorziening gescheiden 

ouders 

Als u gescheiden bent, kan dat gevolgen heb-

ben voor de informatie die u van ons over uw 

kind krijgt. Zie bijlage 2 voor het protocol ‘infor-

matievoorziening gescheiden ouders’.  

 

 
 

Medezeggenschap (MR) 

Medezeggenschapsraad en GMR 

Wat in het bedrijfsleven een ondernemings-

raad wordt genoemd, heet in het onderwijs 

Medezeggenschapsraad, afgekort met MR. De 

MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het 

beleid wordt positief kritisch besproken. Onze 

medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder-

geleding en een personeelsgeleding. De raad 

bestaat uit 6 personen. Voor een aantal belang-

rijke beslissingen hebben wij vooraf advies of 

instemming van de MR nodig. U kunt denken 

aan alle zaken die met het schoolbeleid te ma-

ken hebben, zoals formatie, vakantierooster, 

begroting, IKC gids en schoolplan.  

In de MR hebben zitting namens het personeel:  

Martine Hoeksma, Sabine Hettinga en Nathalie 

Hettinga. 

Namens de ouders: Jelte Rienstra (Voorzitter), 

vader van Dylana (groep 5) en Jadey )Speelleer-

groep), Gert Pennings (Lid) vader van Deborah 

(groep 6), Eva (groep 4), Hannah en Ruben 

(groep 1) en Daniël.  

Celesta Laverman (Notulist), moeder van Noud 

(groep 2) en Fay.  

U kunt de MR bereiken via mailadres: 

mr-ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl 

Sabine Hettinga is afgevaardigd naar de Ge-

meenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) van de Stichting. De GMR heeft advies-

en instemmingsrecht op stichtingsniveau. 

Ouderraad (OR) 

Sinne Kinderopvang heeft een oudercommis-

sie. De school heeft een OR bestaande uit een 

groep ouders en wordt vanuit het team verte-

genwoordigd door Johan Spoelstra. De OR on-

dersteunt bij het organiseren van tal van activi-

teiten, zoals het kerstfeest, Sinterklaasfeest, de 

musical en de laatste schooldag. Tijdens de Co-

ronacrisis heeft de Ouderraad bij alle kinderen  

een verrassing gebracht. De Ouderraad is te be-

reiken via mailadres  

or-ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl.
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Hoofdstuk 6 Praktische zaken

In dit hoofdstuk informeren wij u over hoe wij 

met bepaalde praktische zaken omgaan en/of 

welke regels wij hanteren.  

Afspraken groepen 1 en 2 

Voor de groepen 1 en 2 gelden twee afspraken 

die afwijken van die van de hogere groepen:  

1. Halen en brengen 

U kunt uw kind 10 minuten voor de aanvangs-

tijd bij het hek brengen. Op maandag en vrijdag 

kunt u uw kind naar binnen brengen. De leer-

kracht is dan ook in de gelegenheid om u te 

woord te staan. Als uw kind in groep 3 zit, kunt 

u hem of haar de eerste week van het nieuwe 

schooljaar naar binnen brengen. Daarna ver-

wachten wij dat uw kind zelfstandig naar de 

klas gaat. 

2. Gymnastiek 

De groepen 1 en 2 krijgen gymnastiek in het 

speellokaal. Uw kind heeft voor deze lessen 

gymschoenen nodigen. Wij verzoeken u de 

schoenen te voorzien van de naam van uw kind 

en ze mee te geven in een herkenbare tas.  

Bieb op school 

We zijn trots op de bieb op school! Vanuit 

dbieb krijgen we een aantal keren per jaar een 

wisseling van de collectie boeken. Naast Neder-

landse boeken voor alle groepen, staan er ook 

Engelse en Friese boeken te leen. De leescon-

sulent zorgt ervoor dat de collectie actueel 

blijft. Per groep zorgen ouders of stagiaires 

voor het uitlenen van de boeken. 

 

Filmpjes 

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om 

foto’s en filmpjes van andere kinderen (anders 

dan hun eigen) op sociale media te versprei-

den. De school zal tijdens evenementen zelf 

foto’s en video’s maken en deze verspreiden 

via de eigen sociale media (website, facebook, 

twitter), waarbij er rekening gehouden wordt 

met de privacy rechten van het kind. 

Goede doelen 

We streven ernaar om elk jaar een actie te or-

ganiseren voor het Goede doel. In samen-

spraak met de oudergeleding kiezen we een 

goed doel zodat we elk jaar een actie hebben. 

Deze commissie besluit ook of we aanvragen 

van ouders honoreren. 
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Haarcontrole 

Op plekken waar veel kinderen zijn, kunnen lui-

zen voor komen en zich snel verspreiden. 

Daarom houden wij na ieder vakantie op de 

woensdagmorgen een haarcontrole. Een 

groepje ouders voert in elke eerste week na 

een vakantie de controle uit. 

Huisdieren 

Huisdieren zijn op school niet toegestaan i.v.m. 

allergieën. Als de aanwezigheid van een huis-

dier bij een spreekbeurt gewenst is, kan de 

groep naar het parkje gaan. 

Klachten 

Ondanks alles kan het gebeuren dat u niet te-

vreden bent over een bepaalde gang van za-

ken. De meeste klachten kunnen opgelost wor-

den door overleg tussen ouders, leerlingen, 

personeel en directeur. Indien dit, gelet op de 

aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhan-

deling niet naar tevredenheid heeft plaatsge-

vonden, kunt u rechtstreeks een beroep doen 

op de contactpersoon of de vertrouwensper-

soon. In ons IKC is dit juf Elskelien Wiersma. 

