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Welkom op school 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor u ligt de schoolgids van obs De Steven. De school maakt deel uit van onderwijsgroep 

Elan, de fusiestichting van Radius en Fier. In augustus 2016 is De Steven van start gegaan 

als fusieschool van voorheen obs de Fûgelflecht en obs Kleyenburg. In augustus 2017 zijn 

wij gestart als school voor gepersonaliseerd onderwijs. 

 

Deze gids is bestemd voor alle (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de 

school. De gids beschrijft wat er zoal op school gebeurt. Zo geeft de schoolgids u onder 

andere informatie over de schoolorganisatie, de verschillende activiteiten, de diverse 

lesmethoden, de schoolregels, de onderwijsinhoudelijke- of kwaliteitsaspecten enzovoort. 

Maar heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, dan staat de directie u natuurlijk graag 

te woord. 

 

Op de website van de school vindt u altijd de meest recente en uitgebreide informatie en 

daar vindt u de schoolgids ook terug. 

Wij verstrekken de schoolgids digitaal en op verzoek ook op papier. Als er tussentijds 

wijzigingen zijn, vermelden wij deze op de website en in de nieuwsbrief, die regelmatig 

verschijnt. 

 

‘Nieuwe’ ouder(s)/verzorger(s) nodigen wij graag uit voor een bezoek. In het 

kennismakingsgesrpek  komt u meer te weten over onze school en kunt u de sfeer proeven. 

U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Directie en team obs De Steven. 
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Onze school 
 

De wereld van morgen in een pand van toen 

De plaquette van de eerste steen bij de ingang, het glas-in-lood en de hoge ramen van het 

cultuurhistorische pand aan het Noorderbolwerk brengen ons terug in de tijd. Het is 

augustus 1939. Uit de vroegere burgerschool, de armenschool en de bewaarschool ontstaat 

de Kleyenburgschool. De toenmalige burgemeester legde de eerste steen op een prachtige 

locatie, net binnen de grachten van de Franeker binnenstad. 

 

Ruim driekwart eeuw later staan we op exact dezelfde plek. Bij dezelfde plaquette. We zien 

hetzelfde glas-in-lood. En toch: we begeven ons in een totaal nieuwe wereld. Klaslokalen 

hebben plaatsgemaakt voor moderne en lichte ateliers en stilteruimtes. De inrichting en 

leermiddelen voldoen volledig aan de eisen en wensen van vandaag. Welkom op obs De 

Steven. De school van nu voor de wereld van morgen. 

En we noemen hem … 

..obs De Steven! Inderdaad je vindt er de naam van Steve Jobs in terug. Maar met ‘De 

Steven’ (voorsteven, boeg van een schip) verwijzen we ook naar de historische ligging van 

Franeker en de locatie van de school aan het Noorderbolwerk. ‘De Steven’ past bij een 

school die het voortouw neemt, een duidelijke koers vaart en afstevent op verre einders… De 

school met de blik op de toekomst dus! 
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De Steven is ontstaan uit een fusie tussen de Kleyenburg en de Fûgelflecht. Met de komst 

van de nieuwe school is gekozen voor een geheel nieuwe onderwijsfilosofie: er wordt 

lesgegeven op basis van het gepersonaliseerd onderwijs. Het concept maakt gebruik van de 

modernste methodieken en leermiddelen en sluit volledig aan bij deze tijd en de ontwikkeling 

van de kinderen van nu. 

 

Het schooljaar 2016-2017 was een overgangsjaar. We gebruikten dit jaar om de overgang 

naar het nieuwe concept geruisloos te laten verlopen. Samen met de kinderen en het team 

groeiden we langzaam maar zeker in het ‘nieuwe lesgeven’. Vanaf schooljaar 2017-2018 

werken we volledig toe naar het nieuwe onderwijsconcept. 
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Onze tien beloften aan ieder kind 

• We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren en goed te kijken 

hoe je het beste leert. 

• We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt 

leren. 

• We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent. 

• We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen 

te leren. 

• We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je 

bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat. 

• We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten of gepest te 

worden. 

• We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen. 

• We beloven je de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de 

wereld van morgen. 

• We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken. 

• We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven 

als je van onze school af komt. 

 

Aanmelding en inschrijving 

Het aanmeldingsformulier kan worden ingevuld wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden 

voor obs De Steven. Met dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing. De directie neemt, 

na ontvangst van het formulier, contact met u op voor het maken van een afspraak voor een 

kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek wordt u rondgeleid door de school en is er volop 

de gelegenheid voor het stellen van eventuele vragen. 

Komt uw kind van een andere basisschool dan neemt de directie altijd contact op met deze 

school. De informatie van de vorige basisschool, het onderwijskundig rapport en/of het 

zorgdossier (indien van toepassing) wordt bestudeerd en dan wordt besloten of de leerling 

kan worden toegelaten tot de school. U ontvangt bericht met ingang van welke datum uw 

kind staat ingeschreven op obs De Steven. 

