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Sneek, september 2019 
 
 

Welkom op de Simon Havingaschool 
 

oor u ligt de schoolgids voor het cursusjaar 2019-2020  van de SIMON HAVINGASCHOOL in Sneek. Met deze gids 
willen we u een indruk geven van het reilen en zeilen op onze basisschool. We geven elk jaar een nieuwe schoolgids 
uit, want elk schooljaar is weer anders.  
Onze gids is bedoeld voor ouders die nu al kinderen op school hebben en voor de ouders van onze toekomstige 

leerlingen. Al lezend komt u zo op de hoogte van wat er op de Simon Havingaschool gebeurt en als nieuwe ouder kunt u op 
deze manier een keuze maken voor de school die u het beste vindt passen bij uw kind en uw manier van opvoeden. De school 
is gedurende vele jaren een belangrijk deel van het leven van uw kind en daarmee ook van uzelf. Een basisschool kies je dan 
ook met de nodige zorg.  
We publiceren onze schoolgids bewust ook op onze schoolsite, zodat de informatie overal, altijd en voor iedereen beschikbaar 
is. In onze schoolgids leggen we ieder jaar opnieuw verantwoording af over wat wij als school willen zijn en over de 
activiteiten die wij met en voor de kinderen ontplooien om dat te bereiken. Als school hebben we in het kader van Passend 
Onderwijs ook nog een apart document opgesteld; het ‘Schoolondersteuningsprofiel’, kortweg SOP. In dit document 
beschrijven we nog gedetailleerder wat u van ons als school kunt verwachten als het gaat om specifieke zorg. We willen onze 
schoolgids en schoolondersteuningsprofiel dan ook van harte bij u aanbevelen.  
 
Hoewel we proberen een zo compleet mogelijk beeld van onze school te schetsen, kunnen we natuurlijk nooit volledig zijn. 
Daarom zullen we u in de loop van dit schooljaar nog vaak informeren over actuele zaken door middel van ons schoolportaal 
Social Schools, onze nieuwsbrief en de informatie op onze schoolsite  www.simonhavingaschool.nl. Ook kunt u informatie over 
onze school vinden op www.schoolvensters.nl. 
 
De foto’s in deze schoolgids waren het afgelopen jaar op de site te zien en geven alvast een indruk van de vele activiteiten op 
onze school. 
 
Wij vertellen u graag meer over onze school en u wordt dan ook van harte uitgenodigd om er zelf eens een kijkje te komen 
nemen. We zullen u met veel plezier onze school laten zien. 
 
Team Simon Havinga School 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

Voorwoord                                       
 

http://www.simonhavingaschool.nl/
http://www.schoolvensters.nl/
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1.1  Stichting ‘Palludara’ 
De ‘Simon Havingaschool 
maakt deel uit van Stichting 
Palludara. Palludara is een 
organisatie voor 

Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente 
Súdwest Fryslân. De stichting is op 1 januari 2011 
ontstaan uit een fusie tussen PCBO Wymbritseradiel en 
Spectrium. Stichting Palludara beheert 15 basisscholen in 
Sneek, Oppenhuizen Uitwellingerga, IJlst, Folsgare, Gauw, 
Heeg, Hommerts-Jutrijp, Nijland, Oudega, Scharnegoutum 
en Woudsend. In de loop van het schooljaar komt daar 
ook nog Bolsward bij. De naam Palludara is opgebouwd 
uit twee Bijbelse termen: "Onderscheiden" (Pallu) en 
"Parel van wijsheid" (Dara). Deze laatste verwijst naar het 
voorrecht om jonge mensen naar een bepaald niveau te 
brengen, zowel wat betreft kennis als op andere 
ontwikkelingsgebieden. De parel staat tevens symbool 
voor kwaliteitsonderwijs, een tijdloos sieraad van grote 
waarde. 
De missie van stichting Palludara beschrijft de 
kernopdracht van de organisatie. De missie geeft weer 
wat wij willen bijdragen aan de leerlingen en aan de 
samenleving als geheel. Hieruit blijkt bovendien welke 
waarden en normen wij belangrijk vinden. De missie van 
stichting Palludara luidt: 

 

 
 
Daarbij heeft Palludara de volgende ambities 
geformuleerd: 

 Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door 
uitdagend onderwijs 

 Palludara blinkt uit in zorg 

 Palludara draagt bij aan een ‘waardenvolle’ 
ontwikkeling van 0 tot 18 jaar 

 
Het bevoegd gezag van de Stichting wordt gevormd door 
de directeur/ bestuurder  dhr. J. Fortuin. Ondersteuning 
van bestuur en de scholen vindt plaats vanuit het 
bestuursbureau, dat gevestigd is in IJlst.  

 
Stichting PALLUDARA 

Postadres: 
Postbus 36, 8650 AA  IJLST 
Bezoekadres: 
Roodhemsterweg 7, 8651 CV  IJLST  

Onder kantoortijden is het bureau bereikbaar op 
telefoonnummer: 0515-531826. 
 
1.2 De Simon Havingaschool 

de school en haar naam… 
Onze school is genoemd naar Simon Havinga. Eén van de 
Sneker verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereld 
Oorlog onder de schuilnaam ‘Peter’ op  durfde komen 
voor zijn idealen. Simon Havinga werd na de oorlog 
voorzitter van het toenmalige schoolbestuur.  
 

 
 

1.3  Schoolleiding: 
De leiding van de school is in handen van de directeur. De 
directeur wordt in het leiding geven bijgestaan door een 
plaatsvervangend directeur en een intern begeleider voor 
de zorg. (IB) 
 

 Ludwin Hiemstra – directeur 

 Annet Bootsma – plv dir. 

 Sjoukje Oosterhaven – coördinatie zorg / IB  

 

Stichting Palludara is een onderwijsinstelling 
waarbinnen, vanuit een protestants christelijke 

levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk 
kind centraal staan. De aan ons toevertrouwde 

leerlingen krijgen door middel van ons onderwijs de 
mogelijkheid om zich optimaal te ontplooien. Zodat 
ze later goed kunnen functioneren in een pluriforme 

maatschappij. 

 

Hoofdstuk 1                                       
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1.4 Situering van de school 
De Simon Havingaschool staat in de wijk Stadsfenne. De 
kinderen die onze school bezoeken komen overwegend uit de 
volgende stadswijken: 

 De Domp 

 Stadsfenne 

 Oudvaart 

 Pasveer 

 Zwette 

 Bomenbuurt 

 De Loten 

 Houkepoort en  

 Harinxmaland 
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Op de Simon Havingaschool geven we vorm aan modern christelijk basisonderwijs. We zien 
het als onze taak kinderen waarden en normen bij te brengen, die ons door de verhalen in de 
Bijbel worden aangereikt. Op die manier willen wij de kinderen ondersteunen in hun relatie 
tot de medemens en tot God; hen leren dat zij daar op persoonlijke wijze vorm aan mogen 
geven. We willen hen helpen kennis te maken met onze kleurrijke samenleving, zodat zij later als respectvol burger 
kunnen omgaan met gelijkgestemden en andersdenkenden. Deze doelstellingen willen we bereiken door in alle 
lagen van onze organisatie een goed voorbeeld te geven; in onze mentaliteit, in onze samenwerking met en ons  
respect voor elkaar. 
 
We vatten dit samen in een motto dat van toepassing is op het wezen van onze school: 

 

Onderwijs met hoofd, hart en handen 
 
Op de SHS vertaalt zich dit naar expliciete aandacht voor het pedagogisch klimaat.  
 
We werken aan een (school-)situatie waarin veiligheid en geborgenheid centraal staan, omdat wij vinden dat dit 
belangrijke voorwaarden zijn om onze opdracht te realiseren.  
We creëren daarbij een omgeving waarin kinderen worden gezien en de kans krijgen zich volop te ontwikkelen.  
We werken vanuit een gevarieerd onderwijsaanbod, waarbij we rekening houden met de capaciteiten, interesses 
en leerstijlen van onze leerlingen. Het aanbod richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen  
Wij maken gebruik van een uitdagende leeromgeving, omdat we daarmee zowel hoofd, als hart en handen aan 
willen spreken.  
Daarbij spelen we in op de mogelijkheden om te komen tot een ononderbroken ontwikkeling. Dit vertaalt zich 
naar goede contacten met voorschoolse educatie (de peuterspeelzaal) en het voortgezet onderwijs.  
Ook neemt de school een rol in als het gaat om aspecten van de opvoeding. Daar waar nodig kunnen school en 
ouders elkaar terzijde staan bij het zoeken naar optimale condities voor de ontwikkeling van de kinderen. 
We zetten dus ook in op ouderbetrokkenheid, want dit is van belang voor het succes van de leerling. De school 
staat –met inachtneming van haar eigen verantwoordelijkheden- open voor de inbreng van ouders, want zonder 
de contacten mèt en de hulp en inzet ván ouders zou de SHS de SHS niet zijn. Met ingang van dit schooljaar gaan 
we ons als team scholen in de pedagogische gewoonten van ‘The leader in me’. Een schoolconcept waarbij 7 
gewoonten in het omgaan met de ander en jezelf centraal staan. In paragraaf 3.2 leest u meer over deze 
schoolbrede aanpak. 
 
 
  

 

 
. 
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3.1  De organisatie van de school 
Op de Simon Havingaschool zijn 27 collega’s. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang 
met oudere kinderen. Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als intern begeleider en taal- of 
rekendeskundige. Daarnaast beschikken we over onderwijsassistentie ter ondersteuning van individuele leerlingen en het 
werken in en om de groepen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep, maar dat hoeft niet te 
betekenen dat ze ook altijd op dezelfde manier aan het werk zijn.  
 

De verdeling van groepen en leerlingen 
De indeling van de groepen wordt jaarlijks ter instemming aan de MR voorgelegd. Daarna is het aan het team om op 
professionele gronden de leerlingen over de groepen te verdelen. Acht leerjaren verdelen over 11 groepen betekent dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Soms is er sprake van combinatiegroepen. Deze keuzes worden gemaakt op basis van een 
protocol in combinatie met de professionaliteit van het team, want uiteindelijk kennen de groepsleerkrachten de kinderen en 
de groepsprocessen in de school het best.  
 
            
Groep 1a  (instroom) 19 lln  Nina Tearney (ma-wo) & Christa Krauweel (do- vrij)  

Groep 1b/2 25 lln  Henriette van Buiten  (ma en do) & Martine Steensma (di,wo en vrij)  

Groep 3a 24 lln  Doutzen Molenmaler (ma-wo) & Yvonne Kolk (do en vrij)  

Groep 3b/4a 25 lln  Lieske van Eerten (ma-wo )&  Tine Nauta (wo – vr) wo wisselend 

Groep 4b 26 lln  Yvonne Kolk  (ma- wo) & Margreeth Wiersma (do-vr)  

Groep 5a 21 lln  Marjolein Ruiter (ma-wo) & Lia Kruis (wo-vrij)  wo wisselend 

Groep 5b/6a 26 lln  Elise Pleket ( ma-vrij)  

Groep 6b 27 lln  Rudy van der Noord (ma-wo) & Tjittie van der Brug (do en vrij)  

Groep 7a 24 lln  Jantine Bolhuis (ma-wo) & Janet Devilee (wo-vr) wo  wisselend 

Groep 7b/8a 20 lln  Pieter Reinsma (ma, do- vr) & Martine Hazelaar (di en wo)  

Groep 8b 22 lln  Annet Bootsma (ma, wo  do-vrij)  & Inge Postma (di en wo) wo wisselend 

 

 Inge van Schuijlenburg – leerlingondersteuning / OA 

 Ellen Hobé – leerlingondersteuning / OA 

 Tjittie van der Brug – leerlingondersteuning / OA. Op dinsdagmiddag in gr4b (Yvonne HB) 

 Sjoukje Oosterhaven – Intern begeleider (ma-di-do) 

 Ludwin Hiemstra – directie (ma-vrij) 

 Annet Bootsma – plv dir  

 Marieke Laffra – schoolassistent / concierge (ma- vrij) 

 

Interne begeleiding en onderwijsassistentie 
 
Sjoukje Oosterhaven is onze Intern begeleider (Ib-er). Zij 
houdt zich bezig met de coördinatie van de zorg voor 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.  
De onderwijsassistenten werken samen met en onder 
verantwoordelijkheid van de IB-er en de 
groepsleerkrachten. 
 

 
 
Onderwijsassistentie op de Simon Havingaschool is 
gericht op de begeleiding en ondersteuning van groepjes 
en of individuele leerlingen. Op basis van 
formatieafspraken binnen Palludara beschikt de Simon 
Havingaschool over 40 uren onderwijsassistentie voor 
individuele leerlingenbegeleiding  

 

 

3.2  Het onderwijs op de Simon Havingaschool 
Het onderwijs aan de kinderen op onze school gaat er zoveel mogelijk vanuit dat we het natuurlijke ontwikkelingsproces van 
de kinderen volgen. Elk kind moet de gelegenheid krijgen z'n talenten te ontplooien (onderwijs op maat). 
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De vak-, vormings- en ontwikkelingsgebieden waarin bovenstaande gestalte krijgt zijn o.a.: 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling (punt 4.2) 
- de taalontwikkeling 
- de rekenontwikkeling 
- de oriëntatie op mens en wereld 
- de kunstzinnige vorming/creativiteitsontwikkeling 
- bewegingsonderwijs 
- de zintuiglijke ontwikkeling. 
 
Bovengenoemde ontwikkelingsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Waar mogelijk leggen wij dan ook verbanden tussen de vak- en vormingsgebieden en de manier waarop wij deze aanbieden. 

 
3.2.1 The  Leader in me school (in wording) TLIM 
Vanuit de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey willen we gaan werken aan balans 
tussen hoofd-hart-handen. Het programma “The Leader in Me” is hiervoor het uitgangspunt. Dit is het 2e 
schooljaar van de TLIM training. TLIM gaan we implementeren in de groepen. Dit betekent dat we minimaal 3 
leiderschapsweken organiseren, waarin de 7 gewoonten centraal staan in alle groepen, tijdens de reguliere 
lessen en bij het werken aan een thema. De SHS gaat de 7 gewoonten gebruiken om leerlingen goed voor te 
bereiden op de uitdagingen binnen de huidige, complexe maatschappij. De voortrekkers van TLIM zijn 
leerkrachten die het zogenaamde ‘Lighthouse’team vormen.  
 
3.2.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. Hoe gaat het kind om met de ander; hoe leert het ervaren en omgaan 
met de gevoelens van zichzelf en die van anderen. 
Hiermee willen wij nastreven: 
- het kunnen samenwerken, rekening houden met elkaar  
- het ontwikkelen van behulpzaamheid en de zorgzaamheid voor anderen 
- het ontwikkelen van de gevoeligheid voor "spelregels" (o.a. de regel van de week) en het bevorderen van het 

naleven hiervan 
- het bevorderen van het gevoel voor waardering voor elkaars handelen, elkaars werk en elkaars 

talenten 
- het kunnen delen van het materiaal 
- het ontwikkelen van een zekere mate van ordelijkheid 
- het bevorderen van onafhankelijkheid, zelfredzaamheid. 
Door de kinderen samen te laten werken in spel of aan taken en door in kringgesprekken aandacht te besteden aan sociaal-
emotionele onderwerpen, hopen wij de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. De methode die we hierbij gebruiken is 
PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). 
 
In het kader van weerbaarheidstraining en groepsvorming maakt de school gebruik van de zgn. ‘Rots- en watertraining’. Zie 
voor een nadere beschrijving paragraf 3.6.9 
 
Op de Simon Havingaschool hanteren we een anti-pestprotocol. In dit protocol beschrijven we wat we verwachten en hoe we 
handelen als er sprake is van pesten. Het protocol is op school op te vragen.. 
 

www.simonhavingaschool.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

file://///dc-fs-01/palludara$/data/www.simonhavingaschool.nl
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3.3 Ons onderwijs en de doorgaande lijn… 
Als je van een afstandje naar de inhoud van ons onderwijs kijkt, zijn er -sterk vereenvoudigd - 
verschillende fasen te onderscheiden; 

 Het wennen aan het naar school gaan 

 Het afwisselend lerend en spelend verwerven van basisvaardigheden om later met succes te 
kunnen leren lezen, schrijven en rekenen  

 Het verwerven van voldoende ‘technische’ vaardigheid’ op het gebied van taal en rekenen in de 
middenbouw van ons onderwijs. 

 Het toepassen ervan in de bovenbouw om op die manier de wereld verder te verkennen. 
Elke vorige fase draagt bij aan de voorwaarden om in de volgende fase succes te kunnen hebben. Een 
fase wordt niet abrupt afgesloten of ingeleid, maar krijgt in de regel op bepaalde momenten steeds 
meer of minder aandacht. Bij de keuze van onze methoden en werkwijzen houden we hiermee rekening. Op die manier 
proberen we ons onderwijs als een doorgaande lijn aan te bieden. 