 

De contactpersoon van de GGD is Marianne 

Kokshoorn. Zij is te bereiken via GGD Fryslân 

via    telefoonnummer: 088 229 9855 of via e-

mail: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl. Mochten 

wij uw probleem dan nog niet naar tevreden-

heid hebben opgelost, dan kunt u een klacht in-

dienen. Dit kan tot maximaal een jaar nadat de 

situatie zich heeft voorgedaan.  

 

Meer info 

GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Ver-

trouwenspersoon voor ouders”. Deze folder is 

te downloaden via de website van GGD Fryslân, 

www.ggdfryslan.nl. 

Ook de meldingsregeling ‘Ongewenst gedrag 

binnen het onderwijs’ is te downloaden via de 

website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl. 

Kledingvoorschriften 

Onze vereniging heeft kledingvoorschriften 

vastgesteld t.a.v. hoofddeksels en gezicht be-

dekkende kleding voor personeelsleden en 

leerlingen. Deze voorschriften zijn erop gericht 

dat kleding niet aanstootgevend mag zijn. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8. 4 Keer per jaar vergaderen 

de leerlingen met de directeur over onderwer-

pen die uit hun groepen komen. De leerlingen 

worden opgeroepen om zelf mee te denken in 

oplossingen. Agendapunten zijn o.a. pauzetij-

den, Gezonde Schoolbeleid, meer bewegen en 

verbeterpunten op het schoolplein. 

Mobieltjesbeleid, audioapparatuur  

Onze school is telefonisch bereikbaar. Uw kind 

kan, als het nodig is, de telefoon van school ge-

bruiken. Het is dan ook niet toegestaan dat uw 

kind een mobiele telefoon gebruikt op school. 

Dit geldt ook voor audioapparatuur.  

  Protocol schorsing en verwijdering van     

leerlingen 

In bijlage 3 is dit protocol opgenomen. 

  Rookvrije school 

Onze school en het plein er om heen is rookvrij.  

Schoolfotograaf 

Een keer per twee jaar zet een professionele 

fotograaf uw kind op de foto. Alle groepen wor-

den elk jaar als klassengroep vereeuwigd. De 

eerstvolgende keer dat de schoolfotograaf 

komt is in mei 2023. De leerlingen van groep 8 

krijgen als afscheidscadeau een groepsfoto 

aangeboden door de school. 

http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.ggdfryslan.nl/
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De schoolongevallenverzekering 

Zoals eerder in deze gids al aangegeven, probe-

ren wij ongelukjes te voorkomen. Desondanks 

kan er weleens iets misgaan. Bijvoorbeeld dat 

een bril of kleding kapot gaat. Een schuldige is 

soms moeilijk aan te wijzen. De school kan al-

leen aansprakelijk worden gesteld, wanneer 

het gaat om schade die te wijten is aan nalatig-

heid van bestuur of personeel. Wilt u goed ge-

dekt zijn, dan kunt u bij verschillende banken 

en verzekeringsmaatschappijen terecht voor 

een scholierenverzekering.  

 

Onze school kan niet aansprakelijk worden ge-

steld voor verlies van eigendommen van uw 

kind of het defect raken daarvan. U kunt hierbij 

denken aan goederen zoals jassen, tassen, fiet-

sen, horloges, brillen, mobieltjes, etc. Dit geldt 

ook voor goederen die de leerkracht tijdelijk 

voor uw kind bewaart.  

Schoolreizen 

Al onze groepen gaan een keer per jaar op 

schoolreis. De reisjes passen uiteraard bij de 

leeftijd en de belangstelling van de betreffende 

groep. Voor het vervoer per bus, sluiten wij ons 

aan bij de wettelijke vervoersregelingen. Ook 

tijdens de schoolreisjes geldt de collectieve on-

gevallenverzekering.  

Sponsoring 

Af en toe maakt onze school gebruik van spon-

soring. Met deze extra inkomsten kunnen wij 

activiteiten en hulpmiddelen betalen, waar wij 

anders geen geld voor hebben. Onze stichting 

heeft hiervoor in een reglement voorwaarden 

en criteria opgesteld.  

Sport 

Wij vinden het belangrijk kinderen te stimule-

ren om te sporten. Binnen ons lesrooster krijgt 

uw kind twee keer in de week gymnastiek aan-

geboden. Onze school doet ook mee aan ver-

schillende schoolsporttoernooien, zoals voet-

bal, slagbal, korfbal, etc. Daarnaast organiseert 

onze school een feestelijke sportochtend met 

Koningsspelen.  

 

Vergoeding extra kosten 

U kunt in aanmerking komen voor een vergoe-

ding als u een minimuminkomen heeft of een 

minimumplus inkomen (plus 10%). Deze ver-

goeding is bedoeld voor schoolreisjes, sport of 

creatieve activiteiten buiten schooltijd. In 

school liggen folders die u mee kunt nemen als 

u denkt dat u hier voor in aanmerking komt.  

Verjaardagen 

Een verjaardag is voor uw kind altijd weer een 

hoogtepunt! Wij besteden daar dan ook graag 

aandacht aan. Kinderen mogen een grote plaat 

kiezen. In de Speelleergroep trakteren de kin-

deren niet; de jarige is middelpunt van het 

feest. Vanaf groep 1 mag uw kind trakteren op 

zijn of haar verjaardag! Wij raden u van harte 

een verantwoorde en gezonde traktatie aan.  