Wanneer op basis van de informatie wordt vastgesteld ‘dit is een leerling met een specifieke 

hulpvraag’  dan volgt onderstaande route: 

➢ er wordt nagegaan in welke mate de leerling hulp/ondersteuning nodig heeft; 

➢ bij een leerling die ondersteuning nodig heeft, wordt nagegaan of en op welke wijze 

De Steven hulp kan bieden: de vragen van de leerling en de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van de school worden naast elkaar gelegd; 

➢ nadat de bovenstaande stappen zijn gezet, wordt besloten of de leerling kan worden 

ingeschreven; 

➢ de ouders ontvangen van de directie informatie over het te volgen stappenplan. 

De opvang van nieuwe leerlingen 

Vanzelfsprekend is er voor een nieuwe leerling gelegenheid om samen met de ouder(s) / 

verzorger(s) de school te bekijken en om kennis te maken met de leerkracht(en) en de 
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groep. Jonge kinderen kunnen voor hun 4e verjaardag maximaal 5 dagdelen “proefdraaien”. 

Na inschrijving ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor de eerste keer 

proefdraaien. In overleg met de leerkracht kunnen de andere dagen daarna worden 

afgesproken. 

Bij een nieuwe leerling hoort eerst extra zorg en aandacht! De leerkrachten wijzen de andere 

leerlingen erop dat zij ook moeten meehelpen een nieuwe leerling goed op te vangen. 

 

Peuterspeelzaal 
In ons schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal gevestigd, te weten “It Kikkertfiskje”. De 

peuterspeelzaal is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur 

geopend. 

Tel.: 06-40044256 

 

Voor- en naschoolse opvang 
Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de 

buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Met ingang van september 2017 is er naschoolse 

opvang aanwezig in het gebouw van obs de Steven. De opvang wordt verzorgd door 

stichting Kinderopvang Friesland. Aanmelding voor deze opvang kan via 

www.kinderopvangfriesland.nl  

De omvang van de VSO/BSO groep is 

maximaal 20 kinderen. Jongens en meisjes 

tussen de 4 en 13 jaar worden in ons BSO 

lokaal op de 1e verdieping opgevangen.   

Monique Hoogsteen 

E-mail: hoogsteen@kinderopvangfriesland.nl 

Tel: 06-51658947 

 

  

http://www.ggdfryslan.nl/jgz
mailto:gebiedsteam@waadhoeke.nl
http://www.google.nl/url


 

 
9 

Missie, visie en uitgangspunten 

 

Onze missie 

Obs De Steven is een school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke 

individuele leerling op een innovatieve manier te ontwikkelen en de leerlingen te 

ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is. Obs De Steven wil de 

leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen (21st century skills) 

en maakt daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig 

aansluiten bij de wereld, de ontwikkeling en de kinderen van nu. 

 

Onze visie 

Onze leerlingen groeien op in een wereld die continu verandert en waarin de ene (digitale) 

ontwikkeling de andere in snel tempo opvolgt. Een wereld met Google, Facebook, iTunes, 

YouTube, smartphones en apps, waarin afstanden verdwijnen en alles wat we willen weten 

of leren direct online beschikbaar is. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren de voor hen relevante informatie te vinden, op 

waarde te beoordelen, te verwerken en door te geven. En dat leren wat nodig is voor de 

wereld van morgen – een nieuwe tijd die vraagt om nieuwe vaardigheden. Naast taal, 

rekenen en wereldoriëntatie betekent dat onder meer: 

• het analyseren, verwerken en presenteren van kennis op analoge en digitale wijze; 

• creativiteit, originaliteit en flexibiliteit; 

• sociale en culturele vaardigheden; 

• kritisch denken en probleemoplossend handelen; 

• communicatie en samenwerking, zowel in de fysieke als in de digitale wereld. 

In de snel veranderende wereld hechten we bovendien veel waarde aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen en aan groepsprocessen waarin ze participeren.  

 

Uitgangspunten  

De Steven is een openbare school, waar we het belangrijk vinden dat de kinderen zich thuis 

voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen van elke godsdienst en 
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levensovertuiging. Leerkrachten, leerlingen en ouders scheppen samen een leer- en 

leefklimaat, waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt. 

Kinderen worden uigedaagd een eigen mening te vormen en daarnaast die van een ander als 

waardevol te beschouwen. Ieder individu is anders, maar door een positief open klimaat kun 

je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren. Daarom is er aandacht voor de 

belangstelling, zorgen en pleziertjes van de leerlingen. Onze school geeft de kinderen tijdens 

de lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs in de groepen 6,7 en 8 de 

gelegenheid om de eigen identiteit verder te ontwikkelen. Het volgen van de lessen is 

vrijwillig, maar vindt plaats onder schooltijd. 
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Organisatie van het onderwijs  
 

Continurooster  

Obs De Steven werkt met een continurooster. Alle leerlingen beginnen om 8.30 uur en gaan 

om 15.00 uur uit school. Van 12.15 tot 12.30 uur wordt er in de stamgroep gegeten. Daarna 

is er een half uur pauze. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Op deze 

dagen duurt de schooldag tot 12.15 uur.  

De begin- en eindtijden zijn dus voor alle leerlingen gelijk. 

 

Gymnastiek 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week gymles, op maandag en op woensdag, 

in de sporthal 'de Trije'. Groep 3 gymt op woensdag samen met de kleuters.   
 