 
3.3.1 Het onderwijs in de groepen 1 en 2 

Aan het begin van de ochtend 
krijgen de kinderen van groep 1 en 
2 de gelegenheid om eerst te 
spelen. De ouders kunnen tot half 
9 afscheid nemen van hun kind. De 
leerkracht kan daar waar nodig is 
kinderen begeleiden bij hun spel. 

Daarna volgt het kringgesprek waarbij de kinderen hun 
belevenissen met elkaar kunnen delen.   
 
De godsdienstige vorming in de kleutergroepen bestaat 
uit het zingen van liederen en het vertellen van Bijbel- 
en spiegelverhalen rondom verschillende thema’s en de 
verwerking daarvan. We gebruiken daarbij de methode 
Trefwoord. 
Naar aanleiding van een centraal gesteld thema 
(bijvoorbeeld herfst, beroepen) krijgen de kinderen 
zowel 's ochtends als 's middags de gelegenheid om met ontwikkelingsmateriaal aan de slag te gaan. De creativiteit, het 
samen spelen en de verschillende vaardigheden worden hierdoor ontwikkeld (zoals: knippen, tekenen, verven etc.). De 
kinderen maken een keuze uit door de leerkracht aangeboden activiteiten, materiaal uit de kasten of de speelhoeken 
(huishoek, bouwhoek, watertafel, zandtafel, computer, lees/schrijfhoek etc.). 
Daarnaast worden er allerlei voorbereidende reken-, schrijf- en leesactiviteiten aangeboden aan de kinderen die daar aan toe 
zijn of bijna naar groep drie gaan. 
 

Voor ondersteuning van het taal- en rekenonderwijs wordt in de kleutergroepen gebruik gemaakt van de Kleuteruniversiteit 
en de methodes Schatkist, Taalidee, de Rekenrijk  en lessen van het internet. We volgen de ontwikkeling van de kinderen 
door middel van het DORR-observatiesysteem. 
 
In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding op het schrijven. Er wordt gewerkt met de methode 
"Novoskript". De methode heeft een opbouw afgestemd op de psychomotorische ontwikkeling van kinderen. De 
schrijfmethode biedt talrijke mogelijkheden om zonder potlood en papier de schrijfvaardigheid te vergroten. Deze manier 
van werken heeft een positief effect op het zelfvertrouwen. De nadruk ligt op een integrale aanpak van motoriek en 
schrijven. 
Er zijn veel oefeningen in het coördineren van schrijfbewegingen. Novoskript legt de nadruk op een goed leesbaar en 
functioneel persoonlijk handschrift.  
Bewegingsonderwijs bestaat uit kleutergym, spellessen, vrij spelen of buiten spelen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de 
methode “Bewegen in het speellokaal”. 
 

Tevens vinden de volgende activiteiten plaats: gezamenlijk fruit eten, voorlezen, tutorlezen, of vertellen. 
De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van fonemisch bewustzijn, rijmen, poppenkast, verhaaltjes bedenken, 
declamatie, woordspelletjes en liedjes. 
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Tijdens de muzikale vorming leren de kinderen liedjes eventueel met behulp van muziekinstrumenten. 
 

Het positief omgaan met elkaar, elkaar helpen en het saamhorigheidsgevoel in de kleutergroepen vormen de basis voor de 
verdere tijd op de basisschool. De methode PAD is hierbij de leidraad van onze school. 
 

 
Hoe krijgt adaptief onderwijs vorm in de onderbouw? 

 De dagindeling wordt aangegeven d.m.v. van kaartjes waarop de activiteiten staan die de kinderen dat dagdeel kunnen 
verwachten. Via deze kaartjes willen wij de kinderen structuur en duidelijkheid aanbieden. 

 De kinderen kunnen aan de hand van het keuzebord, met pictogrammen, zelf hun activiteiten bepalen. Ieder kind heeft 
een eigen naamkaartje en kan daarmee op een overzichtelijke wijze snel een keuze maken (hoeken, kast kiezen of een 
activiteit aangeboden door de leerkracht). 

 Als de kinderen een door de leerkracht aangeboden activiteit hebben afgerond (passend bij het aangeboden thema), 
plakken de kinderen zelf een sticker op het registratieblad. Zo kunnen de kinderen zelf bepalen wanneer ze deze 
activiteiten willen uitvoeren (plannen en registreren). 

 De leerkracht loopt rondes door de klas en helpt kinderen waar dat nodig is. Om tijd vrij te maken voor kinderen die dat 
nodig hebben, draagt de leerkracht een rood hoedje of een rode kralenketting wat betekent dat zij/hij niet gestoord kan 
worden! De kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Het samenwerken en zelf oplossen van problemen wordt 
hierdoor gestimuleerd. 

  
Leren of spelen? 
Leren en spelen liggen vaak dicht naast elkaar. Wat voor de buitenstaander een spelletje zou kunnen lijken, is in veel gevallen 
gebaseerd op de pedagogische en didactische doelen die in onze leer- en ontwikkelingslijnen zijn vastgelegd. We maken 
daartoe gebruik van een leerstofaanbod dat specifiek op de onderbouw gericht is en de brede ontwikkeling van de kinderen 
stimuleert. Er is dan ook sprake van expliciete en impliciete ontwikkeling; de leerkracht kan heel bewust met een groepje 
bezig zijn om de kleuren aan te leren, maar kleuren komen natuurlijk ook aan de orde in lotto- of memoriespelletjes 
waarmee de leerlingen kunnen spelen.  
Het is belangrijk dat een kind zich in de kleuterperiode voorbereidt op het leren lezen en rekenen. Door middel van 
spelletjes, kringgesprekken, ontwikkelingsmateriaal en vele andere activiteiten proberen we de kinderen te laten voldoen 
aan de voorwaarden die in groep 3 worden gesteld. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. 
Deze kinderen gunnen we dan ook extra tijd om zich op alle gebieden goed te kunnen ontplooien.  
Natuurlijk is belangstelling voor cijfers en letters belangrijk, maar even belangrijk vinden wij de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Een kind dat wat steviger in z’n schoenen staat, zal z’n hele schoolloopbaan gemakkelijker doorlopen, dan een 
kind dat op z’n tenen moet lopen. Extra tijd en extra aandacht zijn dan bepalende factoren. Daar houden wij rekening mee in 
de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Op deze manier denken wij dat alle kinderen tot hun recht komen en hun eigen 
weg kunnen gaan. Het eventueel verlengen (of verkorten) van de periode in de kleutergroepen gebeurt altijd in overleg met 
de ouders, maar uiteindelijk neemt het team de beslissing. De criteria die gehanteerd worden, hebben we vastgelegd in en 
protocol. Hierbij spelen de uitkomsten van observaties en de uitkomsten van eventuele onderzoeken en/of testen een 
belangrijke rol.  
 

Nog wat wetenswaardigheden voor de onderbouw: 
 ‘s Morgens gaan we met z’n allen in de kring fruit eten. De kinderen mogen hiervoor fruit of een boterham en drinken 
meenemen, geen koekjes en snoep! Wilt u ook geen kauwgom mee naar school geven?  
 
Als het slecht weer is, spelen we in het speellokaal. Vandaar dat we u vragen de kinderen gymschoenen mee naar school te 
geven. Graag schoenen met elastiek of klittenband en geen veters! Deze schoenen worden op school bewaard.  
 
Voor een kind is het op een bepaald moment belangrijk dat het de eigen naam kan schrijven. Als u de naam voor schrijft, wilt 
u dan de letters gebruiken die op school ook aangeleerd worden? Het is namelijk moeilijk om in groep 3 de anders 
aangeleerde letters weer af te leren.  
 
Dus graag zo: 
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a  b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n  

 o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y  z 
 

Ook spreken we de letters soms anders uit dan u gewend bent. Een B is een ‘buh’ 
en een P is een ‘puh’. Zo benaderen we de klanken van de letters het beste en 
wordt het voor kinderen gemakkelijker woordjes in stukken te hakken of uit losse 
klanken woorden te ‘plakken’ 
 
 

Tot slot: het vasthouden van een pen of potlood. Het goed vasthouden van schrijfgerei is erg 
belangrijk. Verkeerd vasthouden kan leiden tot een krampachtige schrijfhouding. Dat is ongezond 
voor zowel het schrijfresultaat als voor het lichaam. De juiste manier om een pen vast te houden 
is tussen duim en wijs- en middelvinger. Het is van belang hier al op jonge leeftijd op te letten. 
Wilt u er thuis ook aandacht aan schenken?

 
 
3.3.2  Het onderwijs in de midden- en bovenbouw
Vanaf groep drie zijn in het rooster de vakken die gegeven worden duidelijker te herkennen; taalontwikkeling wordt uitgesplitst 
in lezen, schrijven en Nederlandse taal. Echter, als de kinderen net hun eerste stappen in groep drie gezet hebben, proberen we 
hen zo nu en dan ook nog -zowel letterlijk als figuurlijk- ruimte te geven voor de meer speelse activiteiten waar aan ze tot voor 
kort gewend waren. Dat deze bezigheden prima in te bouwen zijn in onze lessen spreekt voor zich. Veelal zijn de gebruikte 
methodes vanwege deze benadering uitgekozen en kunnen leeractiviteiten speels of in spelvorm worden aangeboden. 
 

 
Godsdienstige vorming 
De overdracht van Bijbelse 
verhalen is niet in elk gezin 
meer een 
vanzelfsprekendheid en de 
belevingswereld van de 
kinderen van tegenwoordig is mee veranderd. In onze 
benadering houden we daar rekening mee.  
In alle groepen wordt de schooldag begonnen en 
beëindigd met een gebed en/of lied. Met behulp van de 
methode Trefwoord worden Bijbelverhalen en 
spiegelverhalen verteld aan de hand van voor de kinderen 
herkenbare thema’s. 
 

Taalonderwijs 
Taal omvat het hele onderwijs, op vele momenten 
gebruiken we de taal die we geleerd hebben. Daarom is 
taalonderwijs belangrijk op de Simon Havingaschool. 
Taalonderwijs is niet alleen maar het juist leren schrijven 
van woorden. Taal is ook spreken, luisteren, het schrijven 
van een verhaal, het maken van een werkstuk etc. 
In groep 3 is de ontwikkeling van spreek- en 
luistervaardigheid van de leerling belangrijk. We besteden 
aandacht aan klanken, letterkennis, woordkennis en 
woordvorming. 
Het leren lezen staat centraal. We gebruiken de methode 
"Veilig leren lezen". 
De leerlingen leren in leskernen met behulp van 
afbeeldingen en bijpassende woorden lezen. Ook geeft de 

methode leerstof voor zowel de snelle als de langzame 
lezer. 
In de overige groepen wordt vanaf dit schooljaar gewerkt 
met de methode "Taalverhaal.nu". Deze methode laat 
vele aspecten van taal aan de orde komen: luisteren, 
spreken, verhalen leren schrijven, het juist schrijven van 
de woorden, taalbeschouwingen, lezen en creatief 
gebruiken van de taal. Voor spelling wordt de 
spellingmethode van Taalverhaal gebruikt.  
Voor begrijpend lezen gebruiken we in de groepen 4 t/m 
8 de methode “Nieuwsbegrip XL”. 
Kinderen op de Simon Havingaschool gebruiken over het 
algemeen Nederlands als voertaal. Minder dan 20 procent 
van de leerlingen op de Simon Havingaschool wordt thuis 
tweetalig opgevoed, maar we wonen natuurlijk in een 
regio waarin Fries de tweede voertaal is. Het spreekt voor 
zich dat wij hier in ons onderwijs rekening mee houden. 
Hoewel de lestaal overwegend Nederlands is, maken we 
op gezette momenten gebruik van de ‘taal fan it Heitelân’. 
Uit onderzoek blijkt dat het leren van meer dan één taal 
bevorderlijk is voor het ontwikkelen van taalgevoel. Het 
onderwijs in Engels en Fries gaat niet ten koste van het 
Nederlandse taalonderwijs, maar is juist ondersteunend. 

 

 

p /  oe  /  s = poes 
m /  aa  / n = maan 
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De Fryske taal / De Friese taal 
Frysk is in ferplicht fak yn Fryslân. 
De learlingen yn‘e skoalle groeie op 
yn in omjouwing wêr’t ek wol gauris 
Frysk sprutsen wurdt, sawol yn ’e 
skoalle, as dêr bûten, mar de Simon 
Havingaskoalle is wol echt in 

stêdsskoalle. Der wurdt hjir folle minder Frysk sprutsen as 
yn’e doarpen om ús hinne. Yn ‘e skoalle lizze wy it aksint 
dan ek op it ferstean fan de Fryske taal. Dêrnjonken 
besteegje wy fansels ek oandacht oan prate, lêze en 
skriuwe, mar fansels hâlde wy hjirby de thússituaasje fan 
’e bern yn ’e gaten. Wy wolle de bern yn it foarste plak in 
positieve hâlding bybringe foar minderheidstalen yn it 
algemien en foar it Frysk yn it bysûnder. Hjirby brûke wy 
radio- en televyzjelessen en ferskate lesútjêften fan it 
Cedin. De Simon Havingaskoalle wurket oan Frysk fanút 
profyl E. Dat betsjut dat der oandacht is foar it it ferstean 
fan ‘taal en in positieve attitude. 
Fries is een verplicht vak in Friesland. De leerlingen in 
onze school groeien op in een omgeving waarin ook 
regelmatig Fries gesproken wordt; zowel in als buiten 
school, maar de Simon Havingaschool is wel echt een 
stadsschool. Er wordt hier veel minder Fries gesproken 
dan in de dorpen in de omgeving. Op school leggen wij de 
nadruk op het verstaan van de Friese taal. Daarnaast 
besteden we natuurlijk ook aandacht aan lezen, spreken 
en schrijven, maar uiteraard wordt hierbij rekening 

gehouden met de thuissituatie van uw kind. We willen de 
kinderen in de eerste plaats een positieve houding 
bijbrengen ten opzichte van minderheidstalen in het 
algemeen en het Fries in het bijzonder. Hierbij gebruiken 
we radio- en televisielessen en diverse lesuitgaven van 
het Cedin. De Simon Havingaschool werkt aan Fries vanuit 
profiel E. Dat betekent dat er aandacht is voor het 
verstaan van de taal en een positieve attitude. 
 

Engels 
Kinderen horen conversatie en muziek 
in het Engels via onder meer radio en 
televisie. Steeds jonger komen de 
kinderen met Engels (en andere talen) 
in aanraking. Ook in de dagelijkse taal 
worden veel Engelse uitdrukkingen en 

woorden gebruikt. Op school is er vooral veel aandacht 
voor het spreken en verstaan van de Engelse taal. We 
vinden het belangrijk dat kinderen de taal durven 
spreken.   
In alle groepen is dan ook aandacht voor de Engelse taal. 
We gebruiken bij deze lessen de methode "Groove Me". 
Deze methode combineert hedendaagse popmuziek met 
het leren van Engels. Een aansprekende methode voor de 
kinderen. 
 

 

 
De basis van het taalonderwijs op de Simon Havingaschool wordt beschreven in het taalbeleidsplan van de school. Dit plan ligt 
op school ter inzage. 

 
Schrijfonderwijs en de pen 
 
Schrijven vinden we een belangrijk vak op school. Het is een vaardigheid waar je je hele leven 
baat bij hebt. Hiervoor gebruiken we de methode “Novoskript”. Een goede schrijfhouding en 
deugdelijk schrijfmateriaal zijn noodzakelijk om een goed en duidelijk handschrift te 
ontwikkelen. Vandaar dat we in de loop van groep 5 starten met het schrijven met een 
ergonomische pen van goede kwaliteit; een zgn. Stabilo. Deze pen wordt door school 
verstrekt en wordt mede bekostigd. Bij normaal gebruik gaat deze pen de hele schooltijd 
mee. Bij verlies is een nieuwe pen tegen kostprijs op school verkrijgbaar. 
 
 

Onze ervaring leert dat kinderen soms nogal wat pennen en potloden in hun la hebben. We vragen alle ouders van kinderen 
uit groep 3 en hoger dan ook zorg te willen dragen voor een eenvoudig etui. Een pennenzakje voorzien van een rits bevalt 
doorgaans het best. 
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Rekenen 
Op het rooster zijn vaste uren aangegeven voor dit vak. 
We werken met de methode "Wereld in Getallen". Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties.  
De methode heeft de volgende indeling: 
 
A De gewone rekenopdrachten zoals hoofdrekenen, handig 

rekenen, optellen,  
aftrekken, vermenigvuldigen, delen hele getallen en 
breukgetallen, procenten,  

 verhoudingen. 
B De projecttaken. In herkenbare situaties komen onderwerpen 

als: meten, meetkunde, kansberekening, tabellen, diagrammen, 
klokkijken en de kalender aan bod. In dit deel gaat het om 
begripsvorming. 