Mocht u besluiten om niet gezond te trakteren, 

dan krijgen de klasgenoten de traktatie mee 

naar huis. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om geen uitnodi-

gingen voor een verjaardagsfeestje in de klas 

uit te delen. Dit om teleurstellingen te voorko-

men bij kinderen die niet worden uitgenodigd. 
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Verkeer en veiligheid  

Onze school is voorzien van het label van Ver-

keersactieve school. Dit kwaliteitskeurmerk is 

een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, de 

Stichting ter bevordering van Verkeerseducatie 

en de provincie Fryslân. Met dit label laten wij 

zien dat wij serieus met verkeersveiligheid om-

gaan. Uw kind krijgt bij ons praktische en theo-

retische verkeerseducatie. In groep 7 en 8 doet 

uw kind het schriftelijke en praktische ver-

keersexamen. Daarnaast letten wij op de veilig-

heid in en rondom school. Wij vinden het be-

langrijk dat ook u als ouder hierbij betrokken 

bent. Wij hebben dan ook verkeersgroep die 

zich bezighoudt met praktische verkeerszaken.  

 

Omdat de school midden in de wijk ligt is deze 

van alle kanten goed bereikbaar. Voor de kin-

deren die wonen buiten de ring Anne Vonde-

lingweg – Grovestins – Schierstins – Camming-

haburg is er net voldoende ruimte om de fiets 

in de stallingen te zetten. Het is dus uit prakti-

sche overwegingen dat we onze leerlingen die 

binnen de cirkel wonen vragen om lopend naar 

school te komen. 

 

Vooral rond de begin- en eindtijden van de 

school is het vaak erg druk. U kunt zich voor-

stellen dat dit gevaarlijke situaties kan opleve-

ren. In overleg met de gemeente is er voor 

school een haal en breng (Tút en d’r út ) zone 

gemaakt. Het is niet de bedoeling om op de 

‘Tút en d’r út’ zone uw auto te parkeren. 

Daarom vragen we ouders bij langer verblijf de 

auto bij het winkelcentrum of de Parkflat te 

parkeren. Laten we er samen voor zorgen dat 

het veilig is en blijft.  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Wij vragen ieder jaar een vrijwillige bijdrage 

van u. Uit deze bijdrage betalen wij de uitgaven 

voor bijzondere activiteiten zoals het sinter-

klaasfeest, het kerstfeest, traktaties bij sport-

activiteiten, de laatste schooldag. Als de vrijwil-

lige ouderbijdrage niet betaald wordt, zal dat 

niet leiden tot het niet mee kunnen doen aan 

de activiteiten. De MR heeft instemmingsbe-

voegdheid over de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdragen.  

 

De bedragen zijn voor dit schooljaar voor 1 kind  

€ 21,00, voor 2 kinderen € 30,00 en voor 3 kin-

deren € 35,00. Voor de schoolreisjes en het 

schoolkamp vragen we de ouders apart te be-

talen. Deze vallen ook onder de vrijwillige ou-

derbijdrage. 

Weersomstandigheden 

Een enkele keer komt het voor dat de weers-

omstandigheden dusdanig slecht zijn, dat ou-

ders zich afvragen of hun kind verplicht is om 

naar school te komen.  

In het geval dat het KNMI code rood heeft af-

gegeven, geldt de volgende afspraak: als uw 

kind nog thuis is, is het de verantwoordelijk-

heid van u als ouders/verzorgers of u hem of 

haar wel of niet naar school laat gaan. Als uw 

kind op school is als code rood wordt afgege-

ven, verwachten wij dat uw kind aan het eind 

van de schooldag wordt opgehaald. Het is ook 

mogelijk dat de kinderen wat langer op school 

blijven om te wachten op een veiliger weer-

type. Als de school van mening is dat er andere 

maatregelen genomen moeten worden, dan 

krijgen de ouders via de mail of Social Schools 

bericht. Bij code oranje worden geen extra 

maatregelen genomen.  
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Hoofdstuk 8  Adressen

IKC Alexia 

Idzerdastins 61  

8925 AG Leeuwarden 

Tel. 058-266 15 21 

www.ikc-alexia.nl 

e-mail: ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl 

 

 Sinne Kinderopvang 

Idzerdastins 61 

8925 AG Leeuwarden 

Tel. 058 266 71 86 en tel. 058 266 17 91 

De Speelleergroep ‘De Vinkjes’ en de BSO 

‘Goudvink’ zijn te bereiken via het telefoon-

nummer van school. 

 

Afdeling Klant en Markt 058 267 28 50 

e-mail: info@sinnekinderopvang.nl 

www.sinnekinderopvang.nl 

PCBO Leeuwarden 

PCBO Leeuwarden e.o. 

Margaretha de Heerstraat 2 

8921 AK Leeuwarden 

Tel: 058-213 03 50 

e-mail: info@pcboleeuwarden.nl 

www.pcboleeuwarden.nl 

Contactpersoon ongewenste omgangs-          

  vormen op school 

Contactpersoon van school voor intimidatie en 

pesten: mevr. Elskelien Wiersma,  

Tel. 058 – 266 15 21 

e-mail:e.wiersma@pcboleeuwarden.nl 

 Klachtencommissie PCBO Leeuwarden       

 e.o. 

mevr. Annemieke Huiskamp, beleidsmedewer-

ker onderwijs PCBO Leeuwarden e.o. 