Maandag Woensdag 

08:30 - 09:15 Groep 8 Groep 8 

09:45 - 10:30 Groep 6 en 7 Groep 6 en 7 

10:30 - 11:15 Groep 3 en 4  Groep 4 en 5 

11:15 – 12:00 Groep 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleuters krijgen iedere dag minimaal 1x bewegingsonderwijs. Met mooi weer zijn zij 

lekker buiten, bij slecht weer worden de lessen in onze gymnastiekzaal in school gegeven.  
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Schoolfruit 

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen op school in de 

ochtendpauze drinken en fruit aangeboden. De kosten hiervan 

zijn 1 euro per week (40 euro per jaar). 

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat zij zelf eten en drinken 

meenemen voor in de pauze. Wij zien graag dat de leerlingen 

gezonde pauzehappen mee naar school nemen. Op maandag 

t/m donderdag is dit fruit. Op vrijdag mogen de leerlingen een 

koekje mee voor in de pauze. 

Op school doen we jaarlijks mee aan de ‘Week van de 

pauzehap’. Bij de ‘Week van de Pauzehap’ hoort een gratis 

boodschappenpakket boordevol verantwoorde tussendoortjes. De leerlingen doen 

uitdagende opdrachten en leren en ervaren hoe leuk het is om lekker gezonde pauzehappen 

te eten. Ook zijn wij dit jaar weer ingeloot in het eu-schoolfruitprogramma. Dit houdt in dat 

wij gedurende 20 weken vanuit subsidies fruit aangeboden krijgen. Op maandag t/m vrijdag 

is er voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 fruit op school. In principe hoeft u uw kind in de 

periode van oktober t/m april dus geen fruit mee te geven!  

 

Leerplicht en verlof 

De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Zodra een kind 

vijf jaar is valt het onder de leerplichtwet. Dit betekent dat het kind naar school moet. 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn op school, dan dient 

u dit voor 8.30 uur door te geven. Bij geen afmelding neemt de school contact op met de 

ouder(s)/verzorger(s). 

Leerlingen kunnen extra vrij krijgen voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals 

een huwelijk of begrafenis (maximaal twee dagen). Dit verlof dient schriftelijk bij de directie 

te worden aangevraagd. De school moet leerlingen vrij geven voor de dagen waarop ze 

vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. 

In bijzondere gevallen mag de directie van de school (één keer per jaar) een leerling vrij 

geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat geldt alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) 

die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. De 

ouder(s)/verzorger(s) moeten dan een werkgeversverklaring laten zien 

(ouder(s)/verzorgers(s) met een eigen bedrijf kunnen hiervoor hun eigen briefpapier 

gebruiken). De directie van de school mag geen toestemming verlenen als het gaat om de 

eerste twee weken na de zomervakantie. 

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is of als een leerling te 
vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit 
waarom hij of zij niet op school is verschenen. Scholen en instellingen moeten (verplicht) 
het ongeoorloofde verzuim melden bij leerplicht  

https://duo.nl/zakelijk/gemeenten/verzuim/verzuimloket-gebruiken.jsp
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Kerndoelen  

In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de basisscholen verplicht zijn te geven. Bij 

elk vak zijn kerndoelen en referentiekaders aangegeven. De vakgebieden zijn:  

-Nederlandse taal 

-Engels 

-rekenen en wiskunde  

-oriëntatie op jezelf en de wereld 

-kunstzinnige oriëntatie 

-beweginsonderwijs 

In Friesland zijn wij verplicht ook les in de Friese taal te 

geven. 

Bij de vakgebieden hebben wij methodes, software en 

apps gekozen en de leerkrachten zorgen ervoor dat alle 

leerstof wordt behandeld. Aan het einde van de 

basisschool is de verplichte leerstof aan alle leerlingen 

aangeboden. 

Wij volgen de ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen op de diverse 

vakgebieden door middel van een leerlingvolgsysteem. 

 

Onderwijs aan jonge kinderen 

De onderwijsactiviteiten van de leerlingen van de 

kleutergroepen vinden plaats in de ruimtes waar het gezellig en 

uitdagend is, een plek om te werken, te spelen en met elkaar 

om te gaan. Kleuters leren veel tijdens hun spel door zaken te 

ervaren. Er is in de groep dan ook materiaal aanwezig voor de 

visuele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische 

ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken 

van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Deze lessen vinden plaats in de 

stamgroepen. 

Ook op dit gebied volgen wij de ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen door 

middel van een leerlingvolgsysteem. 

 

GVO en HVO 

De Steven biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun kind in de bovenbouw 

godsdienstig (gvo) of humanistisch vormingsonderwijs (hvo) te laten volgen. 
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Veiligheid op school 

Als school hebben wij de inspanningsverplichting een veilige schoolomgeving te waarborgen. 