 De leerlingen leren: 

 problemen op diverse manieren op te lossen 

 kritisch te zijn 

 samen te werken om oplossingen te vinden 

 samenhang tussen begrippen te herkennen. 
 
Wanneer leerlingen problemen hebben met het normale programma, maken we gebruik van het programma Maatwerk, dat 
bij de methode hoort. Ook wordt er gebruik gemaakt van het computerprogramma Rekenen Totaal. Daarmee geven we extra 
instructie en krijgt de leerling aangepaste oefenstof.  
Goede rekenaars compacten hun basisstof en krijgen daarnaast levelwerk.  
 
Enkele belangrijke tussendoelen zijn: 

 aan het eind van groep 3 kunnen optellen en aftrekken onder de 20 

 in groep 4 de tafels t/m 10 kennen en kunnen werken met de getallenlijn t/m 100 

 in groep 5 kunnen vermenigvuldigen en delen met getallen tot 1000 en  
de tafels van 1 t/m 10 kennen 

 in groep 6 kunnen delen en de tafels kennen  

 in groep 7 kunnen maken van eenvoudige breuksommen 

 in groep 8 kunnen toepassen van alle cijferbewerkingen voor hele getallen,  
kommagetallen, digitaal tijden kunnen hanteren, procentsommen kunnen maken. 

 

Sinds 4 jaar sluit de Simon Havingaschool aan bij het aanbod van SNAPPET. Dit 
betekent dat kinderen een groot deel van de oefenstof digitaal gaan verwerken op 
een tablet. De tablets worden ingevoerd vanaf groep 4. Groot voordeel van deze 
manier van werken is, dat kinderen direct feedback krijgen op hun 
werkzaamheden. Ze weten meteen of een antwoord goed is, of dat de ze er nog 

even naar moeten kijken. De SNAPPET-software past vervolgens de opdrachten aan, aan de resultaten van het 
kind; een aanvulling op de wijze waarop wij vormgeven aan adaptief onderwijs. Zie verder paragraaf 3.4 
 
 
Wereldoriëntatie Wereldverkenning is de verzamelnaam voor een groot aantal vak- en vormingsgebieden die te maken 

hebben met de wereld om ons heen. Hiertoe behoren onder andere aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer,  
maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, gezond gedrag en sociale redzaamheid. Tot en met groep 2 wordt er 
veel vanuit de belevingswereld van de kinderen gewerkt, waarbij gebruik gemaakt wordt van bronnenboeken.  Vanaf groep 3 
wordt de leerstof volgens een methode aangeboden. Waar mogelijk proberen we verschillende vormingsgebieden met 
elkaar te combineren.  
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Voor wereldoriëntatie worden onder andere de volgende 
methoden gebruikt: 
 

 
 aardrijkskunde  "Meander" 

 geschiedenis  "Bij de tijd" 

 verkeer   "Wegwijs" 

Alle groepen zijn van zgn. digitale schoolborden voorzien. 
Op die manier wordt het mogelijk om via internet ‘de 
wereld in school te halen’. Ook hebben we voor 
wereldverkenning een documentatiecentrum. De kinderen 
kunnen hier informatie verzamelen voor verschillende 
taken, zoals het maken van werkstukken en 
spreekbeurten. Ook wordt gebruik gemaakt van de 
computer om gegevens te verzamelen.  
 

Cultuur op school 
Bij cultuureducatie willen we de kinderen kennis laten maken met onze cultuur in de ruimste zin van het woord. Hierbij valt 
te denken aan SHS-theater, thema’s, projecten en excursies. De kinderen oriënteren zich op de wereld, dichtbij en veraf, toen 
en nu, en maken daarbij gebruik van en kennis met cultureel erfgoed. 
De Simon Havingaschool onderhoudt hiertoe contacten met aanbieders van kunstzinnige en culturele activiteiten. De 
volgende aanbieders verlenen o.a. hun medewerking aan cultuureducatie:  

 

 Akte 2 

 De Openbare Bibliotheek 

 Het Fries Scheepvaart Museum 
 

 
Creatieve handvaardigheden 
In de onderbouw worden regelmatig werkstukken gemaakt naar aanleiding van thema's, die in een bepaalde week centraal 
staan. Het gemaakte werk wordt in de klas opgehangen of neergezet. De sfeer in de klas komt zo in het teken te staan van 
het gekozen thema. 
Er wordt regelmatig een beroep op ouders gedaan om tijdens de creatieve lessen ondersteuning te bieden. 
Twee keer per jaar houden we door de hele school een serie van 3 creatieve middagen, ook dit vindt plaats met behulp van 
ouders. Zoals hierboven al werd vermeld maken we gebruik van het aanbod van Akte 2, waarbij een beelden kunstenaar 
samen met de kinderen aan slag gaat. 
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Lichamelijke opvoeding 
De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymnastiek. Bij de 
gymlessen wisselen spel en werken met toestellen elkaar regelmatig af. 
Naast het feit dat bewegen en sporten heel plezierig is, is het doel van 
gymnastiekonderwijs het opbouwen van conditie, het ontwikkelen van 
ruimtelijke oriëntatie en van sociale en motorische vaardigheden. Op 
donderdag geeft een vakleerkracht les.  
 

Bij de gymlessen is het dragen van gymkleren en gymschoenen verplicht. De gymnastiekkleding kan bestaan uit een shirt met 
korte broek of turnpakje. In groep 1 en 2 kunnen de kinderen gymschoentjes (bij voorkeur ritmiekschoentjes) meenemen, 
deze blijven echter op school. Het gymrooster wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de ouders verstrekt en is in elk 
klassenlokaal te vinden. 
 
 

 
3.4  Het gebruik van ICT op school 
In de moderne maatschappij is de computer niet meer weg te denken. Alle mensen komen in verschillende situaties met 
computers in aanraking. Onze school wil bij blijven met deze ontwikkelingen. We hebben de computer een vanzelfsprekende 
plaats in het onderwijs gegeven en willen de leerlingen bewust maken van de mogelijkheden van het computergebruik. 
Als een vierjarige kleuter instroomt op school, is deze meestal al bekend met het gebruik van tablet of computer. Op school 
leren we hen de computer gebruiken als hulpmiddel bij het aanleren van nieuwe leerstof en natuurlijk ook als bron bij het 
zoeken van informatie. 

 
Lesondersteunend 
Het gebruik van computers, laptops of tablet  is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. In ons 
schoolplan zijn verschillende doelen geformuleerd waarbij ict een zeer waardevol hulpmiddel is. De computer wordt bij veel 
vakgebieden ingezet. Enkele voorbeelden zijn: 

 Voor de kleutergroepen programma’s voor visuele discriminatie 

 Rekenonderwijs: tafels leren, extra leerhulp en verdieping 

 Taal: spellingoefeningen passend bij de methode, tevens de mogelijkheid om thuis te oefenen 

 Begrijpend Lezen 

 Aardrijkskunde: het oefenen van topografie. 

 Werkstukken: computer dient als informatie bron.  

 Programmeren. 
 

Snappet 
Vanaf groep 4 werken wij met tablets van Stichting Snappet. 
Stichting Snappet streeft naar de beste leerresultaten voor elk kind. Met Snappet heeft elk 
kind toegang tot les- en oefenmateriaal passend bij zijn of haar niveau. Het sluit aan bij de 
door ons gebruikte methoden en werkt ondersteunend voor de leerkracht. Op deze manier 
kunnen we voor elk kind steeds beter onderwijs op maat aanbieden; passend onderwijs.  
In het gebruik van tablets zien wij een paar belangrijke voordelen voor zowel de leerlingen als voor de leerkrachten. 

 
 Direct inzicht en overzicht 

Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De voortgang van de klas en van de 
individuele leerling is op ieder moment zichtbaar voor de leerkrachten. Dit levert belangrijke informatie op voor 
directe ondersteuning, evaluatie en planning. 

 Minder werkdruk’ 
Snappet geeft rust in de groep omdat alle kinderen tegelijkertijd aan het werk zijn op een bij hen passend niveau. 
Tabletonderwijs creëert door het automatisch nakijken en maken van foutenanalyses meer tijd voor instructie, 
remediëring en lesvoorbereiding. 

 

 

Samenwerking met de 
 buurtsportcoach van Gemeente 

SWF voor variatie in ons 
bewegingsonderwijs… 
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Touchscreens/digiborden 
Alle lokalen zijn voorzien van digitale lesondersteuning in de vorm van digitale schoolborden. Bij de borden is specifieke 
software beschikbaar ter ondersteuning bij de gehanteerde methodes. Daarnaast leveren de borden een belangrijke bijdrage 
als het gaat om het bespreken van de actualiteit. Met de digiborden kunnen we de wereld in school halen. 

 
Tekstverwerking 
Al vroeg leren de kinderen verhaaltjes schrijven met het tekstverwerkingsprogramma WORD. In de onderbouw staat de 
computer in de lees/schrijfhoek. Verhalen voor de schoolsite worden door bovenbouwleerlingen natuurlijk op de computer 
gemaakt.  
Het maken van een werkstuk op de computer is al heel gewoon. We streven ernaar om kinderen vanaf groep 5 te laten 
werken met een tekstverwerkingsprogramma.  

 
Informatieverwerking 
 
We kunnen er niet omheen. Internet is een breed fenomeen waarop 
kinderen van alles kunnen vinden. Op school hanteren we dan ook 
een protocol waarin staat wat wel en wat niet gewenst is. 
Uitgangspunt is de kinderen te leren zelf verantwoordelijk te zijn… 
Kinderen kunnen bewust of onbewust op sites terecht komen die wij 
niet gewenst vinden. Onze aanpak is daar met kinderen over te praten 
en feedback te geven, zodat kinderen uiteindelijk zelf hun grenzen 
gaan stellen. Mocht dat eens niet lukken, dan komt de groepsleerkracht in beeld. Het protocol biedt voldoende 
handreikingen om in te grijpen. De leerlingen mogen de informatie van internet gebruiken bij het verwerken van hun 
opdrachten. Het kan dan gaan om verwerkingsopdrachten en het voorbereiden van werkstukken en spreekbeurten. 

  
Administratief 
Het zal duidelijk zijn: de schoolleider, de interne begeleider en de teamleden maken veelvuldig gebruik van de computers. 
Het leerlingvolgsysteem is bereikbaar via het netwerk van de computers op school. Hierdoor hebben we toegankelijkheid 
vanuit iedere groep, communicatie naar iedere groep via de computer en één systeem voor alle leerkrachten en groepen. 
Het gebruik van de computer is nog steeds in ontwikkeling en geeft impulsen voor onderwijsvernieuwing. 
 

  

 

Op de SHS hanteren we  
een protocol  

voor het gebruik van  
Social Media en Internet 
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3.5  Huiswerk 
In groep 3 geven we voor de hele groep incidenteel huiswerk op. Voor sommige leerlingen worden 
aparte afspraken gemaakt met ouders/verzorgers als het om extra werk gaat. 
In de groepen 4 tot en met 8 is er een geleidelijke toename van het huiswerk. Het doel hiervan is 
zelfstandig leren werken aan een taak en het voorbereiden op het huiswerk in het voortgezet 
onderwijs. 
Huiswerk mag niet teveel vrije tijd kosten. Wij streven naar een situatie waarin kinderen 
gemotiveerd zijn om de opgegeven taken goed uit te voeren. Wanneer bij het maken van huiswerk 
zich problemen voordoen, is overleg tussen ouders/verzorgers en leerkracht gewenst. 
 
Leerlingen krijgen bij ons huiswerk op het gebied van taal (o.a. spelling), rekenen en 
wereldverkenning en kan bestaan uit: 

 het oefenen van lezen (vooral de techniek) 

 het oefenen en automatiseren van leerstof (o.a. tafels, spellingregels en topografie) 

 het verzamelen van gegevens en materialen met betrekking tot thema's of lesonderwerpen, spreekbeurten en 
werkstukken. 

 
3.6 Bijzondere activiteiten 
    
3.6.1 Vieringen 
Vanuit onze identiteit als christelijke school geven we elk jaar aandacht  aan bijzondere kerkelijke feesten. Het gaat dan om 
bijvoorbeeld om de activiteiten rondom bijvoorbeeld Kerstfeest, Pasen en Pinksteren 
Daarnaast is er nog het Sinterklaasfeest. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden vereerd met een kort bezoekje, terwijl de 
kinderen van groep 1 t/m 4 wat langer bezoek mogen verwachten. Er worden bij dit feest geen ouders uitgenodigd. Kinderen 
uit de groepen 1 t/m 4 die deze dag ziek zijn, krijgen een bezoekje van Sinterklaas aan huis. 

 
3.6.2 Verjaardagen 

De verjaardag van een leerling wordt in de eigen groep gevierd. Er komt een vlag of tekening 
met de naam van de jarige op het bord te staan en er wordt voor de jarige gezongen. In de 
middenbouw komt een slinger aan het bord te hangen. 
De kinderen trakteren in de fruitpauze in de groep, bij voorkeur geen snoep. De jarige mag een 
mooie verjaardagskaart uitzoeken, die in de eigen klas rondgaat en waarop de klasgenoten iets 
leuks schrijven of tekenen. Dit is een mooie herinnering voor later.  
Bij de kleuters draagt de jarige de hele dag een mooie feesthoed. De kinderen gaan bij de 
juffen van de groepen 1 en 2 langs met de kaart, alle juffen schrijven daar dan iets op. Op deze 
wijze willen wij op school er een speciale dag voor de kinderen van maken. 

 
 
3.6.3 SHS-theater 
Naast de bovenstaande vieringen is er een aantal creatieve uitvoeringen. 
Kinderen kunnen tijdens de creatieve uitvoeringen optreden: een gedicht 
opzeggen, lied zingen, toneelstukje opvoeren, poppenkast 
spelen, playback doen, muziek spelen enz.. 

Het organiseren van deze evenementen heeft voor de kinderen een grote vormende waarde. 
Het met elkaar toeleven naar een feest bevordert onder andere het groepsgebeuren: 

 kinderen voelen zich opgenomen in de schoolgemeenschap 

 kinderen leren leven met elkaar 

 kinderen leren afspraken maken 

 kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en aan elkaar tonen.  

Vaak is de voorbereiding van een viering even belangrijk als het feest zelf. Tijdens deze voorbereidingen worden afspraken 
gemaakt, toneelstukjes ingestudeerd en regels, waar iedereen zich aan moet houden, aan elkaar verteld. Bij de uitvoering 
mogen ouders aanwezig zijn.  
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3.6.4 Sportactiviteiten 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen sporten en proberen hen daarin te stimuleren. 
Voor de sportactiviteiten in het kader van het lesaanbod kunnen we gebruikmaken van de gymzaal naast de school en de 
groepen 1 en 2 beschikken over hun eigen speellokaal. Bij mooi weer worden de speel- en spelactiviteiten voor de 
onderbouw verplaatst naar het schoolplein. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week een gymnastiekles.  
Naast de gymnastieklessen doet onze school mee aan allerlei sportactiviteiten; van avond-4-daagse tot o.a. schoolvoetbal en 
atletiek. Ook wordt het dammen en het schaken niet vergeten. Deze sportactiviteiten worden georganiseerd door een 
enthousiaste sportcommissie. Deze sportcommissie bestaat uit leden van de OR en een teamlid. 
Waar en wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden wordt ruimschoots van tevoren aangegeven via Social Schools. 

 
 
3.6.5 Schoolreisjes en schoolkamp 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan samen op schoolreisje. De kinderen van groep 3 en 4 en de kinderen van groep 5, 6 en 7 
gaan gezamenlijk of soms apart op schoolreis. De keuze hangt af van de leeftijdsgeschiktheid van de bestemming.  
De kinderen van groep 8 gaan elk jaar in september drie dagen naar Ameland. Er is heel bewust gekozen om dit driedaagse 
schoolreis te plannen aan het begin van het schooljaar. Het bevordert de groepsvorming en het is voor de leerlingen een 
goede start van een vrij druk en belangrijk schooljaar. De kosten van de schoolreizen en het schoolkamp worden apart van de 
vrijwillige ouderbijdrage geïnd. 

 
3.6.6 Tijdschriften, clubs, evenementen, acties 
Regelmatig krijgt de school het verzoek kinderen folders mee te geven, waarin zij worden opgeroepen zich op te geven voor 
een sportclub, een tekenwedstrijd, wijkactiviteiten enz. De betreffende folders hangen op het prikbord in de gang bij de 
kleutergroepen of liggen op de meeneemtafel in de brede gang  bij de hoofdingang. Incidenteel worden er ook folders 
meegegeven. Om hierin wildgroei te voorkomen, worden de alleen de activiteiten waarmee de school 
direct of indirect een relatie heeft in de groepen extra onder de aandacht gebracht.  
Ter bevordering van het lezen is er de mogelijkheid dat de kinderen zich via de school abonneren op een 
aantal educatieve tijdschriften. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen hiervoor 
informatiefolders mee naar huis. 
In het najaar doet de school mee aan de kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep 7 en 8 zetten zich 
hiervoor in.  
 