Tel: 058-2130350 

 Landelijke klachtencommissie Primair     

 Onderwijs 

Postbus 907, 2270 AX  Voorburg  

Tel: 070-348 11 80  

 Geschillencommissie bijzonder onderwijs 

Postbus 394 

3440 AJ Woerden 

Tel: 070-3861697 

e-mail: info@gcbo.nl 

www.gcbo.nl 

 Vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon voor kinderen 

en ouders is te bereiken bij de GGD Fryslân, tel. 

058-2334334.  

mevr. Neeltje de Witte. 

Tel : 06-34120826 

n.de.witte@gimd.nl 

http://www.sinnekinderopvang.nl/
mailto:info@pcboleeuwarden.nl
http://www.pcboleeuwarden.nl/
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Sociaal Wijkteam Noordoost 

Maatschappelijk Werk :  

Egelantierstraat 3 

8924 EJ Leeuwarden 

 

Kiki Leen 

Tel: 06 13065582 

k.leen@wijkteamnoordoost.nl 

GGD 

088-229 9222 

@ggdfryslan.nl 

 

Jeugdverpleegkundige Patricia van den Eshof 

Tel: 088-229 9835 

p.vandeneshof@ggdfryslan.nl 

 

Doktersassistente Baukje Krol 

Tel: 088-229 9385 

B.Krol-Douma@ggdfryslan.nl 

 

Pedagoog Sija Houweling 

Tel: 088-229 9428 

S.Houweling@ggdfryslan.nl 

 

Schoolarts Nicole Goossens 

Tel: 088 229 9516 

n.goossens@ggdfryslan.nl 

 

GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg 

Spoed en geen gehoor: Tel: 088-2299 444 

www.ggdfryslan.nl/jgz  

 

 

Pedagogisch opvoedpunt 

Plek waar ouders en professionals met eenvou-

dige pedagogische vragen terecht kunnen. In-

loopspreekuur 2de woensdag 9.15 – 11.45 uur 

Consultatiebureau Camminghaburen 

Tel: 088-229 9443 

info@opvoedpuntleeuwarden.nl 

Samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband primair onderwijs 

Friesland 

Fonteinland 11 

8913 CZ Leeuwarden 

Tel: 058- 294 89 37 

s.bomas@swvfriesland.nl 

Inspectie van het Onderwijs 

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 10048 

8000 GA Zwolle 

Tel: 1400 (informatie overheid) 

Rijksinspecteur onderwijs 

internet: www.onderwijsinspectie.nl 

e-mail info@owinsp.nl tel. 0800-8051 

 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld 

tel. 0900-1113111 

 

mailto:k.leen@wijkteamnoordoost.nl
mailto:A.Zuiderveld@ggdfryslan.nl
mailto:p.dijkstra@ggdfryslan.nl
mailto:G.vdZaag@ggdfryslan.nl
mailto:n.goossens@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/jgz
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
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Bijlage 1: Verlof- en verzuimregeling  

Wij onderscheiden twee soorten verzuim; ge-

oorloofd- en ongeoorloofd verzuim. Als uw 

kind verzuimt van school doen wij onderzoek 

naar de oorzaak. Indien nodig zoeken wij in sa-

menwerking met de leerplichtambtenaar van 

de gemeente naar een oplossing.  

Geoorloofd verzuim  

Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarbij het 

niet verplicht is dat uw kind naar school gaat. 

Wij onderscheiden vijf situaties:  

Ziekte 

Als uw kind ziek is hoeft het niet naar school. U 

dient dit wel zo snel mogelijk aan ons te mel-

den. Wanneer u uw kind vaak ziek meldt dan 

kunnen wij aan de schoolarts of leerplichtamb-

tenaar vragen een onderzoek in te stellen. 

Godsdienst of levensovertuiging 

Als uw kind plichten moet vervullen die voort-

vloeien uit godsdienst of levensovertuiging 

hoeft het 1 dag niet naar school. U dient dit 

minstens twee dagen van tevoren aan ons te 

melden. 

Vijfjarigen 

Voor kleuters geldt een bijzondere regeling: als 

uw kind vijf jaar is en de volledige schoolweek 

nog niet aan kan, mag het vijf uur per week 

thuisblijven. Dit gebeurt in overleg met ons. 

Met toestemming van onze directeur mag een 

vijfjarige zelfs ten hoogste 10 uur per week 

thuisblijven. 

Extra vakantieverlof  

U kunt toestemming vragen voor een extra va-

kantie buiten de schoolvakantie. Dit staan wij 

alleen toe indien u door de specifieke aard van 

uw beroep niet éénmaal per jaar tijdens een re-

guliere schoolvakantie met uw kinderen op va-

kantie kunt gaan. Dit moet uw werkgever kun-

nen bevestigen. Onze directeur mag hiervoor 

slechts éénmaal per schooljaar voor ten hoog-

ste tien schooldagen toestemming verlenen. In 

de leerplichtwet staat, dat deze regeling niet 

kan worden toegepast voor de eerste twee we-

ken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de 

leerplichtwet dat de uitvoering van deze rege-

ling geen recht is. Dit zijn natuurlijk geen snip-

perdagen en ze kunnen niet worden opge-

spaard. Het is evenmin mogelijk zo nu en dan 

een afzonderlijke losse dag op te nemen.  

Gewichtige omstandigheden  

U kunt verlof aanvragen voor het voldoen van 

een wettelijke verplichting, voor zover dit niet 

buiten de lestijden kan gebeuren. Het gaat om 

de volgende situaties met daarbij aangegeven 

het maximaal aantal dagen verlof dat gegeven 

kan worden:  

• Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.  