Dit houdt in dat wij: 

- incidenten registreren 

- door school-, plein- en klassenregels proberen incidenten te voorkomen 

- lessen sociaal-emotionele ontwikkeling geven die in het teken staan van  

  goed(=passend) gedrag 

- een coördinator anti-pestbeleid hebben (directeur en bij diens afwezigheid de Intern  

  begeleider ) 

- de veiligheid meten door vragenlijsten hierover te laten invullen door leerlingen,  

  ouders en leerkrachten 

- de beschikking hebben over drie BHV-ers 

- ieder schooljaar twee maal een ontruimingsoefening houden 

- aandacht schenken aan mediawijsheid (zie ook protocol gebruik internet, mobiele  

  telefoon en sociale media in school) 

Pesten en plagen 

Pesten komt helaas voor in onze samenleving en zal ook bij ons op school voor kunnen 

komen. Als het zich voordoet op De Steven pakken we het probleem serieus aan. Wij 

brengen een verschil aan tussen plagen en pesten: 

Plagen 

• is onschuldig en gebeurt veelal 

onbezonnen en spontaan 

• gaat soms gepaard met humor 

• gebeurt tijdelijk en is van korte duur 

• de partijen zijn in principe 

gelijkwaardig; vaak is het één tegen 

één 

• is meestal te verdragen of te 

verwerken 

• soms is het leuk, maar het kan 

kwetsend of agressief zijn 

• partijen liggen niet voor langere tijd 

vast. 

Pesten 

• oogt  berekend: iemand wordt 

bewust gekwetst of gekleineerd 

• is duurzaam: het gebeurt 

herhaaldelijk, systematisch en 

langdurig 

• de partijen zijn niet gelijkwaardig; er 

is macht bij de ene partij en 

onmacht bij de andere 

• de bedoelingen van de pester zijn 

negatief, afbrekend 

• vaak staat een gepeste alleen 

tegenover de groep van de pester 

en meelopers 

• de structuur van de situatie ligt vaak 

voor langere tijd vast 

In het algemeen gelden bij ons op school de volgende uitgangspunten: 

• Het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de 

kleutergroep brengen we de kinderen al bij: “Je mag niet klikken, maar als je gepest 

wordt of ruzie hebt met een ander kind, dan mag je hulp vragen aan een leerkracht! 

Dat is geen klikken!” 

• Een ander uitgangspunt is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft 

om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers 

mede verantwoordelijk voor de goede sfeer in de groep. 
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• We gaan uit van samenwerken zonder bemoeienissen; school en ouders werken 

samen en halen voordeel uit een goede samenwerking en een goede communicatie. 

Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het 

oplossen van de problemen op school door de leerkracht(en) en thuis door de 

ouders. Bij problemen van pesten zullen de directie en leerkracht(en) hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. 

De inbreng van ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot 

het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. 

Op de website staat het pestprotocol dat door obs De Steven wordt gehanteerd.  

Werkwijze 

 

Wat houdt het onderwijs op obs De Steven precies in? 

 

Elk talent wordt gekend 

Het onderwijs gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling en is 

erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken. 

Geen klassen maar stamgroepen 

In plaats van klassen met kinderen van dezelfde leeftijd hebben wij ‘stamgroepen’. 

Een stamgroep bestaat uit ongeveer 25 kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal vier 

jaar. 

De stamgroepen worden door de leerkrachten zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt goed 

gekeken naar de persoonlijke eigenschappen, talenten en mate van ontwikkeling van de 

kinderen ten opzichte van elkaar. 

Er zijn vijf stamgroepen: een aanvangsgroepen (groep 1-2), twee stamgroepen onderbouw 

(groep 3-4-5) en twee stamgroepen bovenbouw (groep 6-7-8).  

Geen meesters en juffen, maar coaches en vakspecialisten 

Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. 

Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep. 

Die coach heeft een aantal verantwoordelijkheden. Allereerst is hij of zij het vaste 

aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en hun ouders. Daarnaast 

houdt de coach de prestaties van de leerlingen bij. 

De leerkrachten hebben allemaal een vakspecialisatie en verzorgen de workshops en 
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activiteiten die horen bij dat vakgebied. Elke dag bespreken de coach en de vakspecialisten 

de resultaten die de leerlingen die dag in de workshops hebben geboekt. 

Omdat de kinderen in verschillende ‘ateliers’ en van verschillende coaches en vakspecialisten 

les krijgen, kunnen ze alvast wennen aan het onderwijs op de middelbare school. 

Individuele ontwikkelingsplannen 

Ieder semester (6-8 weken) is er een gesprek tussen de coach, de leerling en de ouders. 

Daarin worden de leerdoelen van de afgelopen periode geëvalueerd en nieuwe doelen voor 

het komende semester bepaald. Op basis van die afspraken wordt een persoonlijk 

leerprogramma opgesteld. Dit individuele ontwikkelingsplan waarborgt het gepersonaliseerde 

karakter van het onderwijs. Daarnaast zorgt het ervoor dat de ouders en de leerling altijd 

precies weten waar de leerling op school mee bezig is. Het maakt tot in detail inzichtelijk 

welke vorderingen de leerling maakt. De flexibiliteit van het systeem maakt dit alles mogelijk. 