 
 3.6.7  Landelijke verkeersproef en de fiets… 
De leerlingen van groep 7 nemen deel aan de landelijke verkeersproef; het theoretisch verkeersexamen.  
In de loop van het schooljaar maken de kinderen van  groep 8 uitstapjes in het kader van excursies en 
kennismaking met het voortgezet onderwijs. Dit doen we bij voorkeur op de fiets, zodat de toekomstige 
routes naar het vervolgonderwijs alvast wat vertrouwder worden. Het spreekt voor zich dat een 
deugdelijke fiets hierbij een noodzaak is. 
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3.6.8 Jeugd-E.H.B.O. 
Op de Simon Havingaschool worden voor de leerlingen van groep 8 elk jaar lessen verzorgd om 
het jeugd-EHBO-diploma te behalen. Uiteraard wordt de lessenserie afgesloten met een echt 
examen waarbij theorie en praktijk getoetst worden. Voor de lessen maken we gebruik van het 
boek “Jeugd Eerste Hulp”. Dit boek is voorafgaand aan de EHBO-lessen  voor +/- € 10,= op school 
verkrijgbaar en wordt na afloop eigendom van de leerlingen.  

 

 
3.6.9 Rots en water training 
In het kader van weerbaarheidstraining en groepsvorming maakt de school gebruik van de zgn. ‘Rots- en watertraining’.   
Een van de collega’s heeft zich gespecialiseerd in het geven van deze training.  De activiteiten in het kader van de training 
vinden onder schooltijd plaats. 

 
3.7  Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 
Naast  de 12 lokalen waarin de groepen gehuisvest zijn, zijn er in het schoolgebouw de volgende voorzieningen: 
 

 het speellokaal, waar groep1/2 bewegingsonderwijs en spel hebben 

 de aula, waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden en waar  kinderen ook buiten de groep aan het werk 
kunnen zijn 

 het lokaal van de peuterspeelzaal Madelief en de BSO-ruimte 

 de gang van de bovenbouwgroepen; voorzien van extra netwerkvoorzieningen t.b.v. ICT-gebruik 

 de orthotheek /IB-kamer: hier staan materialen voor kinderen die extra hulp of verrijking nodig hebben. Deze ruimte 
gebruiken we ook voor extra ondersteuning van leerlingen 

 diverse gespreksruimtes 

 ruimte voor onderzoek, individuele hulp en begeleiding 

 de handenarbeidsruimte. Deze ruimte vormt één geheel met de aula  

 de personeelskamer annex vergaderruimte 

 een invalidentoilet 

 de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in het gymlokaal naast de 
school. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Peuterspeelzaal  

“Madelief”  
is gevestigd in het 
schoolgebouw……  

Ook is er BSO op de Simon 
Havinga, dit wordt 

aangboden door KidsFirst 
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4.1 Palludara en Passend Onderwijs 
 
 

 
 
Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 
2014 hebben alle scholen van Palludara een zorgplicht 
gekregen. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid 
krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te 
bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra 
ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte 
school. Vanaf 1 augustus 2014 meldt u uw kind aan bij de 
school van uw keuze en heeft de school de taak om het 
kind een passende onderwijsplek te bieden. De school 
kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, deze staan 
beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en 
naar de mogelijkheden van uw kind. Kan de school zelf 
geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken 
naar een:  
- Een andere basisschool van Palludara;  

- Een andere basisschool in de regio;  

- Onderwijsarrangementen bijvoorbeeld in samenwerking 
met MOD (jeugdhulp Friesland), Kentalis, thuisonderwijs, 
met uiteindelijke doel (al dan niet volledige) terugkeer 
naar school;  

- Een andere school voor speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs.  
 
Alle scholen van Palludara voldoen aan de zogenoemde 
‘basisondersteuning’. Hierdoor kunnen we veel kinderen 
op onze scholen plaatsen. Deze basisondersteuning 
hebben we gecreëerd door een zorgvuldig 
ondersteuningsbeleid op te stellen, dat we planmatig 
onder de loep nemen met deskundige en gekwalificeerde 
interne begeleiders. Daarnaast zetten we psychologische 
en orthopedagogische hulpverlening in van het Didactisch 
Orthopedagogisch kenniscentrum (DOK) in Sneek. Ook 
hebben we een ambulante begeleider gedrag aangesteld 
die op alle scholen ondersteuning biedt wanneer het bij 
leerlingen qua welbevinden en gedrag even niet zo lekker 
loopt. Afsluitend helpt de goede samenwerking met 
externe partijen (denk aan organisaties als Jeugdhulp 
Friesland, Kindteam Sneek, Kinnik, Accare, fysiotherapie, 
logopedie) om de ondersteuningsstructuur soepel te laten 
verlopen.  
Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen heeft 
Palludara ook extra mogelijkheden gecreëerd om uw kind 
binnen de school te ondersteunen. Veelal gebeurt dit 
door extra inzet van personeel, maar er kan ook gedacht 
worden aan het inzetten van specifieke materialen. Veel 
scholen van Palludara hebben specifieke deskundigheid, 
denk bijvoorbeeld aan expertise rond ADHD, autisme, 
dyslexie, spraak- en taalproblemen of medische 
deskundigheid. Hierdoor is er ook maatwerk mogelijk 
voor uw kind, door bijvoorbeeld onderwijs op een andere 
school van Palludara te volgen. Op deze manier kunnen 
we vaak ook tegemoet komen aan kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Uiteraard gebeurt dit altijd erg 
zorgvuldig, in goed overleg en worden alle voor- en 
nadelen grondig met u afgewogen.  
Daarnaast is er een intern zorgteam binnen Palludara 
opgericht. Dit zorgteam, heeft de naam ‘Intern 
aanmeldingsteam leerlingenzorg’ (IAL). Het IAL is een 
multidisciplinair team dat door de school ingeschakeld 
kan worden bij kinderen die zich in een crisissituatie 
bevonden. Het IAL adviseert rond mogelijkheden voor 
leerlingen uitzonderlijke ondersteuningsbehoefte (zoals 
extra ondersteuning en interne/externe verwijzingen).  
Passend onderwijs is geen inclusief onderwijs. Het 
speciaal onderwijs (SO en SBO) blijft gewoon bestaan voor 
leerlingen die dat echt nodig hebben. Binnen Palludara 
geloven we dat kinderen zoveel mogelijk op moeten 
kunnen groeien in hun eigen buurt of dorp. We kijken we 

Hoofdstuk 4                    
P A S S E N D   O N D E R W I J S  
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naar de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen 
(naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) het liefst in 
het regulier onderwijs. In de visie van het IAL is dan 
bijvoorbeeld ook te lezen: ´Doel van ons (passend) 
onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten 
kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ 
onderwijssetting geholpen kunnen worden: gewoon waar 
het kan, bijzonder waar het moet.´  
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. 
Voor aanmelding zal aan u als ouders altijd expliciet 
toestemming gevraagd worden. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe gaat. 
De directeur, intern begeleider en leerkrachten staan u 
graag te woord. Voor vragen die de school overstijgen 
kunt u het IAL bereiken op: ial@palludara.nl Met de 
invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 
hebben alle scholen van Palludara een zorgplicht 
gekregen. Dat betekent dat we de verantwoordelijkheid 
krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te 
bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra 
ondersteuning nodig had, zelf op zoek naar een geschikte 
school. Vanaf 1 augustus 2014 meldt u uw kind aan bij de 
school van uw keuze en heeft de school de taak om het 
kind een passende onderwijsplek te bieden. De school 
kijkt hiervoor naar haar eigen mogelijkheden, deze staan 
beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) en 
naar de mogelijkheden van uw kind. Kan de school zelf 
geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken 
naar een: 

- Een andere basisschool van Palludara; 
- Een andere basisschool in de regio; 
- Een andere school voor speciaal basisonderwijs 

of speciaal onderwijs. 
Omdat het zorgteam van WSNS is weggevallen en er de 
mogelijkheid is om een leerling binnen de school te 
ondersteunen of binnen Palludara te verwijzen is er een 
intern zorgteam binnen Palludara opgericht. Dit zorgteam, 
heeft de naam ‘Intern aanmeldingsteam leerlingenzorg’ 
(IAL). Het IAL is een multidisciplinair team dat door de 
school ingeschakeld kan worden bij kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Het IAL adviseert rond 
mogelijkheden voor leerlingen zware 
ondersteuningsbehoefte (zoals extra ondersteuning en 
verwijzingen).  
Passend onderwijs is geen inclusief onderwijs. Het 
speciaal onderwijs (SO en SBO) blijft gewoon bestaan voor 

leerlingen die dat echt nodig hebben. Binnen Palludara 
kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van onze 
leerlingen (naar wat ze goed kunnen en nodig hebben) 
het liefst in het regulier onderwijs. In de visie van het IAL 
is dan bijvoorbeeld ook te lezen:  
´Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle leerlingen 
dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in 
een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen 
worden: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet.´ 

 

 
De school blijft altijd aanspreekpunt voor u, als ouder. 
Voor aanmelding zal aan u als ouders zal altijd expliciet 
toestemming gevraagd worden. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de school waar uw kind naartoe gaat. 
De directeur, intern begeleider en leerkrachten staan u 
graag te woord. Voor vragen die de school overstijgen 
kunt u het IAL bereiken op: ial@palludara.nl 
 
 
 

  

Intern  Aanmeldingsteam Leerlingenzorg  
 
Omdat met de invoering van Passend Onderwijs het zorgteam van WSNS is weggevallenen er de mogelijkheid is om een 
leerling binnen Palludara te verwijzen, is er binnen Palludara een  intern zorgteam opgericht. Dit zorgteam, heeft de naam 
‘Intern Aanmeldingsteam Leerlingenzorg’ (IAL).  
Het IAL kan ingeschakeld worden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en adviseert voor wat betreft 
benodigde zorg en mogelijke doorverwijzingen binnen Stichting Palludara. 
 

mailto:ial@palludara.nl
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4.2 Palludara en Passend Onderwijs II  
het schoolondersteuningsprofiel 
 
 
Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit zichzelf te kunnen halen, ze hebben recht op het best 
passende onderwijs! Het contact met ouders wordt op onze scholen als zeer waardevol ervaren. U kent uw kind immers het 
best en weet wat hij of zij nodig heeft. De deuren van onze scholen staan open voor uw ideeën en feedback. Sámen realiseren 
we het best passende onderwijs.  
 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school voor ten minste vier 
jaar vast welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig 
hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de ouders 
(medezeggenschap), intern begeleiders, schoolleiding en het bestuur van 
Palludara. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning onze scholen 
kunnen bieden en welke ambities de scholen hebben voor de komende 
periode. Op basis van het profiel inventariseren onze scholen welke expertise 
kan worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.  
Binnen stichting Palludara is de basisondersteuning voor alle leerlingen op 
orde. Hiervoor is een hoge beoordeling gegeven. Dit betekent dat de domeinen 
‘onderwijs’, ‘ondersteuning’, ‘beleid’ en ‘organisatie’ allemaal goed op orde 
zijn.  
De deskundigheid die ingeroepen kan worden ten behoeve van uw kind is op te 
splitsen in interne en externe expertise. Er is bijvoorbeeld kwalitatief goede 
expertise op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden, rekenen en 
wiskunde, hoogbegaafdheid, ADHD en autisme. Voor hoogbegaafde leerlingen 
biedt Palludara zelfs een speciale klas aan, ‘de Plusbus’. Leerlingen krijgen hier 
les passend bij hun ontwikkelingsniveau en -mogelijkheden.  
Binnen Palludara willen we alle kinderen zo passend mogelijk kunnen 
begeleiden. Soms winnen we hiervoor advies in bij externe deskundigen. De 
intern begeleider is de spil wanneer er ondersteuningsvragen rond uw kind zijn 
en kan –altijd in overleg met u- externe hulp voorstellen om met onze scholen mee te denken. De samenwerking met externe 
deskundigen is binnen Palludara gestructureerd uitgezet. Zo werken we nauw samen met orthopedagogen en psychologen 
van het Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum (DOK). Ook is er een goede samenwerking met schoolmaatschappelijk 
werk, andere basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs. Samenvattend is over 
de samenwerking met ketenpartners te zeggen dat deze intensief en regelmatig plaats vindt waar het moet en incidenteel 
waar het kan.  
Stichting Palludara is zich na het analyseren van het SOP 2013-2016 verder gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van 
onderwijs aan het jonge kind (de kleuters). In cursusjaar 2014-2015 zijn er drie specialisten opgeleid die de post hbo- 
opleiding ‘jonge kind specialist’ hebben gevolgd. De opgedane kennis wordt gedeeld binnen onze interne ‘academie’. Dit is 
een leerplaats verzorgd door en voor deskundige collega’s. Al onze leerkrachten kunnen zich hierbinnen inschrijven voor 
cursussen zoals: gedrag, communicatie, NLP, grenzen stellen, systemisch werken en rots en water. Als professionals binnen 
het onderwijs willen we ook ´een leven lang leren´ om alle leerlingen met hun persoonlijke talenten en 
ondersteuningsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden.  
In 2015-2016 is in het kader van passend onderwijs een protocol medisch handelen opgesteld zodat voor alle partijen 
duidelijk is welke mogelijkheden er op medisch vlak zijn. Ouders van kinderen die zich voor onze school aanmelden worden 
hier expliciet op gewezen in het nieuwe aanmeldingsformulier. Met de ouders van reeds aangemelde leerlingen met een 
medische ondersteuningsbehoefte is dit nieuwe protocol inmiddels besproken. Het protocol is altijd in te zien bij de directeur 
en-of intern begeleider van uw school.  
Het komende schooljaar willen we ons meer ontwikkelen rond dyscalculie en rekenproblemen. Twee jaar geleden heeft 
Palludara, samen met rekenspecialisten en intern begeleiders binnen onze organisatie, een dyscalculieprotocol opgesteld 
waarin onze afspraken helder zijn geborgd. Nu is het tijd voor de uitrol hiervan.  
Tot slot hebben we hiaten ervaren in het aanbod van sociale vaardigheidstrainingen. Hiervoor werd in het cursusjaar 2016- 
2017 op stichtingniveau een eigen aanbod gerealiseerd.  
Als u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt zijn of hier eens over van gedachten wilt wisselen: u bent (altijd) van 
harte welkom op school!  



 
s3 

 

  
4.3  Passend onderwijs op de  Simon Havingaschool 

 
Sfeer en leren gaan hand in hand op de SHS, want om te kunnen leren moet 
je je prettig voelen. We besteden dus veel aandacht aan een vrolijke en 
veilige school. Daarbij durven we de boeken best eens opzij te leggen, want 
leren kan op heel veel manieren. Zo werken we aan de brede ontwikkeling 
van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Jaarlijks vindt er een evaluatie 
van ons onderwijs plaats aan de hand van vooraf vastgesteld 
kwaliteitsbeleid. Hier voor gebruiken wij onze zgn. BAS-documenten. 
Veranderingen die op grond hiervan worden doorgevoerd, worden 
vastgelegd in deze documenten en indien nodig ook vermeld in de 
schoolgids die aan het begin van elk schooljaar verschijnt. Eens in de vier 
jaar wordt het schoolplan aangepast waardoor de koers voor de school 
actueel blijft. Uit onafhankelijke onderzoeken blijkt keer op keer dat de 
kwaliteit van ons onderwijs gezien mag worden! 

 
 
Op de SHS geven we onderwijs op maat. Dit betekent dat er structureel 
aandacht is voor kinderen die wat extra’s nodig hebben. Dit geldt zowel 
voor kinderen die in hun ontwikkeling gestimuleerd moeten worden, als 
voor kinderen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. De 
ontwikkeling van de kinderen wordt systematisch in kaart gebracht met 
behulp van een modern leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we goed zicht 
houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

Kenmerkend voor het onderwijs op de SHS zijn: 
 

Onderwijs op maat 

 Aandacht voor zelfstandig werken en leren 

 Samenwerkend leren in groepsverband, maar ook tussen groot en klein 

 Aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen 

 Geïntensiveerde ondersteuning voor leerlingen met een individueel hulpplan 

 Aandacht voor actualiteit, milieu en samenleving 

 Een breed georiënteerd team met ruime ervaring en specialisten op gebied van gedrag, taal en rekenen 

 Structureel overleg met samenwerkende ketenpartners 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we de volgende ontwikkelpunten vastgesteld: 

 Formuleren van beleid m.b.t. dyscalculie 

 Het implementeren van het protocol m.b.t. medisch handelen 

 Het planmatig handelen gericht op onderwijsbehoeftes van leerlingen 
Deze zaken vormen mede het uitgangspunt voor onze schoolontwikkeling. 