• Voor het bijwonen van het huwelijk van 

bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad 

voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk 

of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten 

de woonplaats van de belanghebbende; 

• Bij een ernstige ziekte van ouders of bloed- 

of aanverwanten t/m de 3e graad. De duur 

van het verlof bepaalt onze directeur in 

overleg met u;  

• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten. 

De duur van het verlof bepaalt onze direc-

teur in overleg met u; 

• Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 

het 12½, 25-,40-,50- en 60-jarig huwelijks-

jubileum van ouders of grootouders, ten 

hoogste 1 dag; 
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• Voor een andere naar het oordeel van de 

directeur belangrijke reden. Bij minder dan 

10 schooldagen kan onze directeur toe-

stemming verlenen voor extra verlof. In-

dien u verlof aanvraagt voor meer dan 10 

schooldagen is toestemming van de leer-

plichtambtenaar nodig. Onze directeur is 

verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de 

leerplichtambtenaar te melden. De leer-

plichtwet stelt de directeur persoonlijk ver-

antwoordelijk. Mede daarom verzoeken 

wij u om geen extra verlof te vragen als dat 

niet echt nodig is. U brengt de directie in 

verlegenheid als u er toch om vraagt! 

 

Ongeoorloofd verzuim  

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als uw 

kind zonder geldige reden niet naar school 

gaat. Onze directeur neemt dan maatregelen 

op grond van de leerplichtwet. Meestal zal 

onze directeur of de leerkracht van uw kind 

met u contact opnemen om na te gaan wat er 

aan de hand is. Als dit niet tot een goede oplos-

sing leidt, zullen wij de leerplichtambtenaar in-

schakelen. Ook deze zal proberen in overleg 

met u en ons tot een oplossing te komen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 

directeur. Bij haar kunt u ook een informatie-

bulletin opvragen. Deze folder is uitgebracht 

door de gemeente Leeuwarden. Daarnaast is 

op school een verlof- en verzuimregistratie 

aanwezig.  

 

Ook kunt u voor meer informatie contact opne-

men met de leerplichtambtenaar van de ge-

meente Leeuwarden, tel. 14058. 
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Bijlage 2: Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Als u gescheiden bent, kan dat gevolgen heb-

ben voor de wijze waarop u informatie ont-

vangt over school. Er kunnen zich vijf situaties 

voordoen:  

 

1. Eén of beide ouders is of zijn niet meer be-

last met het ouderlijk gezag.  

De betreffende ouder is verplicht om afschrif-

ten van de officiële stukken waarin dit is vast-

gelegd te overhandigen aan school. Het gaat 

hierbij om bepalingen ten aanzien van het ou-

derlijke gezag, het bezoekrecht en dergelijke. 

Deze stukken bewaren wij in het leerlingendos-

sier. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste 

zorgvuldigheid. Mocht de betreffende ouder 

dit nalaten, dan kunnen wij niet gehouden wor-

den aan een correcte informatieplicht richting 

ouders/verzorgers.  

 

2. U hebt beiden het ouderlijk gezag, maar uw 

kind woont bij één van u.  

Wij informeren de ouder bij wie het kind in huis 

woont. Wij gaan ervan uit dat die ouder alle in-

formatie aan de andere ouder doorgeeft. Als 

dit niet het geval is, dan kan de ouder die de 

informatie niet ontvangt op eigen initiatief con-

tact met ons opnemen. In onderling overleg 

zullen we dan bekijken of we andere afspraken 

kunnen maken. 

 

3. U hebt beiden het ouderlijk gezag, er is 

sprake van co-ouderschap en uw kind woont 

beurtelings bij één van u tweeën.  

Wij verstrekken alle informatie aan de ouder 

van wie de adresgegevens bij ons zijn gemeld. 

Wij gaan wederom ervan uit dat die ouder alle  

informatie aan de andere ouder verstrekt. Is dit 

niet het geval, dan dient de ouder die de infor-

matie niet ontvangt op eigen initiatief contact 

op te nemen met de school. In onderling over-

leg zullen we bekijken, of we andere afspraken 

ten aanzien van de informatievoorziening kun-

nen maken. 

 

4. Eén van u beiden heeft het ouderlijk gezag 

en de andere ouder is uit de ouderlijke macht 

gezet.  

Wij informeren alleen de ouder die met het ou-

derlijk gezag is belast. Op grond van de wet zijn 

wij echter wel verplicht om ook de ouder die 

niet belast is met de ouderlijke macht op ver-

zoek, met instemming van de gezaghebbende 

ouder c.q. voogd, te informeren. Het gaat hier-

bij om informatie die wij op dezelfde manier 

verstrekken als aan de ouder die wel met het 

ouderlijk gezag is belast. Wij verstrekken in 

deze situatie geen informatie als het belang 

van het kind in het geding is. Wij zijn hiertoe 

echter niet verplicht als er een rechtelijk vonnis 

ligt. 

 

5. Eén van u beiden gaat een nieuwe relatie 

aan. 

Wij verstrekken geen informatie aan de nieuwe 

partner. Het komt voor dat de betreffende ou-

der wenst dat de nieuwe partner ook bij bij-

voorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken 

aanwezig is. Wij bekijken dan in overleg of en 

op welke wijze wij hieraan tegemoet kunnen 

komen. Wij verstrekken in ieder geval geen in-

formatie aan de nieuwe partner zonder de aan-

wezigheid van de ouder.
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Bijlage 3: Protocol schorsing en 

verwijdering 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is 

van ernstig ongewenst gedrag door een leer-

ling of een aantal leerlingen, waarbij bedrei-

ging, psychisch en of lichamelijk letsel aan an-

deren aan de orde is. 