Workshops 

Naast de wettelijk vastgestelde leerstof kunnen de leerlingen dagelijks kiezen uit een aanbod 

aan workshops. Ze zitten dan in de verschillende ateliers en krijgen instructie van de 

vakspecialist of gaan onder begeleiding van de specialist hun taken maken. De verwerking 

van de lesstof gebeurt op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Ook kunnen de 

leerlingen er voor kiezen om zelfstandig te werken in een van de stilteruimtes of op een 

andere (groene) werkplek. Ook de workshops sluiten aan op de individuele behoeften van de 

leerling. Leerlingen die de materie van een bepaalde workshop al beheersen, hoeven die 

workshop niet meer te volgen en hebben dan meer tijd om hun talenten te ontwikkelen.  

Lokalen worden ateliers en stilteruimtes 

De ateliers, waar activiteiten en workshops 

plaatsvinden, zijn stuk voor stuk gericht op het 

betreffende vak van het atelier. Er is onder meer 

een taalatelier, een rekenatelier en een creatief 

atelier. 

In de stilteruimtes kunnen de kinderen 

zelfstandig aan het werk. Verder zijn er in de 
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hele school kleinere werkruimtes waar de kinderen alleen of in groepen kunnen 

(samen)werken.  

 

Leren in een community 

Bij ons op school staat nauwe samenwerking tussen school, leerling en ouders centraal. 

Naast het inzicht in waar het kind mee bezig is en hoe het presteert, spelen de ouders een 

actieve rol in het bepalen van de periodieke leerdoelen. Daarnaast kunnen ze een bijdrage 

leveren door bijvoorbeeld een workshop te geven die samenhangt met hun beroep, hobby’s, 

herkomst en/of levenservaring. 

Altijd en overal leren – de iPad als instrument 

In de nieuwe onderwijsvorm maakt obs De Steven gebruik van de modernste methoden en 

leermiddelen. Op dit moment is een van die middelen de iPad, waarmee de leerlingen 

toegang hebben tot een schat aan kennis en bronnen die online beschikbaar zijn. De iPads 

worden uitgerust met de beste onderwijsapps en zijn zo een ideaal instrument om het 

onderwijs te individualiseren en te flexibiliseren. Leren is op deze manier niet langer 

synoniem aan het aanwezig zijn op school, maar kan doorgaan buiten de reguliere 

schooltijden om. Ouders hebben via dezelfde apps de mogelijkheid om het werk van hun 

kinderen te volgen en te checken. 

De leerlingen in de onderbouw (groep 3-4-5) zijn per dag 

maximaal 1,5 uur op de iPad aan het werk. De leerlingen in 

de bovenbouw (groep 6-7-8) maximaal 2,5 uur. Tijdens de 

workshops wordt de iPad gebruikt als leermiddel. 

Vaardigheden van de 21e eeuw 

Het onderwijs is gericht op het aanleren van de vaardigheden van de 21 eeuw, zoals 

creativiteit, innovatief en kritisch denken en het oplossen van problemen. Er is uitgebreid 

aandacht voor communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, 

productiviteit en sociale en motorische vaardigheden. 



 

 
18 

 

Hoe ziet een doorsnee schooldag eruit? 

De kinderen beginnen en eindigen elke dag in hun vaste stamgroep. Op de maandag, 

dinsdag en donderdag is er tussen de middag een half uur stamgroeptijd en lunchen ze in de 

stamgroep. Deze stamgroeptijd is onder andere bedoeld om te werken aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt in de stamgroeptijd aandacht besteed 

aan het technisch lezen, Engels, Fries, topografie en verkeer. Tussen 9.00 uur en 12.15 uur 

volgen de leerlingen de workshops (van 45 minuten) die weergegeven staan in hun eigen 

rooster. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben ze ’s middags tussen 13.00 en 14.30 

uur workshops. 

Wat we zeker niet veranderen … 

• Obs De Steven blijft een school waar kinderen met welke achtergrond of 

geloofsovertuiging dan ook zich thuis voelen en worden gewaardeerd om wie ze zijn. 

• Leerlingen op obs De Steven krijgen nog steeds traditioneel schrijfonderwijs. Wij 

vinden het erg belangrijk dat de fijne motoriek wordt ontwikkeld, en schrijven is 

daarvoor een uitstekend instrument. 

• Naast de keuze uit de verschillende workshops en meer aandacht voor creatieve 

vakken, doorlopen de leerlingen – weliswaar op een andere manier – dezelfde stof 

als leerlingen op een reguliere school. Want ook scholen die gepersonaliseerd 

onderwijs aanbieden moeten voldoen aan de eisen die de overheid stelt. De 

leerlingen leggen daarom twee keer per jaar een CITO-toets af. 

 

Extra aandacht voor Engels, sport en bewegen  

Engels vanaf dag 1 

Engels is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Omdat jonge kinderen 

het vermogen hebben spelenderwijs een vreemde taal te leren, starten we met Engels vanaf 

dag 1. 

Sport en bewegen 

Op obs De Steven vinden we sport, spel en beweging erg belangrijk voor de ontwikkeling 

van een kind. We geven twee keer per week gym en organiseren eens per zes weken een 

buitenschoolse sportactiviteit voor alle leerlingen van de school. 

Studenten van het CIOS in Heerenveen helpen ons bij de ontwikkeling van ons sportbeleid. 
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Kwaliteit van het onderwijs 
 

De eerste groep 8 heeft in juli 2017 De Steven verlaten. Vanaf dat moment kunnen wij 

beginnen met het vermelden van de resultaten en uitstroom van obs De Steven. 