 
Grenzen aan de zorg? 
Uiteraard zijn er grenzen aan wat wij kunnen bieden. Deze grens wordt grotendeels bepaald door de verantwoordelijkheid 
die wij hebben voor alle aan ons toe vertrouwde kinderen.  Deze grenzen zijn niet absoluut. Samen met de ouders en of 
verzorgers willen we in gesprek gaan om te bekijken of een kind dat speciale zorg behoeft bij ons op de juist plek zal zijn. Het 
is daarom van het grootste belang dat alle partijen open zijn naar elkaar. Mochten we tot de conclusie komen dat een 
leerling bij ons niet op de juiste plaats is, dan zullen we u ten allen tijde adviseren en helpen om tot een juiste schoolkeuze te 
komen. 
 
Als u het gehele schoolondersteuningsprofiel in wilt kijken, kunt u dit vinden op de schoolsite www.simonhavingaschool.nl  
Hebt u vragen?  U bent te allen tijde van harte welkom op school!  
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5.1  De inschrijving en toelating van nieuwe leerlingen  
 
 
Als uw zoon/dochter vier jaar wordt, staat u voor de keus naar welke school u uw kind laat gaan. U kunt altijd contact met 
ons opnemen voor een afspraak, zodat u eens kennis kunt maken met de Simon Havingaschool en wie daar werken.  
We vertellen u graag over het wat en waarom van onze school. Met andere woorden: waar  de Simon Havingaschool  
voor staat. Kiest u voor onze school dan kunt u uw kind aanmelden.  
Het komt natuurlijk ook regelmatig voor dat kinderen -bijvoorbeeld na een verhuizing- tussentijds instromen. Ook dan bestaat 
de mogelijkheid om vooraf even langs te komen en te wennen aan de nieuwe groep. Het is gebruikelijk (èn verplicht) dat 
scholen vertrekkende leerlingen een onderwijskundig rapport meegeven zodat de nieuwe school beter in kan spelen op de 
ontwikkeling van de nieuwe leerling. 

 

 
Kennismaking met de Simon Havingaschool 

 

We vinden het op de Simon Havingaschool erg belangrijk dat ouders van toekomstige leerlingen een 
weloverwogen keuze maken voor de school. We ruimen dan ook graag tijd in voor een kennismakingsgesprek.  
Zo kunnen we u vertellen over het onderwijs dat wij bieden en u iets van de sfeer in onze school laten proeven.  

 
Maakt u gerust een afspraak om eens een kijkje te nemen. 

U bent van harte welkom !!! 

 

 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op volgorde van inschrijving.  
Het is van belang uw kind in een vroeg stadium aan te melden. De komst van nieuwe leerlingen is voor school belangrijke 
informatie, omdat wij mede op basis van deze informatie onze planningen moeten maken. 
 
Procedure van inschrijving is als volgt: 
1. Eerste kennismaking: Ouders nemen contact op met school voor een afspraak voor een kennismakingsgesprek 
2. Kennismakingsgesprek. 

Gespreksonderwerpen hierin zijn:  
 uitgangspunten van de school 
 missie en visie over de school 
 verwachtingen van ouders en school  
 eventuele  speciale ondersteuningsbehoefte van uw kind. 
 informatie groep 1 (of andere groep indien van toepassing) 
 vragen van de ouders.  
Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgen de ouders (eventueel met kind(eren))een rondleiding door de school. U weet 
dan iets meer van de school waar u uw kind aan toevertrouwt en wij weten iets meer over de ouder en de achtergrond 
van het kind. 

3. Inschrijving: na het kennismakingsgesprek geven de ouders hun kind definitief op d.m.v. een inschrijfformulier. Deze 
formulieren zijn te verkrijgen op school en tevens te downloaden van de website van de school.  

 
 

Hoofdstuk 5     
Z O R G    V O O R   D E    K I N D E R E N  
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Voor het eerst naar school: 
Zodra kinderen 4 jaar zijn mogen ze officieel naar de basisschool.  

De instroomprocedure is als volgt:  
1. Uitnodiging: Zodra een kind 3 jaar en 10 maanden is, krijgt hij/zij een uitnodigingskaart voor de gewenningsperiode van 5 

dagdelen.  De gewenningsdagen worden in overleg met de ouders en de leerkracht van groep 1 geregeld.  
2. Intakeformulier: Bij de uitnodiging ontvangt u tevens een intakeformulier. Met de informatie van dit formulier bekijkt de 

school op welke wijze de onderwijsbehoefte van uw kind het best kan worden ingevuld.  
3. Informatieboekje: Op de eerste gewenningsdag krijgt een nieuwe leerling een informatieboekje, waarin, naast de foto’s 

van de leerkrachten van de groepen1 t/m 2, tevens de regels staan vermeld die gelden voor de kleutergroepen.  
4. Eerste schooldag: Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, stroomt het kind officieel in als leerling van de school.  
 
Instroombeleid:  
 
Kinderen kunnen, in principe op ieder moment instromen.  
Uitzonderingen:  
1. Een voorbehoud voor de maand december, in verband met Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. 
2. 4 weken voor de zomervakantie vindt de instroom plaats op basis van overleg. De groepsgrootte kan er toe leiden dat 

leerlingen na de zomervakantie instromen. 
3. Op het moment dat de groepsgrootte ons hiertoe noodzaakt, kunnen we beslissen een herschikking van leerlingen toe te 

passen. Leerlingen kunnen dan worden doorgeschoven naar een andere groep. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de 
betrokken ouders. 
Alleen in uiterste gevallen zullen we een instroomstop overwegen. (instroomprotocol ligt ter inzage op school)  

 
Kinderen die voor of op 1 oktober jarig zijn starten direct na de zomervakantie. 
 
Leerplicht:  
Een kind is leerplichtig vanaf de 5 jarige leeftijd, d.w.z. dat uw kind dan elke dag naar school moet. Nu kan het zo zijn dat een 
volledige schoolweek voor een 5-jarige nog wat te vermoeiend is. Er is dan een speciale regeling, welke inhoudt dat uw kind 
ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven. Zodra uw kind 6 jaar is, houdt deze regeling op. Elke afwezigheid van een 4- of 
5-jarige moet natuurlijk wel bij de school gemeld worden. 
 

5.2  Vervroegde toelating 
In Nederland is het gebruikelijk, dat kinderen met hun vierde jaar naar de basisschool gaan. In incidentele gevallen is het 
echter wenselijk om het kind na een zorgvuldige besluitvorming in staat te stellen eerder naar school te laten gaan. Het gaat 
om kinderen, die een grote ontwikkelingsvoorsprong hebben, zelfredzaam zijn, om kunnen gaan met uitgestelde aandacht 
en voldoende weerbaar zijn. Deze kinderen zijn vaak ‘uitgekeken’ op de peuterspeelzaal of de crèche en hebben een grote 
behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Door deze kinderen eerder naar school te laten gaan, kan demotivatie voor 
het schoolse leren in een later stadium of de ontwikkeling van negatief perfectionisme voorkomen worden. 
 
Criteria voor vervroegde toelating 

- Het kind is tenminste 3 jaar en 6 maanden; 
- Het kind is zelfredzaam: het is zindelijk en kan zichzelf aan- en uitkleden; 
- Het kind kan omgaan met ‘uitgestelde aandacht’; 
- Het kind is voldoende weerbaar. 

 
Verantwoordelijkheid: 
- Ouders dragen te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de opvang en aanwezigheid; 
- Vervoegd geplaatste kinderen vallen onder schoolverzekering; 
- De basisschool heeft een inspanningsplicht t.a.v. het kind dat vroeger instroomt. 
 
Het gehanteerde protocol ligt op school ter inzage. 

 
5.3 Toelating van leerlingen met een handicap 
Onze basisschool staat in open voor kinderen met een handicap. Het gebouw is rolstoelvriendelijk. Een weloverwogen 
beslissing is natuurlijk van het grootste belang voor het kind, voor u als ouders en ook voor ons als school.  
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  Als we moeten beslissen over toelating, houden we er dus rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis 
hebben om het kind een goede opvang te bieden, want we willen op een verantwoorde manier bijdragen tot de 
optimale ontwikkeling van uw kind. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. Als 
we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak dat met de ouders en de begeleider van de REC is 
opgesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar. Mochten we 
onverhoopt tot de conclusie komen dat een kind beter niet bij ons geplaatst kan worden, dan zullen we de ouders 
bijstaan in het zoeken naar een goed alternatief. 

 
 

 
 
5.4 Terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs 
Het is op de SHS een aantal malen voorgekomen dat kinderen uit het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs op 
onze school werden teruggeplaatst. In dergelijke gevallen wordt in  goed overleg met de ouders en de school voor speciaal 
onderwijs een terugkeerplan opgesteld. 
 

Voor het terugplaatsen van een leerling na een (tijdelijk) verblijf op een school voor speciaal onderwijs naar onze school geldt 
de volgende procedure: 

 een gesprek met de directie van de school voor speciaal onderwijs 

 een gesprek met de ouders van het te plaatsen kind 

 een gesprek met het hele schoolteam 

 het opstellen van het terugkeerplan 
In het terugkeerplan zullen in ieder geval de volgende punten de aandacht krijgen: 
 

 de doelstelling voor de leerling 

 het leerplan zowel cognitief als sociaal-emotioneel 

 de tussentijdse evaluatie- en overlegdatums 

 

5.5 Verwijdering en schorsing; de formele kant… 
Soms ziet de school zich genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde 
wanneer het bestuur of de schoolleider bij ernstig wangedrag van een leerling direct moet optreden en er tijd nodig is voor 
het zoeken naar een oplossing. 
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal of het herhaald negeren van schoolregels. Verwijdering is een 
maatregel die genomen wordt als het bestuur concludeert dat het wangedrag dusdanig ernstig is dat de relatie tussen school 
en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot niet toelaten, schorsen of verwijderen van een leerling 
moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 
Voor de aanname van leerlingen is dan ook een vaste procedure vastgesteld. Datzelfde geldt ook voor de procedures voor 
schorsing en verwijdering. De procedure is vastgelegd in het protocol ‘Gewenst gedrag’ en opgenomen in de huisregels van 
de Simon Havingaschool. De procedure ligt op school ter inzage.

 
 
5.6  Het leerlingvolgsysteem en opbrengstgericht werken 
Op de Simon Havingaschool volgen we de ontwikkeling van elk individueel kind. 
Binnen Palludara werken we ‘opbrengstgericht’. Dat betekent dat we  systematisch en doelgericht werken aan het 
maximaliseren van de ontwikkeling van de kinderen en de effectiviteit van ons onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien 
van de ontwikkeling, richt het onderwijsprogramma en –proces daarop in, meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert 
de gegevens en stelt afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij. Als we op onze scholen de 
onderwijsopbrengsten systematisch in beeld hebben en ons  onderwijs aanpassen aan de behoeften en capaciteiten van 
onze leerlingen, leidt dat tot een situatie waarin betere resultaten mogelijk zijn, zowel voor de individuele leerling, als voor 
de scholen als  geheel.  
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Gegevens uit observaties en periodieke toetsen helpen ons het lesgeven af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van 
de kinderen. Gegevens over de kinderen worden bewaard in het archief van de school. 
 
Op de Simon Havingaschool hebben we de volgende leeronderdelen in het volgsysteem ondergebracht: 

 Ontwikkelen kleutervaardigheden: 
In groep 1 en 2 worden de vorderingen van de leerlingen op gebied van voorbereidend rekenen, voorbereidend 
lezen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd door gebruik te maken van het DORR-
kleuterobservatiesysteem. Dit schooljaar maken we overstap van het DORR systeem naar de leerlijnen in Parnassys. 

 Aanvankelijk lezen in groep 3: 
In groep 3 worden  signaleringstoetsen uit de methode afgenomen om vordering van het leesproces  te bewaken. 
Naast de methodetoetsen nemen wij de Cito Drie Minuten Toets (woordjes) af.  Bij kinderen die op de Drie Minuten 
Toets een IV of V scoren nemen wij de AVI-toetsen (teksten)  als aanvulling af. 

 Technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8: 
De niveaus worden bepaald door het afnemen van  de Cito Drie Minuten Toets (woordjes). Bij kinderen die op de 
Drie Minuten Toets een IV of V scoren nemen wij de AVI-toetsen (teksten)  als aanvulling af. 

 Begrijpend lezen  vanaf eind groep 3 tot en met groep 8: 
De vorderingen van de kinderen worden gevolgd door middel van methodetoetsen en door middel van de Cito-toets 
Begrijpend Lezen.  

 Spelling voor de groepen 3 t/m 8: 
Vorderingen van kinderen worden gevolgd door middel van de toetsen uit de lees- en spellingmethode en de Cito-
spellingtoets. 
De ontwikkeling van  taalvaardigheden en grammatica wordt door middel van de  toetsen uit de taalmethode 
gevolgd.   

 Rekenen voor de groepen 3 t/m 8: 
Vorderingen van kinderen worden gevolgd door middel van de toetsen uit de rekenmethode en de Cito-Rekentoets. 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling   
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt er twee keer per jaar een observatielijst ingevuld, die de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van ieder kind volgt. Als methode gebruiken wij PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). 
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5.7 De leerlingbespreking 
De interne begeleider houdt vijf  keer per schooljaar een leerlingbespreking met een leerkracht over de leerlingen en over 
het functioneren van de groep. Tijdens de leerlingbespreking worden leerresultaten van de leerlingen en observaties in 
sociaal-emotionele ontwikkeling besproken. Naast het bespreken van individuele leerlingen worden groepsresultaten van 
onder andere de Cito-toetsen geëvalueerd. Door het vergelijken en analyseren van de toetsgegevens bewaken wij de 
kwaliteit van ons onderwijs. 
 

 
5.8 Het rapport 
De leerlingen ontvangen tweemaal per jaar een rapport: een winter- en een zomerrapport. Het is een losbladig systeem dat 
door de leerkrachten op de computer wordt ingevuld. Het rapport is een groeirapport, wat inhoudt dat bij elke uitreiking het 
nieuwste rapport wordt bijgevoegd. Gedurende de schoolloopbaan zullen de te beoordelen onderwerpen zich uitbreiden. 
Bij alle groepen begint het rapport met een bericht aan het kind.  
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind, hebben we voor de groepen  1 t/m 4 andere 
omschrijvingen van het niveau gekozen, dan voor de groepen 5 t/m 8. Achter deze omschrijvingen is er ruimte voor de 
leerkracht om een eventuele toelichting te geven op de beoordeling. 
 
Het rapport is niet alleen bedoeld voor de ouders maar ook voor de kinderen. Het rapport wordt dan ook ondertekend door 
zowel de ouders als door de kinderen.  
De groepen 1 en 2 krijgen naast het rapport een knip- en plakboek mee. De werkjes van de kinderen zijn hierin verzameld. Na 
twee jaar is het knip- en plakboek vol. De kinderen mogen het dan houden. 
 

 
5.9  De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Aan ieder kind op de Simon Havingaschool willen we die zorg geven, die het nodig heeft. 
Kinderen, die zeer goede resultaten behalen, wordt leerstof aangeboden, die van hen meer inzicht vraagt. We proberen voor 
deze leerlingen de leerstof "uitdagend" te houden. 
Ook kinderen met leerproblemen krijgen extra aandacht. Resultaten van de verschillende toetsen en observaties van het 
leerlingvolgsysteem geven ons inzicht welke kinderen die extra zorg nodig hebben; 
Wanneer een leerkracht signaleert dat een leerling moeite heeft of juist uitblinkt op een bepaald gebied, zullen afhankelijk 
van de resultaten een aantal stappen worden doorlopen. 
 
De groepsleerkracht bespreekt en signaleert resultaten van de leerling in een leerlingbespreking. Daarna wordt een 
begeleidingsplan opgesteld om tot gerichte zorg voor deze leerling te komen. 
De begeleiding van de leerling zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Op de Simon Havingaschool is een orthotheek 
aanwezig. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te begeleiden. Na een periode van twee maanden 
wordt geëvalueerd. Wanneer de leerling de doelstelling onvoldoende heeft bereikt, wordt er verder gekeken. Blijkt dat de 
leerling na een tijd van extra begeleiding nog niet de doelstelling heeft gehaald, dan wordt na overleg met de ouders advies 
ingewonnen bij een orthopedagoog in dienst van Stichting Palludara. 
De vraagstelling wordt dan aan deze orthopedagoog voorgelegd in een zg. HGPD-gesprek (Handelings Gerichte Proces 
Diagnostiek. In samenspraak met ouders bepalen we wat de meest adequate begeleiding is voor de leerling. Er kunnen 
eventueel extra zorguren ingezet worden door een Onderwijsassistent. Zorguren voor onze school worden aangevraagd bij 
het IAL (zie hoofdstuk 4.1 en 5.10). 
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Aanpassing van de leerlijnen 
Het is mogelijk om voor een bepaald vakgebied binnen de leerlijn een ander traject te volgen. Het spreekt  voor zich dat deze 
beslissingen altijd in samenspraak met ouders worden genomen, want dergelijke beslissingen zijn vaak mede bepalend voor 

de verwachtingen die t.a.v. de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gekoesterd kunnen worden.