 

Er kunnen drie vormen van maatregelen wor-

den genomen: 

1. Time-out 

2. Schorsing 

3. Verwijdering 

 

1. Time-out 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met 

onmiddellijke ingang. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

− In geval van een time-out wordt de leerling 

voor de rest van de dag de toegang tot de 

school ontzegd. 

− Tenzij redelijke gronden zich daartegen 

verzetten worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-

out gemotiveerd op de hoogte gebracht 

(zie noot 1). 

− De time-out maatregel kan eenmaal wor-

den verlengd met 1 dag. Daarna kan de 

leerling worden geschorst voor maximaal 

1 week. In beide gevallen dient de school 

vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo 

spoedig mogelijk na het effectueren van 

de maatregel contact op te nemen met de 

ouders. 

− De ouders/verzorgers worden op school 

uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de 

groepsleerkracht en een lid van de directie 

van de school aanwezig. 

− Van het incident en het gesprek met de ou-

ders wordt een verslag gemaakt. Dit ver-

slag  wordt door de ouders voor gezien ge-

tekend en in het leerlingendossier opge-

slagen. (zie noot 2) 

− De time-out maatregel kan alleen worden 

toegepast na goedkeuring door de directie 

van de school. 

− De time-out maatregel wordt na toepas-

sing schriftelijk gemeld aan het bevoegd 

gezag. 

− De time out maatregel wordt dezelfde dag 

aan het team meegedeeld. 

 

2. Schorsing 

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het 

afzonderlijke geval dat het voorgevallen inci-

dent zo ernstig is, kan worden overgegaan tot 

een formele schorsing. 

De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

− Het bevoegd gezag van de school wordt 

voorafgaand aan de schorsing in kennis ge-

steld van deze maatregel en om goedkeu-

ring gevraagd. 

− Gedurende de schorsing wordt de leerling 

de toegang tot de school ontzegd. Voor zo-

ver mogelijk worden er maatregelen ge-

troffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd 

kan worden (zie noot 3). 

− De schorsing bedraagt maximaal 3 weken 

en kan hooguit 2 maal worden verlengd 

(zie noot 4). 

− De betrokken ouders/verzorgers worden 

door de directie uitgenodigd voor een ge-

sprek betreffende de maatregel. Hierbij 

dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkhe-

den te worden verkend, waarbij de moge-

lijkheden en de onmogelijkheden van de 

opvang van de leerling op de school aan de 

orde komen. 

− Van de schorsing en het gesprek met de 

ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt door de ouders/verzorgers 

voor gezien getekend en in het leerlingen-

dossier opgeslagen. 
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− Het verslag wordt ter kennisgeving ver-

stuurd aan: 

• het bevoegd gezag; 

• de ambtenaar leerplichtzaken; 

• de inspectie van het onderwijs. 

− Ouders kunnen beroep aantekenen bij het 

bevoegd gezag van de school. 

− Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 

14 dagen op het beroep. 

− Het team wordt dezelfde dag of indien het 

niet anders kan de daaropvolgende dag 

geïnformeerd over de schorsing. 

− De directie maakt op basis van de context 

van het  incident een keuze met welke 

klassen over het incident wordt gecommu-

niceerd (beleving, kunnen vertellen, terug-

keer leerling en herstel van gevoelens van 

veiligheid) 

− De ouders van de betreffende groep wor-

den, indien de omstandigheden daarvoor 

aanleiding geven, op zeer korte termijn ge-

informeerd over de schorsing. Zie bijlage.  

− Indien er aanleiding bestaat alle ouders te 

informeren, wordt daar op korte termijn 

gevolg aan gegeven. Dit ter beoordeling 

van de directeur. 

− De MR wordt op korte termijn geïnfor-

meerd over de schorsing en de bijbeho-

rende context van de oorzaak. 

 

3. Verwijdering 

Bij het zich meermalen voordoen van een ern-

stig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 

voor de veiligheid en/of de onderwijskundige 

voortgang van de school, kan worden overge-

gaan tot verwijdering. 

De wettelijke regeling is hierbij van toepassing. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

− Verwijdering van een leerling van school is 

een beslissing van het bevoegd gezag. 

− Voordat men een beslissing neemt, dient 

het bevoegd gezag de betrokken leer-

kracht en de directie te horen. Hiervan 

wordt een verslag gemaakt wat aan de ou-

ders ter kennis worden gesteld en door de 

ouders voor gezien wordt getekend. 

− Het verslag wordt ter kennisgeving opge-

stuurd naar: 

• de ambtenaar leerplichtzaken; 

• de inspectie onderwijs. 

− Het bevoegd gezag informeert de ouders 

schriftelijk en met redenen over het voor-

nemen tot verwijdering, waarbij de ouders 

gewezen wordt op de mogelijkheid van het 

indienen van een bezwaarschrift. 

− De ouders krijgen de mogelijkheid binnen 

zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 

− Het bevoegd gezag is verplicht de ouders 

te horen over het bezwaarschrift. 

− Het bevoegd gezag neemt een uiteinde-

lijke beslissing binnen vier weken na ont-

vangst van het bezwaarschrift. 

− Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk 

nadat een andere basisschool of een an-

dere school voor speciaal onderwijs is ge-

vonden om de leerling op te nemen of dat 

aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, ge-

durende acht weken, er alles aan heeft ge-

daan om de leerling elders geplaatst te 

krijgen. 