 

In februari 2017 en februari 2018 is de eindcito afgenomen. Sinds 2019 zijn wij overgestapt op de DIA 

eindtoets. Deze toets wordt op de iPad afgenomen en is adaptief (schakelt naar het juiste niveau). 

Deze wijze van afname past beter bij wat de leerlingen op de Steven gewend zijn.  

 

Schooljaar  Toets Score  Ondergrens  Beoordeling  
2016-2017 CITO 533,5 533,1 voldoende 
2017-2018 CITO 528,8 532,9 onvoldoende 
2018-2019 DIA 359,7 357,4 voldoende 

  
Uitstroomgegevens 
 
  VWO  HAVO  VMBO  
2017 0 % 26 % 74 % 
2018 0 % 13 % 87 % 
2019 18 % 24 % 58 % 

 

Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school en ziet 

erop toe dat scholen aan de wet voldoen. 

Via de website van de onderswijsinspectie kunt u de rapporten inzien van de bezoeken die 

aan de Fûgelflecht en de Kleyenburg zijn gebracht. 

 

De zorg voor kwaliteit 

Door te werken met tevredenheidsonderzoeken en de kwaliteitskaarten van Cees Bos houdt 

de school zicht op haar eigen kwaliteit en stuurt deze waar nodig bij. 
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Zorg voor leerlingen 
 

Ondersteuningsprofiel  

Iedere basisschool heeft in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel 

opgesteld. In dat profiel staat welke ondersteuning de school naast (de wettelijk verplichte) 

basisondersteuning aan de leerlingen kan bieden. Op de website van obs De Steven is ook 

het ondersteuningprofiel van de school te vinden. 

Met de invoering van het nieuwe onderwijsconcept zal ook het ondersteuningsprofiel 

opnieuw worden ingevuld. Bij een nieuwe aanmelding van een leerling met een specifieke 

ondersteuningsvraag, geldt dat per geval zal worden bekeken of wij tegemoet kunnen 

komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Wij kijken hierbij naar wat het kind nodig 

heeft en naar de context van de groep waarin de leerling eventueel geplaatst zou worden. 

Onderwerpen die bij deze afweging betrokken kunnen worden zijn: 

• de mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van de andere leerlingen en/of de 

leerkracht wordt gewaarborgd; 

• de groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen met een ‘specifieke 

onderwijsbehoefte’; 

• de hoeveelheid extra zorg en middelen die kan worden georganiseerd; 

• in hoeverre het onderwijsaanbod voor de andere leerlingen wordt belemmerd door 

de gedragsproblematiek van het kind; 

• de mate waarin de school de leerling de benodigde medische 

ondersteuning/verzorging kan bieden (zie protocol medische handelingen en 

medicatieverstrekking); 

• de mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan realiseren. 

Bovenstaande punten worden voor een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte 

beoordeeld door het team, de intern begeleider en de directeur in overleg met het 

Zorgadvies team. Uiteindelijk beslist de school of zij de leerling passend onderwijs kan 

bieden. Mochten wij van mening zijn dat dit niet het geval is dan gaan wij samen met de 

ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar een passende school voor de leerling. 

Uitgangspunt bij de afweging of een kind geplaatst kan worden is dat het belang van alle 

kinderen voorop staat! 

 

De Steven maakt deel uit van samenwerkingsverband passend onderwijs Fryslân. Voor meer 

informatie en de contactgegevens zie www.passendonderwijsinfryslan.nl  

 

 

http://itkikkertfiskje.nl/nl/home/
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Ondersteuning van het jonge kind 

Voor een goede ondersteuning is het 

nodig om de beginsituatie van een kind te 

weten. Daarvoor wordt op het 

aanmeldingsformulier van obs De Steven 

informatie gevraagd op medisch gebied, 

over de persoonlijkheid en opvoeding en 

de taal-spraak en motorische 

ontwikkeling. Daarnaast krijgen wij voor 

kinderen die instromen in de 

aanvangsgroep gegevens vanuit de 

peuterspeelzaal of kinderopvang. 

Het onderwijs in de aanvangsgroep is zo 

gestructureerd (inhoud, didactiek en 

organisatie) dat spontane 

ontwikkelingsprocessen en eigen 

initiatieven en activiteiten van het jonge 

kind gestimuleerd worden. Anderzijds 

zorgen wij dat wij tijdig maatregelen 

treffen om ontwikkelingsprocessen in 

gang te zetten en te sturen. Met behulp 

van een observatie- en registratiesysteem 

volgen wij de ontwikkelingsprocessen van 

jonge kinderen en stellen wij nauwkeurig 

vast welke individuele 

ondersteuningsbehoefte ieder kind heeft. 

Naar aanleiding van deze behoeften 

ondersteunen wij met beredeneerd 

aanbod de brede ontwikkeling van alle 

kleuters. 
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Het team  
 

Het schoolteam 

De Steven heeft een team hardwerkende en enthousiaste mensen die met elkaar het 

gepersonaliseerd onderwijs vormgeven. 
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Vervanging bij ziekte of lesuitval 

Wanneer een leerkracht ziek is, komt er een vervangende leerkracht. Er kan zich een situatie 

voordoen waarin er geen vervangende leerkacht kan worden gevonden. In zo’n situatie 

wordt geprobeerd intern een oplossing te vinden: een personeelslid dat die dag geen groep 

heeft neemt de lessen over of de leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. In het 

uiterste geval sturen wij leerlingen naar huis. 