Hoogbegaafdheid 
Op de Simon Havingaschool besteden we structureel aandacht aan het signaleren van hoogbegaafde leerlingen. We 
beschikken over een beredeneerd aanbod voor leerlingen die meer aankunnen dan het gewone. Het protocol biedt 
mogelijkheden om hoogbegaafde leerlingen in een vroeg stadium te signaleren en vooral  ook om ze te begeleiden. Het 
contact met de ouders en de leerling zelf speelt daarbij een belangrijke rol. Op basis van observaties, gesprekken met ouders 
en leerling en nader onderzoek, stellen we vast of kinderen geheel of deels moeten gaan werken aan deze uitdagende en 
beslist niet vrijblijvende leerlijn. 
 

 
Op grond van het voorgaande worden op de SHS 3 leerarrangementen onderscheiden: 
  
Intensief aanbod: 

Arrangement waarbij leerlingen op basis van geïntensiveerde instructie en ondersteuning van de groepsleerkracht of 
onderwijsassistent binnen de reguliere methode kunnen blijven werken. In Snappet krijgen de kinderen oefenstof op 
maa.t Wanneer leerlingen voor één of meer vakgebieden niet binnen dit arrangement kunnen werken, kunnen we 
overgaan op een aangepast leerstof aanbod een zogenaamde eigen leerlijn. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en 
of deskundigen. 

 
Basis aanbod: 

Het gemiddelde niveau; de leerlingen verwerken op basis van de reguliere instructie de lesstof uit de methode.  
 
Verrijkend aanbod: 

Het arrangement waarbij leerlingen uit de reguliere methode werken, maar daarnaast ook werken aan plus- en 
verrijkingsopdrachten. Voor deze leerlingen wordt de basisstof ‘compact’ aangeboden. In Snappet krijgen ze stof op 
maat. 

 
Kinderen die meer aan kunnen maken bieden we uitdagend 
werk.  Op deze wijze worden kinderen die meer aankunnen 
uitgedaagd om zich vast te bijten in opdrachten die moeilijk en 
intensief kunnen zijn. Een belangrijk doel daarbij is o.m. dat ook 
deze leerlingen leren doorzetten en ervaren dat succes behalen 
beslist ook moeite kost.  
We vinden het belangrijk dat kinderen die meer aankunnen niet 
geïsoleerd raken in hun groep. Bij activiteiten gericht op de groep 
nemen ze dan ook deel aan het reguliere werk, maar dit kan dan 
in compacte vorm worden aangeboden. Zo houden de kinderen 
contact met hun klasgenoten, maar blijft er ook tijd over om aan 
hun zgn. plusopdrachten te werken. 

 
De Plusbus 
Palludara –de stichting waartoe de Simon Havingaschool 
behoort- biedt kinderen die meer aankunnen de mogelijkheid 

deel te nemen aan de zogenaamde Plusbus; kinderen worden in de gelegenheid gesteld om een dagdeel in een groep plaats 
te nemen waar meer kinderen met dezelfde achtergrond zitten. De Plusbus wordt georganiseerd op CBS “De Vuurvlinder” in 
Sneek, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor alle leerlingen van onze stichting die hiervoor in aanmerking komen. Aan de 
plaatsing in de Plusbus gaat een intakeprocedure vooraf. De school neemt hiertoe, uiteraard in overleg met de ouders, het 
initiatief. 
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Zelfstandig werken en uitgestelde aandacht 
Om alle hiervoor genoemde zaken te kunnen realiseren, vragen we nogal wat van de kinderen. We willen hen leren werken 
met uitgestelde aandacht, want de meester of juf is niet altijd meteen beschikbaar om hulp te bieden. Kinderen werken met 
een blokje, dat ze op een vraagteken kunnen zetten. Uitleg volgt tijdens de loopronde van de leerkracht. Je moet jezelf 
namelijk ook even kunnen redden en weten op welke manier je verder kunt… We leren de kinderen dan ook gaandeweg om 
te gaan met taken waarvan de opdrachten vaak over langere tijd kunnen worden verdeeld. Aan de ene kant hebben de 
leerkrachten hierdoor op gezette tijden de handen vrij en komt er tijd beschikbaar om gericht hulp te verlenen, aan de 
andere kant leren de kinderen zo  heel zelfstandig aan hun taken te werken. 
 

 
5.10 Zorgprocedures 

 
 
Interne procedure : Cyclus Handelingsgericht werken 
 

A. Verzamelen van gegevens 
Diverse gegevens, zoals toetsgegevens, scores leerlingvolgsysteem, 
observaties, gesprekken met leerling/ ouders, analyses van schriftelijk 
werk, dossieranalyse door de groepsleerkracht van alle leerlingen worden 
verzameld.  
 

B. Signaleren 
Gekeken wordt naar leerlingen waarbij een onderwijsleerprobleem 
gesignaleerd is. Het probleem wordt beschreven met daarin aangegeven 
welke kinderen een andere benadering nodig hebben.  
 

C. Onderwijsbehoeften benoemen 
Beschreven wordt wat kinderen nodig hebben, dit kan zijn onder andere 
met materiaal werken, meer instructie aan de instructietafel, meer 
inoefentijd, een aparte werkplek, meer verdieping. 
 

D. Clusteren leerlingen 
Welke kinderen hebben dezelfde behoeften, deze kinderen worden ‘ 
geclusterd’. 
De ondergemiddelde groep heeft meer onderwijstijd en oefening nodig, de 
gemiddelde groep heeft genoeg aan instructie en verwerking, de 
bovengemiddelde groep heeft meer verdieping nodig en minder instructie. 
 

E. Opstellen groepsplan 
Het groepsplan wordt per vakgebied ingevuld met daarin aangegeven de 
doelen, de onderwijsbehoeften en de aanpak. Het groepsplan geeft een 
indeling van drie niveaugroepen. Indien van toepassing kan een indeling toegepast worden van twee groepen of één groep.  
 

F. Uitvoering onderwijsaanbod 
Het aanbod in drie groepen wordt uitgevoerd. Na de aangegeven periode wordt het aanbod geëvalueerd. Dit wordt 
vastgelegd. 
 

Leerkracht en IB-er bespreken tijdens leerlingbesprekingen of de hulp in het groepsaanbod toereikend is. Wanneer dit niet 
het geval is wordt er een gesprek georganiseerd waarin de leerling individueel  besproken wordt. Er worden afspraken 
gemaakt over het vervolg van de hulp. De volgende acties kunnen hier uit voortkomen: 
 

 De leerkracht werkt volgens het intensieve aanbod 

 De IB-er neemt voor bepaalde vakken een Pedagogisch Didactisch Onderzoek af (PDO) om te kijken waar mogelijke 
problemen liggen. 

 Er wordt besloten advies in te winnen bij de orthopedagoog in de HGPD of bij externe deskundigen.  
 
 
Ouders worden van deze drie genoemde mogelijke acties op de hoogte gesteld en worden betrokken in het proces. In het 
volgende hoofdstuk wordt de externe procedure besproken.  
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PGPD of externe procedure 
Ouders zijn betrokken bij de HGPD en externe procedures. HGPD:  een 
orthopedagoog in dienst van Stichting Palludara geeft handeladviezen en 
adviseert in het te volgen zorgtraject.  

 Vanuit de HGPD kan een Psychologisch Onderzoek van de leerling op 
school geïnitieerd worden. Dit kunnen we aanvragen bij het Intern 
Aanmeldingsteam Leerlingen( IAL). Ook kan de orthopedagoog 
adviseren een extern onderzoek te laten doen.  

 Vanuit de HGPD kan Ambulante Begeleiding Gedrag aangevraagd 
worden bij het IAL. Een ambulant begeleider voor gedrag ondersteunt 
leerkrachten bij het uitzetten van het onderwijs aan een betreffende 
leerling.  

 Aan het  Intern Zorg Overleg kunnen vragen voorgelegd worden die te 
maken hebben met gezondheid en sociaal welbevinden van 
leerlingen. Het IZO wordt gevormd door een schoolverpleegkundige 
en een schoolmedewerker van het Gebiedsteam. 

Doel van deze acties is hulp rond de leerling te organiseren waardoor het kind 
zich optimaal kan ontwikkelen. Streven is om dat binnen de  school vorm te 
geven. Soms lukt dat niet en kunnen we: 

 extra hulp binnen de school ( uren voor extra hulp) aanvragen bij het  IAL 

 verwijzen naar een andere basisschool van Palludara 

 verwijzen naar een andere basisschool in de regio 

 verwijzen naar een  school voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. 
 

5.11 Schoolmedewerker Gebiedsteam ( voorheen: schoolmaatschappelijk werk) 
 

‘Mei-inoar’ zorgen we voor de beste ontwikkeling van uw kind 
Wat doe je als je kind regelmatig in woede uitbarst? Als je zoon niet helemaal lekker in z’n vel zit. Of je dochter gepest 
wordt? Elke ouder heeft wel eens een vraag over de opvoeding en het gedrag van een kind. Veel zaken bespreek je met 
familie en vrienden. Maar soms is dat niet genoeg. 
 

U kunt met uw vragen altijd terecht op uw eigen school. Daar werken de intern 
begeleider, de sociaal verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en de medewerker 
gebiedsteam op school nauw samen. U kunt hen rechtstreeks benaderen (zie 
contactgegevens).  
Zij hebben een paar keer per jaar overleg om eventuele vragen of zorgen over een kind te 
bespreken. Ouders en ook leerkrachten kunnen advies vragen aan dit zogenoemde intern 
zorgoverleg (IZO). Vragen kunnen gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale 
ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind of gezin thuis, 
op school of in de vrije tijd mee te maken kan krijgen. Als u wilt kunt u bij dit overleg 
aanwezig zijn. Samen met u willen we er voor zorgen dat uw kind(eren) zich goed kunnen 
ontwikkelen. 
Gebiedsteams 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en 
kinderen (en alle andere inwoners) goed te regelen werkt de gemeente met lokale gebiedsteams bij u in de buurt. De 
medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) maakt onderdeel uit van het gebiedsteam. 
 
Contactgegevens:  

- Intern Begeleider: Sjoukje Oosterhaven 0515-416387 
- Medewerker gebiedsteam op school/schoolmaatschappelijk werker: op dit moment nog niet bekend. 
- Sociaal Verpleegkundige: Marjan Zijlmans 088-2299913 

U kunt het gebiedsteam ook bereiken via het algemene telefoonnummer 0515-140515 
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5.12 De Praktijkondersteuner-Jeugd bij uw huisarts.  
Kinderen lopen soms vast, hebben angsten of stress. Ze hebben  verdriet over een scheiding, de dood van een familielid of 
iets dat op school of in hun vriendenkring gebeurd is. Je wilt graag helpen, maar weet niet hoe… 
Praktijkondersteuners-Jeugd zijn er om ouders en kinderen te helpen. Uw huisarts kan hier naar verwijzen. In de 
huisartsenpraktijk, thuis of op school kunt u een aantal gepsrekken met de POH-jeugd hebben. De gesprekken zijn met 
ouders en kind samen of met de jongere alleen. Soms is er meer gespecialiseerde hulp nodig, de huisarts verwijst dan door 
en blijft zo nodig betrokken. 

 
5.13 De Verwijsindex 

Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms 
weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. 
Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de 
problemen samen met u oplossen. Om de afstemming te bereiken is in Fryslân de 
Verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning 
op gang te brengen. 
De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van uw kind. Zo laat 
hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een beroepskracht van 
een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten 

aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. De betrokken 
beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen 
toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze 
zich zorgen maken. 
 

5.13 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 
 
In het laatste leerjaar wordt natuurlijk veel gesproken over het vervolgonderwijs. In het voorjaar wordt aangeraden om de 
open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.  
In januari/februari vindt dan overleg plaats tussen de groepsleerkracht, de 
ouder(s) en eventueel het kind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van het 
door de groepsleerkracht opgestelde onderwijskundig rapport. Dit rapport is een 
beschrijving van de werkwijze, gedragingen en vorderingen van het kind. Tijdens 
dit gesprek worden de resultaten van het leerlingvolgsysteem d.m.v. de Friese 
Plaatsingswijzer (zie 6.3) besproken en meegenomen in de keuze voor het 
voortgezet onderwijs. Na invulling en ondertekening door de ouder(s) wordt het 
aanmeldingsformulier via de school vóór 15 maart gezonden naar de 
betreffende school voor voortgezet onderwijs. 
Het advies van de basisschool is leidend voor toelating op de school voor 
voortgezet onderwijs. Bij een groot verschil van mening tussen ouder(s) en 
basisschool kan nader overleg plaatsvinden tussen de ouder(s) en de school voor 
voortgezet onderwijs. Hierbij kan ook het resultaat van de Centrale Eindtoets 
voor het  Basisonderwijs een rol spelen; op grond van het toetsresultaat kan het 
advies (alleen naar boven…) worden bijgesteld. 
 
De Plaatsingswijzer  
Het Primair en Voortgezet Onderwijs hebben samen een manier ontwikkeld om 
de advisering door de basisschool naar het  vervolgonderwijs te baseren op de 
meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het 
leerlingvolgsysteem van de school. We noemen dit systeem de ‘Plaatsingswijzer’. 
  
Bij de ‘Plaatsingswijzer’ staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf 
groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij  
•  begrijpend lezen  
•  rekenen en wiskunde  
•  technisch lezen  
•  spelling  
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Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden aangemeld. Dit heeft ermee te maken, dat een 
leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die nodig zijn voor het betreffende onderwijsniveau. De vier profielen staan 
beschreven op www.plaatsingswijzer.nl 
De basisscholen uit de regio werken samen met de stichting Fultura, waarbij ook de scholen voor voortgezet onderwijs uit de 
regio zijn aangesloten. 

 
5.14 Vertrek naar andere basisschool 
Wanneer kinderen een andere basisschool gaan bezoeken, wordt een onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier 
meegegeven. Natuurlijk vernemen we het graag op tijd als er sprake is van een verhuizing. Zo hebben we de mogelijkheid 
een goede overdracht voor te bereiden. 

5.15 Gezondheidszorg 
Schoolarts 
Tot een kind 4 jaar wordt, valt het onder de zorg van een consultatiebureau. Zodra een kind naar 
de basisschool gaat,  wordt de zorg overgenomen door de schoolarts, de schoolverpleegkundige 
en de logopedist. Een keer per jaar komt de schoolarts en onderzoekt de kinderen van groep 2 
en 7. U krijgt hiervan tijdig bericht, omdat het de bedoeling is dat een van de ouders meegaat. 
De schoolverpleegkundige komt ook op school om de ogen en de oren van de kinderen uit 
groep 1 en 2 te controleren. Kinderen die problemen met de ogen of oren hebben, worden tussendoor gecontroleerd. 
Hiervan krijgen de ouders geen bericht vooraf.  
 

Logopedische screening 
Het komt vaak voor dat kinderen die met 4 jaar op de basisschool komen, nog niet zo goed kunnen spreken. Meestal 
verandert dat snel als ze in de groep met hun nieuwe klasgenootjes omgaan. Met 6 jaar moet het spreken eigenlijk geen 
problemen meer opleveren. Niet altijd is dat het geval. U kunt dan zelf via de huisarts doorverwezen worden naar een 
logopedist(e). De school kan hierin een signaalfunctie hebben. Wij zien de kinderen vrijwel dagelijks en uiteraard hebben we 
goed zicht op wat er gemiddeld van kinderen verwacht kan worden. 
 

Aandacht voor carapatiënten 
In verband met kinderen die carapatiënt of allergisch zijn, willen we u vragen uw kinderen absoluut niet zomaar dieren mee 
naar school te geven. Ook op dierendag houden we ons hier strikt aan. Het tonen van bijvoorbeeld huisdieren bij 
spreekbeurten is alleen na overleg met de leerkracht toegestaan. (Overigens gaat het hierbij niet alléén om het belang van de 
kinderen, maar ook om dat van de dieren…) 
 

Voorkomen hoofdluis 
Regelmatig worden alle kinderen op school onderzocht op hoofdluis. Bij eventuele signalering krijgt u bericht en wordt u 
dringend verzocht direct dit hardnekkige diertje te behandelen. (Een gewone huis-tuin-en-keuken-shampoo is beslist niet 
toereikend!) 
Wilt u zelf uw kind(eren) ook regelmatig controleren en bij signalering van hoofdluis dit direct aan de leerkracht doorgeven. 
Dit voorkomt verspreiding door contacten op school. Schroom niet, want hoofdluis zit het liefst in schoon haar en op schone 
hoofdhuid! 
 