− De directie maakt op basis van de context 

van het  incident een keuze met welke 

klassen over het incident wordt gecommu-

niceerd ( beleving, kunnen vertellen, te-

rugkeer leerling en herstel van gevoelens 

van veiligheid ) 

− Het team wordt dezelfde dag of indien het 

niet anders kan de daaropvolgende dag 

geïnformeerd over de voorgenomen ver-

wijdering. 

− De ouders van de betreffende groep wor-

den, indien de omstandigheden daarvoor 

aanleiding geven,  op zeer korte termijn 

geïnformeerd over de voorgenomen ver-

wijdering.  

Indien er aanleiding bestaat alle ouders te in-
formeren, wordt daar op korte termijn gevolg 
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aan gegeven. Dit ter beoordeling van de direc-
teur. 
De MR wordt op korte termijn geïnformeerd 
over de voorgenomen verwijdering en de bij-
behorende context van de oorzaak. 
 

Bijlage 4: Karakterschets van onze 

school 

Alles beweegt 

Alles is in beweging. Steeds mondiger mensen 

(jong en oud), technologische turbulentie en 

politieke beleidsonzekerheid vormen uitda-

gende decors waarbinnen onze school de weg 

uitstippelt naar de toekomst. Hoe gaan we dat 

doen? Dat weten we niet tot op de komma, 

maar we hebben wel houvast. Dit document is 

onze routemap. 

 

Ons onderwijs bruist 

Met de komst van de kennismaatschappij en de 

digitale wereld verandert de betekenis van 

kennis en leren voortdurend. We worden ge-

confronteerd met nieuwe vormen van leren: 

zelfgestuurd, reflectief, zelfstandig, authentiek 

en gericht op samenwerking. Daarin zit een be-

langrijke omslag: van onderwijzen naar leren. 

 

door individualisering, 

Onze kinderen groeien op in een dynamische 

en snel veranderende samenleving. In toene-

mende mate wordt ons onderwijs gepersonali-

seerd: we stemmen het steeds meer af op de 

onderwijsbehoefte van de individuele leerling. 

Elk kind is immers uniek. Personaliseren wordt 

gekenmerkt door het centraal stellen van de  

leerling: het goed monitoren van leerresulta-

ten en het daarop aanpassen van leerdoelen en 

het leerproces.  Zo krijgen onze leerlingen on- 

derwijs dat optimaal aansluit bij hun persoon-

lijke omstandigheden en bij hun ontwikkelings-

mogelijkheden. 

 

digitalisering  

Gebruik van ICT en moderne technologie ne-

men in onderwijs in snel tempo toe. Het zal een 

nog groter deel van het (toekomstige ) leven en  

leren van onze kinderen bepalen: we investe-

ren in de digitale talentontwikkeling in onze  

school. Welke kennis heb ik nodig, waar vind ik 

dat en hoe betrouwbaar is die kennis. Sociale 

media maken al vroeg onderdeel uit van het le-

ven van kinderen. 

 

en toenemende autonomie. 

Daarnaast is er een algemene trend in het on-

derwijs naar meer ruimte voor eigen beleid en 

verantwoordelijkheid. We worden gestimu-

leerd op eigen kracht de kwaliteit van ons on-

derwijs te ontwikkelen en te verbeteren. Er is 

minder overheidsbemoeienis. 

 

Dat vergt kwaliteit, 

Dat vraagt een goed intern systeem van kwali-

teitszorg. De verantwoording over de gele-

verde kwaliteit ligt bij onszelf.  

 

doelgericht zijn  

Het werken met gegevens (observaties en toet-

sen ) draagt bij aan het op gang komen van 

leerprocessen: het gaat om doelgericht wer-

ken. Systematische evaluatie van leerling pres-

taties is belangrijk. 

 

en persoonlijke dynamiek  

Maar kwaliteitszorg is ook een persoonlijke 

houding van waaruit je samen probeert het 

elke dag een stukje beter te doen. Omdat je je 

daarmee op een open, samenwerkingsgerichte 

manier inzet voor de ontwikkeling van goed on-

derwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Het 

vermogen in scholen om te leren van en met 

elkaar is dus erg belangrijk.   

 

vanuit eigen kracht en kundigheid. 

Het leren van leerkrachten en leerlingen zien 

we als sleutelfactor in succesvolle schoolont-

wikkeling. Het is belangrijk dat onze  leerkrach-

ten hun werk als betekenisvol en belangrijk 
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zien en dat we weet hebben van onze eigen 

kundigheid om daarmee het leren van de leer-

ling te beïnvloeden en te vergroten. 

 

We zijn trots op ons werk, 

Als team voelen ons verbonden met onze leer-

lingen en onze school. Wij hebben belang-

stelling voor elk kind en elke volwassene en zet-

ten ons maximaal in. We zijn trots om dit werk 

te mogen doen.  

 

stellen hoge eisen aan ons team  

Zowel op het terrein van inzet en passie als de 

deskundigheid en de drang om zich te willen 

verbeteren. Dat past ook bij de ambitie van 

onze school. We investeren voortdurend in ons 

eigen vakmanschap en onze eigen deskundig-

heid, en werken zo opbrengst- en handelings-

gericht aan het realiseren van de ontwikke-

lingsperspectieven van kinderen. 

 

en ook aan álle leerlingen. 

Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn 

de basis voor interesse en talentontwikkeling.  