 

Stamgroepen 

In een stamgroep zitten leerlingen van twee of drie leerjaren bij elkaar. Elke stamgroep heeft 

zijn eigen naam. Deze namen zijn: 

Aanvangsgroep 1-2 Planetarium  

Stamgroep 3-4-5 Martenatuin 

Stamgroep 3-4-5 Museum Martena 

Stamgroep 6-7-8 Kaatsmuseum 

Stamgroep 6-7-8 Sjûkelân 

 

Bij de start en het einde van de schooldag en tussen de middag komen de leerlingen in de 

stamgroepen weer bij elkaar.  
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Ouder(s) / verzorger(s) 
 

Ouder-kind-leerkracht gesprekken 

Ieder semester (een periode tussen twee vakanties) evalueert de coach de resultaten met de 

ouder(s)/verzorger(s) en de leerling, aan de hand van het individueel ontwikkelingsplan 

(IOP). Tussendoor vinden er tussen de coach en de leerling regelmatig leergesprekken plaats 

om de voortgang te bewaken. 

 

Informatievoorziening 

De meest recente informatie over uitstapjes en leuke activiteiten op school is te vinden op de 

Facebook pagina van obs De Steven en op Twitter.  

Een keer per maand komt er een nieuwsbrief uit. Hierin staat de organisatorische informatie.  

 

Informatievoorziening gescheiden ouders 

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren), ook wanneer ouders 

gescheiden zijn. Wij nodigen beide ouders uit  voor oudergesprekken en gaan er in principe 

van uit dat ouders- in het belang van hun kind(eren)- samen op gesprek komen. 

 

Medezeggenschap  

Op bestuurlijk niveau zijn er een aantal ouders die met ons meedenken. Zij zijn 

vertegenwoordigd in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, ofwel MR. Meerdere 

malen per jaar overleggen zij samen met de personeelsgeleding van de MR en de directie 

van de school over allerlei inhoudelijke zaken die het school en het onderwijs betreffen. De 

MR heeft op een aantal onderwerpen een instemmende dan wel een adviserende 

bevoegdheid. 

 

Ouderraad 

De ouderraad, ofwel OR, helpt mee om de ‘bloei’ van de school te bevorderen. Zij verzorgen 

veel ondersteunende werkzaamheden voor de school en proberen zoveel mogelijk 

ouder(s)/verzorger(s) bij allerlei activiteiten te betrekken. Zonder hulp van de 

ouder(s)/verzorger(s) zouden nooit die activiteiten kunnen worden uitgevoerd, die wij nu 

doen. De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) is onmisbaar voor de school. 

Ouderbijdrage  

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen er leuke activiteiten voor de leerlingen 

georganiseerd worden. Denk aan het bezoek van Sinterklaas, de paaseitjes en de laatste 

schooldag. Voor 2019-2020 is de hoogte van de ouderbijdrage op € 15,- vastgesteld. 

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot 

de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet 

betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd. 
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Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd te betalen voor 

schoolreisjes en schoolschaatsen. 

Op de website staat informatie over “het Kindpakket”, financiële tegemoetkomingen voor 

ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen. 

 

Verzekering  

Het bestuur van de school, onderwijsgroep Elan, heeft voor al haar scholen een 

verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering. 

Wanneer wij ouders vragen leerlingen te vervoeren naar bijvoorbeeld de IJshal in verband 

met het schoolschaatsen, wordt van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd dat zij een 

inzittendenverzekering hebben. 

 

Klachten 

Gewoonlijk worden de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school in goed 

overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld. 

Indien dit niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsvindt of 

heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. 

 

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen  

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma. Zij is te 
bereiken onder nummer M 06-125 226 29, of via de e-mail: t.feersma@cedin.nl 

Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben, waar u graag met een 
onafhankelijk persoon over wilt spreken. Het is verstandig dit probleem eerst te bespreken 
met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale contactpersoon van de school. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directeur. 

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet 
direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties. 

Deze vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een oplossing, 
maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin zelf de regie. Samen met u kijkt 
de vertrouwenspersoon naar mogelijke oplossingen, welke stappen gezet kunnen worden, en 
wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of dat 
u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator. 

De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske Feersma, 
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (gecertificeerd en 
geregistreerd LVV) Telefoon: 06-12522629 e-mail: t.feersma@cedin.nl 
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Protocol schorsing en verwijdering  

 

Op enig moment kan zich de situatie voordoen dat de positie van een leerling op school  

onhoudbaar is geworden en dat slechts verwijdering van de leerling als uiterste maatregel 

overblijft. Het zal duidelijk zijn dat hiervan pas sprake is in een uitzonderlijke situatie.  

Aan het verwijderen van een leerling gaan altijd een aantal stappen vooraf. Hieronder staan 

deze genoemd en nader uitgewerkt.  

 

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.  