 

5.16 Snoepen in school 
Snoepen in school vinden we niet op zijn plaats. We vragen alle ouders en verzorgers er op toe te zien dat kinderen niet met 
zoetigheid naar school toe gaan. Hierbij verwijzen we ook nog even naar wat we schreven in paragraaf 3.2.  Fruit, een 
boterham en wat te drinken zijn in onze ogen de verstandigste tussendoortjes… 
      

5.17 Hiep hiep hoera! 
Als kinderen jarig zijn, mogen zij op school in hun eigen groep trakteren. Ook hier geldt weer dat we het snoepen het liefst 
aan banden leggen. Mocht u kiezen voor een snoeptraktatie, neemt u dan iets wat in één keer op te eten is… Zou u daar bij 
het kiezen van een traktatie op willen letten?  

 
 
5.18 Buitenspelen 

http://www.plaatsingswijzer.nl/
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Bij goed weer spelen de kleuters veelal buiten. Ook de pauzes voor de midden- en bovenbouw worden buiten gehouden. 
Met het oog op verbranding door de zon en wegens het risico van teken moeten de kinderen altijd een shirtje dragen. 

 

5.19 De gezonde school en genotmiddelen 
Op Simon Havingaschool geven we in het lesprogramma aandacht aan de risico’s en de gevolgen van het gebruik van 
genotmiddelen zoals alcohol, tabak en drugs. Het aanbod richt zich vooral op kinderen in groep 7 en 8 als voorbereiding op 
de overstap naar het voortgezet onderwijs.  We maken gebruik van de middelen en professionele ondersteuning van 
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 
 

Rookverbod 
In school geldt voor alle ruimten een rookverbod. Dit rookverbod is ook van toepassing op het schoolplein. 
 

Energiedrankjes 
Het fenomeen van jongeren met cafeïne-houdende energiedrankjes wordt tegenwoordig steeds gewoner. 
Er zijn zorgen over de effecten van deze drankjes op het gedrag van jongeren. Kinderen zouden er 
hyperactief van worden of juist uitgeblust raken. Wij hebben besloten deze drankjes niet toe te staan op 
school of bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden (schoolreisjes, 
schoolkamp e.d…) 

 

5.20 Mobiele telefoons 
Het meebrengen en gebruiken van mobiele telefoons op school en bij schoolse activiteiten is voor 
leerlingen in principe verboden. Mocht door bijzondere omstandigheden het gebruik van een mobiele 
telefoon noodzakelijk zijn, dan gaan we ervan uit dat er vooraf overleg plaatsvindt met de 
groepsleerkracht of de directeur. 

 

5.21 Weer- en verkeersalarm 
Soms worden we geconfronteerd met heftige weersomstandigheden. Uiteraard willen wij dat de 
kinderen op een veilige manier naar en van school kunnen komen. De MR & ouderraad hebben dan ook 
besloten dat in geval van weer- of verkeersalarm u als ouder(s) zelf een beslissing mag/moet nemen 
m.b.t. het wel of niet naar school toe gaan. Daarbij vertrouwen we erop dat u doet wat verantwoord is.  
Mocht door een weeralarm de school gesloten worden of blijven, dan zullen wij u dit, voor zover dit 
binnen ons vermogen ligt, zo spoedig mogelijk laten weten. In geval van een weer- en/of verkeersalarm 
sturen wij de kinderen niet zonder meer naar huis. 

5.22 Parkeren rond de school

Bij scholen ontstaat nogal eens een verkeersprobleem bij het brengen en halen van de kinderen. Rond de 
Simon Havingaschool is dat helaas niet anders. Veel ouders komen hun kinderen brengen en ophalen en vaak 
gebeurt dat met de auto. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Met al die auto’s zie je de kinderen 
niet en hebben de kinderen geen overzicht. Voor veel ouders en leerkrachten is dit een punt van zorg.  
In samenwerking met de ANWB en de gemeente zijn er daarom mooie parkeerstroken op de Middelzeelaan 
gecreëerd. Door hier te parkeren wordt de drukte rond de school verminderd en kunnen we de veiligheid 
bevorderen. Het laatste stukje lopend naar school mag geen probleem zijn. 

Dus… 
 

 Wij vragen u allereerst, zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen, ook bij slecht weer. Dat is 
bovendien ook nog gezond! 
 

 Als u uw kind toch met de auto naar school brengt, parkeer dan op de Middelzeelaan! Hier zijn speciale 
parkeervakken voor het halen en brengen naar school! 
Het is dus niet de bedoeling om aan de Griend of tussen de Kreek en Commanderij te parkeren! 
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5.23 Calamiteiten

Om eventuele calamiteiten in en om de school het hoofd te kunnen bieden, hanteren we op 
school een calamiteitenplan. In dit plan staat beschreven hoe we moeten handelen indien een 
bepaalde calamiteit zich voordoet. Het kan daarbij gaan om brand en ontruiming, calamiteiten 
buiten de school, EHBO e.d.  
Binnen het team is een 6-tal collega’s opgeleid als bedrijfshulpverlener. In geval van calamiteiten 

zijn zij de eerst aangewezen personen om de opvang en begeleiding van leerlingen en personeel te organiseren. De BHV-ers 
gaan elk jaar op herhalingscursus. 
Jaarlijks wordt het ontruimingsplan met de leerlingen doorgenomen en op een speelse manier geoefend.  
In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van de BHV-ers te allen tijde te worden opgevolgd. Mocht er zich in of om 
school een calamiteit voordoen, dan is het niet de bedoeling dat u zonder meer uw zoon of dochter van school komt halen. 
Bij een eventuele ontruiming worden de kinderen eerst naar een veilige centrale plek gebracht, zodat controle op 
aanwezigheid en vertrek van leerlingen mogelijk is. Ook in dergelijke gevallen is het heel belangrijk de aanwijzingen die van 
schoolwege worden gegeven op te volgen. 

5.24 De Friese Meldcode 
Als  leerkracht, intern begeleider of directeur kunnen we te maken krijgen met slachtoffers 
van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. 
Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 
2013 zijn we als beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van 
geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat we moeten doen bij vermoedens van 
geweld. We volgen dit stappenplan als wij vermoeden dat de thuissituatie van een kind 
onveilig is.  

Bij stichting Palludara werken we sinds juli 2013 met de meldcode, omdat we het belangrijk vinden dat we met elkaar alert 

zijn en goed kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind.  
 
5.25 Schoolregels 
De schoolregels van de Simon Havingaschool betreffen de veiligheid op school in de brede zin van het woord. Met de 
formulering van deze regels denken we niet een allesomvattende lijst gerealiseerd te hebben. De schoolregels zijn vooral 
bedoeld om een bijdrage te leveren aan het besef dat allen die in en om de Simon Havingaschool werkzaam zijn -collega’s, 
kinderen en ouders- medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gevoel van geborgenheid op onze school. In elke 
groep worden nog aparte klassenregels geformuleerd. Deze maken niet direct deel uit van de schoolregels, maar zijn daar 
uiteraard wel op geënt. 
Elke week stellen we uit de schoolregels één regel centraal.  
Wanneer dit nodig is, rekenen we op het verantwoordelijkheidsbesef van alle betrokkenen. Mochten we op dit 
verantwoordelijkheidsbeginsel geen beroep kunnen doen en voorzien onze regels niet in een oplossing, dan zijn allen die op 
de Simon Havingaschool werkzaam zijn als eerste verantwoordelijk om te handelen, c.q. in te grijpen. 
 

 
 

 
  

mailto:ba-steenstra-bakker@hetnet.nl
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6.1 Wijze van vervanging bij ziekte en verlof 
 
Bij ziekte 
Bij ziekte van de leerkracht wordt een passende invalleerkracht gezocht. Stichting Palludara hanteert 
hiertoe een invallijst waarop een geselecteerde groep leerkrachten en of onderwijsassistenten staat. 
Indien niemand beschikbaar is, wordt binnen het team bekeken of vervanging mogelijk is. Is vervanging 
niet mogelijk dan krijgt een groep vrij. De ouders worden  telefonisch m.b.v. een telefoonboom op de hoogte gebracht. Geeft 
de opvang in de thuissituatie problemen, dan vangt de school de kinderen op. 
Is de ziekmelding langer dan een dag en is geen vervanger/ster beschikbaar, dan wordt binnen het team naar een oplossing 
gezocht. De kinderen zijn niet langer dan twee dagdelen vrij. 

 
Vervanging  tijdens nascholing en buitengewoon verlof 
Bij nascholing en buitengewoon verlof wordt de leerkracht  bij 
voorkeur vervangen door een eventueel beschikbare duo-
partner. Als dit niet het geval is, maken we gebruik van de 
vervangingslijst van de stichting. Het buitengewoon verlof is een 
wettelijke regeling waarbij leerkrachten in bijzondere gevallen 
dagen vrij kunnen krijgen. 

 

6.2 Inzet van school- en klassenassistenten 
Indien de formatie het toelaat, maken we gebruik van een 
onderwijsassistent ter begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De onderwijsassistent kan zowel in 
de klas als daarbuiten werkzaam zijn. In het schooljaar 2019-2020 heeft de Simon Havingaschool wekelijks 50 uren voor 
onderwijsassistentie beschikbaar. 

 
Klassen- en onderwijsassistenten (stage) 
De Simon Havingaschool biedt ruimte aan stagiairs die de beroepsopleiding Onderwijsassistent of Pedagogisch Werk volgen 
aan het ROC Friese Poort of aan het Friesland College. Zij lopen een half jaar stage en worden in diverse groepen ingezet.  
De stagiairs werken onder  verantwoordelijkheid van de leerkrachten en leren onder meer zelfstandig groepjes kinderen te 
begeleiden. 

 

6.3 Begeleiding stagiaires van lerarenopleidingen 
Elk jaar komen er studenten van de lerarenopleiding bij ons op school stage lopen. In overleg worden de studenten in 
groepen geplaatst. De studenten gaan dan een bepaalde periode afwisselend de stageschool en hun opleidingsinstituut 
bezoeken. Studenten van de herintredingopleiding of van de verkorte lerarenopleiding lopen drie dagdelen in de week stage.  
Ook kan het voorkomen dat de school een LIO-er (leerkracht in opleiding) krijgt. Deze, bijna afgestudeerde, student moet 
minimaal drie dagen per week zelfstandig voor een groep staan, één dag voorbereiden en één dag de opleiding bezoeken. 
Deze stageperiode duurt een half jaar. 
Voor stagiairs hanteren wij een stageprotocol. Dit protocol is opvraagbaar bij de directie. 

 
6.4 Nascholing van de teamleden  
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ons team zich blijft bijscholen. 
Leerkrachten hebben het recht en de plicht om een deel van hun werkuren te besteden aan deskundigheidsbevordering.  
Dit houdt in: 

 nascholing individueel of in teamverband 

 zelfstudie 

 bijhouden van literatuur 

Hoofdstuk 6          
       D E   L E E R K R A C H T E N 
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7.1 Ouderbetrokkenheid 
 
Aangezien de kinderen een groot gedeelte van de dag aan de school worden toevertrouwd is een goed contact tussen ouders 
en school van groot belang, mede omdat naast het aanleren van basisvaardigheden op school ook opvoedkundige zaken aan 
de orde komen. Het begeleiden van het kind naar volwassenheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
De betrokkenheid van de ouders krijgt formeel gestalte in de samenstelling van het bestuur van de vereniging en zitting in de 
medezeggenschapsraad en ouderraad. 
Daarnaast streeft de school naar een directe betrokkenheid van ouders door ze in te zetten als vrijwilligers bij allerlei 
schoolactiviteiten (o.a. bij creatieve middagen, schoolreisjes, sportdagen enz.).  

 
Ouderactiviteiten 
Regelmatig kan het voorkomen dat er middels een mail of het maandrooster een oproep wordt gedaan door het team of de 
OR. Het gaat dan meestal om ouderhulp of begeleiding m.b.t. te organiseren activiteiten. 

 

7.2 Inspraak 
U kunt als ouder op meerdere manieren betrokken zijn bij en invloed uitoefenen op school en onderwijs:  

 o.a. door behulpzaam te zijn bij bepaalde activiteiten van de kinderen op school 

 door lid te worden van de OR of meehelpen bij één van haar vele commissies 

 door meedenken en meebeslissen als lid van de MR. 

 
7.3   Medezeggenschapsraad en Ouderrraad 
De ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn nauw verbonden met het functioneren van de school. Beide organen vormen 
een belangrijk onderdeel om de ouderparticipatie en medezeggenschap inhoud te geven. Op onze school worden de 
ouderraad, de medezeggenschapsraad (MR) en de activiteitencommissie  vaak in één adem genoemd; we spreken dan van De 
Ouderraad. Er is echter wel verschil. 

Wat is de rol van de MR en de Ouderraad?Kort gezegd heeft de ouderraad een uitvoerende rol en werkt mee aan (de 

organisatie van) binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting ‘Ouderraad Simon Havingaschool werd in 2013 de officiële 
naam voor de ouderraad van de SHS. Deze ouderraad bestaat zoals de naam te kennen geeft uit ouders. Stichting ‘Ouderraad 
Simon Havingaschool” heeft  een uitvoerende rol en werkt mee aan (de organisatie van) binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Daarnaast is  de ouderraad voor school en team een belangrijk klankbord. Allerlei zaken die in en om de SHS 
spelen kunnen er worden besproken.  

De MR, die naast een oudergeleding ook bestaat uit een personeelsgeleding, heeft 
wettelijke bevoegdheden (instemmingsrecht of adviesrecht) bij beleidsbepaling en 
besluitvorming. Ook geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies aan de school. De  
MR is dus vooral gericht op het beleid. De Ouderraad en de MR kunnen door 
meedenken en meedoen, de kwaliteit en de sfeer van de school mee bepalen. 

7.3.1 Procedure verkiezing leden medezeggenschapsraad en ouderraad 
 

Kandidatuur 
Bij vacatures wordt aan alle ouders schriftelijk de vraag voorgelegd of zij eventueel belangstelling  hebben voor het lidmaat-
schap van de ouderraad of voor de medezeggenschapsraad. 
Voor de verkiezingen worden de aangemelde kandidaten door de OR en MR benaderd voor een informatief gesprek. Na dit 
gesprek vindt de definitieve kandidaatstelling plaats.  
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 Kandidaten worden voorafgaande aan de verkiezingsdatum bekend gemaakt, inclusief een korte "profielschets". 
 
 

Verkiezing 
De verkiezing wordt uitgevoerd d.m.v. stembriefjes, die aan de oudste van een  gezin worden meegegeven. Hierop staan de 
korte profielschetsen van de kandidaten weergegeven.  
Vóór een vastgestelde datum kunnen de ingevulde briefjes op school worden ingeleverd. 
De benoeming van de kandidaten wordt d.m.v. een nieuwsbrief aan de ouders bekend gemaakt.  
Indien niet meer kandidaten beschikbaar zijn dan de in de OR of MR te vervullen plaatsen, dan kunnen deze kandidaten per 
acclamatie worden benoemd. 
 
 

7.3.2 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een overkoepelend orgaan, dat in gesprekken met het bestuur van 
Palludara optreedt als vertegenwoordiger van alle aan de stichting verbonden scholen. Op deze manier is de 
medezeggenschap t.a.v. bovenschools beleid voor alle scholen geregeld. In de GMR zijn zowel de ouders als het personeel 
vertegenwoordigd. Aan elke school is daarnaast een Medezeggenschapsraad verbonden op lokaal niveau. De MR houdt zich 
vooral bezig met zaken op schoolniveau. 
 
Visie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad van de Stichting Palludara 

 De GMR wil strategisch meedenken over het beleid van de stichting Palludara.  Dat doen we door ons pro-actief op te 
stellen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. 

 De GMR wil open en duidelijk communiceren met de betrokken partners, Directeur-Bestuurder, Raad Van Toezicht en de 
Medezeggenschapsraden. 

 De GMR overlegt, neemt standpunten in en maakt deze kenbaar. 

 De GMR is deskundig en wil zich verdiepen en/of specialiseren. 
 

“Wij zijn een GMR die gericht met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van 
heldere afspraken, duidelijke structuur en een open communicatie…” 

 
Hoe willen we dit bereiken? 

 Pro-actief opstellen: 
De GMR heeft een totaal overzicht van de beleids- en bestuurs-stukken en weet wat de status hiervan is (aangegeven op 
een jaaroverzicht). 

 De GMR is medeverantwoordelijk voor de inhoud van de beleidsstukken                          

 Communicatie: 
- De GMR is door de Medezeggenschapsraden  benaderbaar om zich te laten informeren.  
-De GMR neemt hierin zelf ook initiatief. De GMR communiceert met de Directeur-Bestuurder. 
- Voor het goed functioneren van de GMR is het noodzakelijk dat de  Directeur-Bestuurder de GMR tijdig en volledig 
informeert. 