We stimuleren een onderzoekende houding en 

actief leren. We hebben  hoge verwachtingen 

van onze leerlingen. De leerkracht heeft als re-

gisseur van het onderwijsleerproces daarin een 

belangrijke rol. 

 

Voeding halen we uit waarden, 

We geven vanuit onze christelijke identiteit 

duidelijke normen en waarden mee: we gaan 

respectvol met elkaar om, we hebben oog voor 

elkaar en voor wat ieder nodig heeft. De school 

als veilige plek met een prettig pedagogisch kli-

maat. Er is persoonlijke aandacht en bemoedi-

ging in het ontwikkelingsproces van en voor ie-

der kind. Onze kernwoorden zijn: betrokken-

heid, verantwoordelijkheid en veiligheid. 

 

rijke culturele vorming  

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs. 

Daar hoort het ontdekken en ontwikkelen van 

talenten bij: sport, kunst, muziek, dans , drama 

en techniek. We zijn een veelzijdige school! 

Creativiteit neemt op onze school een belang-

rijke plaats in. 

 

en sociaal-emotionele groei. 

We zetten systematisch de Kanjertraining in: 

we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, nie-

mand speelt de baas, niemand lacht uit en nie-

mand is zielig. Deze groepsgerichte training in 

de klas helpt kinderen zicht te krijgen óp hun 

gedrag en leert ze verantwoordelijk te nemen 

vóór hun gedrag. 

 

Ouders doen mee; 

Als een kind naar school gaat, neemt het de ou-

ders mee. In het hart, in het hoofd maar ook 

letterlijk. De school doet ertoe voor ouders en 

andersom: ouders hebben een grote invloed 

op de schoolcarrière van hun kind. 

 

zijn onze partners  

Ouderbetrokkenheid en goede communicatie 

zijn dus erg belangrijk. De driehoek ouder, kind 

en school is essentieel en veronderstelt part-

nerschap. We willen daarom een actieve en 

systematische relatie met de ouders onderhou-

den. 

 

van wie we veel verwachten. 

Wanneer ouders goed betrokken worden bij 

het schoolgebeuren heeft dit een positieve in-

vloed op de ontwikkeling en het leren van de 

kinderen. De school verwacht daarom dat ou-

ders actief deelnemen aan schoolactiviteiten, 
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informatieavonden en het leren van de kin-

deren ondersteunen. 

 

 

De locatie 

In 1982 is IKC Alexia gestart als Dr. Algraschool. 

De school telt ongeveer 240 leerlingen en 20 

medewerkers. Hendrik Algra hoort ongetwij-

feld tot een van de meest markante Friezen uit 

de 20e eeuw. Hij werd geboren op 5 januari 

1896 in Hurdegaryp. 

In zijn werkzame leven was hij onderwijzer, his-

toricus, journalist en politicus (ARP 1e kamer-

lid). Van 1935 tot 1977 was hij hoofdredacteur 

van het Friesch Dagblad. 

Hij heeft een grote invloed gehad op het gere-

formeerde school- en verenigingsleven in Fries-

land. Ook schreef hij een groot aantal boeken. 

 

Het gebouw heeft een centrale ruimte (Het 

Trefpunt), 16 lokalen en een speellokaal. De 

SLG de Vinkjes en de BSO de Goudvink (4 – 8 

jarigen) zijn gevestigd in een lokaal in de onder-

bouw. Een van de lokalen is omgebouwd tot 

kookstudio ‘De Smikkelpot’ en een lokaal is 

voor de studenten. De gymzaal naast de school 

huren we van B.V. Sport Leeuwarden. Tegen-

over IKC Alexia is de kinderopvang de Tovertuin 

van Sinne (Stichting Kinderopvang Leeuwar-

den) gehuisvest. 

 

Het hart van de school wordt gevormd door de 

gemeenschappelijke ruimte Het Trefpunt. In 

2020 is deze ruimte gerenoveerd. Hier is onze 

nieuwe bibliotheek gevestigd en vinden di-

verse gemeenschappelijke activiteiten plaats: 

vieringen, ouderavonden, handenarbeid, stu-

diedagen voor personeel, etc.  

 

Er zijn 3 units voor de onder-, midden- en bo-

venbouw. De units worden gebruikt als werk-

ruimte voor de groepen die er omheen liggen. 

Elke unit heeft een eigen ingang met garderobe 

en toiletten. 

In het schooljaar 2019-2020 zal de school een 

verbouwing ondergaan, zodat het gebouw lich-

ter, transparanter en opener wordt.   

 

Omdat de school midden in de wijk ligt is deze 

van alle kanten goed bereikbaar. Voor de kin-

deren die wonen buiten de ring Anne Vonde-

lingweg – Grovestins – Schierstins – Camming-

haburg is er net voldoende ruimte om de fiets 

in de stallingen te zetten. Het is dus uit prakti-

sche overwegingen dat we onze leerlingen die 

binnen de cirkel wonen vragen om lopend naar 

school te komen. 

 

Vooral rond de begin- en eindtijden van de 

school is het vaak erg druk. U kunt zich voor-

stellen dat dit gevaarlijke situaties kan opleve-

ren. In overleg met de gemeente is er voor 

school een haal en breng (Tút en d’r út ) zone 

gemaakt. Het is niet de bedoeling om hier uw 

auto te parkeren. 

Daarom vragen we ouders bij langer verblijf de 

auto bij het winkelcentrum of de Parkflat te 

parkeren. Laten we er samen voor zorgen dat  

het veilig is en blijft.  
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