• De time-out maatregel kan eenmaal worden 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 ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen.  

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie 

van de school.  

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd 

gezag.  

 

Schorsing 

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen 

incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 

gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  

• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor 

zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden - huiswerkverplichting + 

feedback - maken van belangrijke toetsen (bv LOVS en entree- of eindtoets).  

• De schorsing wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

• De schorsing wordt gemeld bij de onderwijsinspectie.  

• De ouders/verzorgers van de betreffende leerling ontvangen een officiële brief waarin 

de schorsing, de duur daarvan en de beroepsprocedure staat vermeld.  
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• Afschrift officiële brief schorsing versturen naar onderwijsinspectie, bevoegd gezag, 

afdeling leerplicht gemeente Leeuwarden, samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs.  

• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een 

gesprek. Hieruit kunnen 2 routes volgen:  

1) Zoeken naar maatregelen. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te 

worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang 

van de leerling op de school aan de orde komen.  

2) Voornemen tot verwijdering.  

• 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 

leerlingendossier opgeslagen.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o Het bevoegd gezag  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De onderwijsinspectie  

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het 

bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. De route van het 

beroep staat aangegeven in de brief schorsing.  

 

Verwijdering  

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 

voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden 

overgegaan tot verwijdering. 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 leerkracht 

en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter 

kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De inspectie onderwijs  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 

voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid 

van het indienen van een bezwaarschrift.  

• Dossiervorming opstarten volgens route passend onderwijs. 

• 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 uiteindelijke beslissing binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift.  

• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat 

aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft 

gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  
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School en omgeving  
 

Jeugdgezondheidszorg 

De ouders/verzorgers van alle kinderen ontvangen op 

5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of 

verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek 

ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. 

5-jarige kinderen 

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

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

Groep 7 

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

sociale ontwikkeling. 

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

terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf 

contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Meer info vindt u op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/jgz  

 

Schoolmaatschappelijk werk 

School maatschappelijk werk is voor alle scholen in de gemeente Waadhoeke. 

U als ouder/verzorger kan vragen hebben over uw kind, zorgen of problemen. Meestal kunt 

u dit zelf oplossen, maar soms is dit erg lastig. Bijvoorbeeld: 

- mijn kind wil niet luisteren 

- mijn kind is agressief en druk 

- mijn kind wordt gepest 

- mijn kind is erg stil 

- er is iets met mijn kind maar wat? 

- moet ik me zorgen maken om mijn kind? 

 

Wat kan het schoolmaatschappelijk werk voor u doen: 

- samen met u onderzoeken wat er precies aan de hand is 

- samenwerking zoeken tussen school, ouders en kind 

- doorverwijzen naar specialistische hulp 

- kortdurende hulp door schoolmaatschappelijk werker 

- ondersteuning bieden aan scholen 

 

De hulp van de schoolmaatschappelijk werker is gratis.  

 

 

 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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Verwijsindex Fryslân: voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben 

 

De Verwijsindex is een digitaal instrument waarmee professionals - zoals hulpverleners, 

beroepskrachten binnen scholen en begeleiders - kinderen en jongeren tot 23 jaar die risico’s 

lopen of problemen hebben kunnen registreren. 

In de zorg en hulpverlening aan kinderen en jongeren in Fryslân werken veel organisaties 

samen. Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat deze organisaties elkaar 

nog sneller en beter kunnen vinden. Daarom is de Verwijsindex Fryslân ingevoerd: een 

instrument dat voorkomt dat kinderen en jongeren met problemen die hun ontwikkeling 

bedreigen tussen wal en schip raken. 

 

 

Gebiedsteam Waadhoeke 

 

Het Gebiedsteam Waadhoeke is samengesteld uit professionals uit verschillende organisaties, 

zoals de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Fryslân, MEE Friesland, Welzijn Centraal, 

Bureau Jeugdzorg Friesland, De Skûle en de Jeugdgezondheidszorg. Zij werken samen om 

snel tot een oplossing te komen voor vragen. Het team kan helpen bij het vinden van 

oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken, en die dus horen bij de 

Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in 

de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). Het 

gebiedsteam is er dus voor alle inwoners van de gemeente Waadhoeke.  

Het Gebiedsteam Waadhoeke kunt u bereiken via 0517-380357 of per mail via 

gebiedsteam@waadhoeke.nl . Dit kan als u vragen heeft over o.a.: 

o financiën, geldzaken, minimaregelingen, administratie en schulden  

o trainingen in leren omgaan met geld en voor jezelf opkomen “In the pocket!” 

(zie hieronder voor meer informatie) 

o relationele problemen 

o gezondheid, zorgvragen, WMO, huishoudelijk hulp 

o (trauma) verwerking 

o echtscheiding en omgangsregeling 

o opvoeding etc.  

Obs De Steven werkt samen met het gebiedsteam en werkt met de verwijsindex. 

 

Sponsoring 

 

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben 

een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet 

onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant. Dit ligt ter inzage op school. 

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 

doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de 

geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in 

overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 

mailto:info@klachtencommissie.org
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• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 

de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die 

de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk 

zijn van sponsormiddelen. 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag 

over sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen 

sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