 
7.3.3  Ouderbijdrage 

 
De school kent een ouderbijdrage die door de ouderraad geregeld wordt. We hanteren hiervoor 
een flexibel bedrag.  
De ouderbijdrage is vrijwillig. Betaling is dus niet verplicht, maar we willen er op wijzen dat 
hiervan alle activiteiten betaald worden die niet vergoed worden door de bijdrage van de 
overheid; de normale budgetten van school voorzien hier niet in. In de 
ouderraad hebben we echter afgesproken dat we ze waardevol vinden en 
passend bij het onderwijs op onze school. We willen deze bijdrage dan 

ook van harte bij u aanbevelen… 
 

Uiteraard is het mogelijk dat u niet in de gelegenheid bent bij te dragen aan het ouderfonds van de 
Simon Havingaschool. Voor ouders met een laag besteedbaar inkomen bestaat de mogelijkheid een 
beroep te doen op de Stichting ‘Leergeld’. Deze stichting heeft ook een afdeling in Sneek en heeft als 
doelstelling alle kinderen mee te laten doen aan onderwijs-, culturele en sportactiviteiten.  
Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar. 
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7.4 Informatievoorziening aan de ouders 
 

Informatieavond 
Aan het begin van elk schooljaar wordt er een informatieavond voor de ouders van de groepen 1, 3 en 8 georganiseerd. 
De groepsleerkrachten zullen tijdens deze bijeenkomsten vertellen over het werken in de klas, het dagritme over de 
methodes die gebruikt worden.  
 
De informatiebrief 
De ouders van de overige groepen krijgen aan het begin van het schooljaar een brief over de werkwijze in deze groepen. 
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 wordt er in de loop van het jaar een aparte informatieavond gehouden over 
het onderwerp schoolkeuze. 
  
Tien-minutengesprekken 
Voor de ouders van de leerlingen bestaat er meerdere malen per schooljaar gelegenheid contact te hebben met de 
leerkrachten. Deze spreekavond duurt 10 minuten per ouder(paar). In deze 10 minuten kunt u met de leerkracht van 
gedachten wisselen over het schoolwerk van uw kind.  Het eerste 10-minutengesprek is gericht op kennismaking. Hiervoor 
worden alle ouders uitgenodigd. U kunt in de gesprek als ouder uw verwachtingen en vragen inbrengen. Bij de volgende 10-
minutengesprekken kunt zelf aangeven of u behoefte hebt aan een gesprek. 
Als u tussentijds vragen, op- en aanmerkingen hebt, dan bent u van harte welkom op school. Het handigst is hiervoor na 
schooltijd even een afspraak te maken. 
 
Het rapport 
In de winter en de zomer krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Met het rapport willen we u een indruk geven van de 
vorderingen van uw kind. We lichten het graag toe. 
 
Social Schools, maandrooster en de nieuwsbrief 
Elke maand krijgt u via de mail een maandrooster  toegestuurd. Hierop staan de activiteiten welke in die maand zullen 
plaatsvinden. Het rooster staat op de website van de school en in de ouderhoek kunt u ook een exemplaar daarvan vinden. 
Daarnaast verschijnt regelmatig de nieuwsbrief. Inmiddels gebruiken we het ouderportaal Social schools. Op termijn zal dit 
info portaal de informatievoorziening via mail en website gaan vervangen. 
Het is voor ons erg belangrijk om over uw juiste mailadres te beschikken. Wilt bij het wijzigen van een mailadres dit ook aan 
ons doorgeven? 
 
Informatievoorziening voor gescheiden ouders 
In sommige situaties is het nodig goede afspraken te maken over de informatievoorziening. Voor gescheiden ouders wordt 
de informatievoorziening vastgelegd in een afsprakendocument. De procedure hiervoor staat omschreven in het protocol 
‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ en maakt deel uit van onze huisregels. 
 

7.5 Zending 
De kinderen kunnen elke maandagmorgen geld meenemen voor een project dicht bij of ver weg. Bij toerbeurt uitgekozen 
door de hoogste groepen van de school. 

 
7.6 Verzekeringen 
Stichting Palludara heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten bij Verus, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen 
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking van de 
ongevallenverzekering. 
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De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden personeel; 
vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims van derden. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding 
zijn tot misverstand.   
 

 Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren 
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 
ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is niet juist. De 
school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die 
voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt 
geleden, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. 
Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. 

 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, in 
het geval van basisschoolleerlingen, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus 
altijd van belang dat ouders/verzorgers ook zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
prakelijkheidsverzekering.  
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 7.7   Klachtenregeling 
Op alle scholen van de stichting ‘Palludara’ wordt gebruik gemaakt van een 
klachtenregeling. Deze regeling maakt deel uit van ons huishoudelijk schoolreglement en ligt 
op school ter inzage. Ook de zogenaamde contactpersonen zijn in het bezit van de 
gehanteerde klachtenregeling. De stichting heeft één vertrouwenspersoon. Elke school 
heeft één contactpersoon.  
 
Voor onze school is de contactpersoon:  

  
Mw. Reintsje Miedema 
GGD Fryslan :  088-2299222 

 
De rol van de contactpersoon is om aan te geven hoe u het beste kunt handelen ten aanzien 
van uw klacht. Verder is de vereniging aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 
Niet alle klachten hoeven echter op dat niveau te worden afgehandeld. 

Als team, schoolraad, medezeggenschapsraad, ouderraad, vrijwilligers en stagiaires streven wij ernaar onze werkzaamheden 
zo goed mogelijk te verrichten. Mochten er echter toch klachten zijn, dan verzoeken wij u als volgt te handelen: 
 

 
fase 1: Ga in eerste instantie met uw klacht naar degene die de klacht aangaat en bespreek het probleem aldaar en 

probeer samen een oplossing te vinden. 
 
fase 2: Indien u er samen niet uitkomt of wanneer de eerste fase in uw ogen onbevredigend is verlopen, neem dan 

contact op met de schoolleider. Ook in deze fase wordt getracht onderling een oplossing te 
vinden. 

 
fase 3: Wanneer ook in fase 2 geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt het probleem binnen de 

schoolraad besproken, al dan niet in aanwezigheid van de medezeggenschapsraad. De 
schoolcommissie kan na een brede oriëntatie een gesprek aanvragen met de betreffende 
ouder(s) en degene die de klacht aangaat. Samen wordt getracht het probleem op te lossen. 

 
fase 4: Als na fase 3 nog steeds geen oplossing in zicht is, wordt door de klagers en/of de school contact opgenomen 

met het bestuur van de stichting met als doel: bezinning op de verdere gang van zaken.  
 

 
Wij hopen uiteraard dat eventuele klachten tijdig worden gemeld om te voorkomen dat de situatie escaleert. Alle eventuele 
klachten zullen serieus en vertrouwelijk worden behandeld.  
Wanneer u van mening mocht zijn dat uw klacht niet op school- of stichtingssniveau kan worden afgehandeld, dan kunt u 
zich wenden tot de hierboven genoemde contactpersoon van onze school. Deze contactpersoon is op de hoogte van de gang 
van zaken bij een klacht en kan u adviseren.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon:  

Mevr Reintsje Miedema 
GGD Fryslan    088-2299222 

 
 
 

 

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

Landelijke klachtencommissie PO/VO 
Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191, 
3508 AD Utrecht, 
tel. 030-2809590 

email: info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs waarbij u terecht kunt voor het melden van klachten op het gebied 
van: 

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

 lichamelijk geweld en grove pesterijen 
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 0900-1113111. 
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar 
oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk ook terecht op het kantoor van Stichting Palludara. 
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Stichting ‘Palludara’ 
Postbus 36    8650 AA IJlst 

Tel. 0515 –531826. 
Bezoekadres: Roodhemsterweg 7 – IJlst. 

 

 

7.8  Peuterspeelzaal ‘MADELIEF” en de Buitenschoolse Opvang 
 
Op de Simon Havingaschool werken we samen met Peuterspeelzaal Madelief en 
de BSO van Kidsfirst.  
De peuterspeelzaal heeft in het schoolgebouw een eigen ruimte en biedt 
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. Informatie over 
peuterspeelzaal en BSO is op school verkrijgbaar.  
De BSO en Peuterspeelzaal Madelief zijn beide onderdeel van Kidsfirst Kinderopvang. De peuteropvang is geopend op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Peuters hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht 
op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten de kinderen belangrijke stappen in 
hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdsgenootjes en andere volwassenen kennen. Peuters kunnen experimenteren met 
materialen zoals verf, potloden, papier, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Er worden liedjes 
gezongen, spelletjes gedaan en er wordt voorgelezen. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. De 
peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basis school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

BSO? Handig om te weten: 
 

 Opvang buiten de schooltijden 

 Vatse en flexibele opvang mogelijk 

 Opvang tijdens vakanties 

 Verrassende activititen 

 
Voor meer informatie en aanmelding 

www.kidsfirst.nl 
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De kwaliteit van het onderwijs op de Simon Havingaschool kan 
natuurlijk niet alleen aan de leerprestaties van de kinderen 
worden afgemeten. Om de kwaliteit te waarborgen wordt ons 
onderwijs regelmatig breed geëvalueerd. We gebruiken 
hiervoor een systeem dat een grote verscheidenheid aan 
onderwijsaspecten, variërend van pedagogisch klimaat en 
didactisch handelen tot contacten met ouders en derden, in 
kaart brengt. Het systeem is geënt op de kwaliteitskaarten van 
het systeem werken met kwaliteitskaarten. (WMK) 
Het gaat daarbij in de eerste plaats over de ontwikkeling van de kinderen in de brede zin van het woord; resultaten van de 
toetsen uit de methode, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit enz. De gegevens worden door de leerkracht 
bijgehouden en intern besproken. Op de contactavonden worden de resultaten met de ouders doorgenomen. We  hanteren 
daartoe op school een uitgebreid leerlingvolgsysteem. 
De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem en die van de afgenomen (cito-) toetsen worden structureel tegen het licht 
gehouden om de prestaties van de Simon Havingaschool als school in kaart te kunnen brengen. In het overleg op school 
komen de resultaten van het gegeven onderwijs dan ook regelmatig aan de orde; in teamvergaderingen, begeleidings- en 
functioneringsgesprekken, maar bijvoorbeeld ook in het overleg met MR. 
Deze zaken leveren samen een schat aan informatie op die ons helpen de processen in school te bewaken en waar nodig bij 
te sturen. Zo kunnen we doelgericht aan de slag. Wat goed is,  willen we zo houden en waar dat kan en of nodig is willen we 
verbeteringen aanbrengen. Zo ontstaan er speerpunten waarop we ons willen richten. Voor de Simon Havingaschool zijn dat 
in het schooljaar 2019-2020 onder andere: 
 

 de voortgang van de de implementatie van het werken met tablets.  

 Impementeren nieuwe methode Taalverhaal.nu 

 ‘The leader in me’ teamscholing en schoolontwikkeling 

 Collegiale consultatie bouw doorbrekend. 

 Groepsdoorbrekend werken in de groep 1,2 en 3 
 

 

8.1  De opbrengsten van ons onderwijs 
De opbrengsten van ons onderwijs worden geëvalueerd met behulp van het CITO-Leerlingvolgssysteem. Daarnaast wordt in 
groep 8 jaarlijks deelgenomen aan de zgn. eindtoetsen voor het basisonderwijs. In 2017 was dat voor de eerste keer de IEP-
toets van bureau ICE. De gemiddelde score van groep 8 bedroeg afgelopen jaar (2018) 85. Ruim boven de norm van de 
inspectie en ook ruim boven de verwachtingen die aan de schoolgroep waartoe wij behoren worden gesteld. 
Neutrale informatie over de opbrengsten van de Simon Havinga school is te vinden op de site www.scholenopdekaart.nl. 
 
 

8.2 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
De SHS onderhoudt nauwe contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Onze belangrijkste partners 
hierin zijn: 
 

 C.S.G. Bogerman 
 R.S.G. Magister Alvinus 
 A.O.C. Nordwin College 

 
In de afgelopen schooljaren werden door de Simon Havingaschool de hieronder vermelde schoolkeuzeadviezen gegeven.  
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
  

Percentage 
 

Percentage 
 

Percentage 
 

 vmbo-k 13,3 %  5 %    

 vmbo-k / vmbo-
(g)t 

6,7%   10 %  5 %  

 vmbo-(g)t 13,3 %  15 %  15 %  

 vmbo-(g)t / havo 
  

 
  

 10 %  

 havo 46,7 %  40 %  35 %  

 havo / vwo   
  

 
    

 

 vwo 20 %  30 %  35 %  

  

 

   
  
     

 
   

     
 

  

 
 
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan www.scholenopdekaart.nl Op deze site 
worden de verstrekte schoolkeuzeadviezen nader bekeken en toegelicht. 
Schoolkeuzeadviezen worden met de nodige zorg geformuleerd, zodat leerlingen uit 
kunnen  stromen naar een vorm van voortgezet onderwijs die het beste bij hen past. 
Dit betekent dat we voor de begeleiding van de leerlingen nauwgezet kijken naar hun 
resultaten en manier van werken. We maken hierbij o.m. gebruik van de Friese Plaatsingswijzer. 
De contacten met het voorgezet onderwijs bestaan onder meer uit afstemmingsafspraken en het verstrekken van gegevens  
m.b.t. de vorderingen van de  aan te melden nieuwe brugklassers. Op onze beurt ontvangen wij van de scholen gedurende de 
eerste 2 à 3 jaren informatie over de vorderingen van onze ex-leerlingen. Aan de hand hiervan kunnen wij nagaan in 
hoeverre onze adviezen (en/of de uiteindelijke schoolkeuze) voor een leerling de juiste blijkt te zijn. Uit de informatie die we 
op deze manier verkrijgen blijkt dat het schoolkeuzeadvies dat door de Simon Havingaschool wordt afgegeven voor het 
overgrote deel goed past bij de leerling. 
 

8.3 De Inspectie van het Onderwijs 
Net als alle andere scholen wordt de Simon Havingaschool met enige regelmaat bezocht door de rijksinspectie voor het 
onderwijs. Uit alle rapportages blijkt dat zowel de tussen- als de eindopbrengsten van ons onderwijs in orde zijn. De 
rapporten zijn  te vinden op de site van de Inspectie van het Basisonderwijs:  

www.owinsp.nl 
Natuurlijk liggen deze rapporten en andere schooldocumenten op school ter inzage. 
Meer informatie over de kwaliteit die wij realiseren kunt u vinden op: 

                                                  www.scholenopdekaart.nl 
Scholen op de Kaart is een site van de PO-raad waarop alle basisscholen in Nederland 
met elkaar vergeleken kunnen worden.  
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.owinsp.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/11373/Basisschool-Simon-Havinga?woonplaats=sneek&presentatie=1&sortering=2
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9.1 Verantwoording van de lesuren 
Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in 
de eerste 4 leerjaren (bij ons de onder- en middenbouwbouw) moeten ten minste 3520 uur les 
krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur.  
 
Op grond van de gegevens in dit hoofdstuk komt de verdeling van tijd er als volgt uit te zien: 

 

Groep 1 t/m 2; schoolweek van maandag t/m 

vrijdagochtend 
Groep 3 t/m 8; schoolweek van maandag t/m vrijdag 

909,5 uren 965 uren 

1819 uren 5790 

Totaal: 7609 uren 

 
Een gedetailleerde urenberekening ligt op school ter inzage. 

 

9.2   Schooltijden 
De Simon Havingaschool werkt met een continurooster op basis van het ‘vijf-gelijke-dagenmodel’.  
De lessen beginnen ‘s ochtends om 8.30 uur en om 14.00 uur gaan de kinderen naar huis. 
 
afwijkende schooltijden:  
groep 1  en 2  vrijdagmiddag vrij 
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd 
Om 8.15 uur gaan de deuren van school open. Er is dan vrije inloop en de kinderen mogen in hun groep rustig een 
activiteit uitkiezen. Om 8.30 uur gaat de schoolbel. Dit is het signaal dat ieder binnen moet zijn en dat de lessen 
gaan beginnen. 
Voor schooltijd en tijdens de pauzes houdt de pleinwacht een oogje in het zeil op de speelplaats. 
 
      

 

9.3   Vakantiedata   

Eerste schooldag 26 augustus 2019 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019  t/m 3 januari 2019 
 
Eerste schooldag in 2020 6 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 
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Paasvakantie 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaartvakantie 21 en 22 mei 

Pinkstervakantie Maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2020 
 
Vrije dagen:   
   
 
  

 
9.4 Gymtijden   
Dit schema wordt zo snel mogelijk na de zomervakantie gecommuniceerd via Social schools 
 

Dag tijd groep Dag tijd groep 

Maandag  09.30 
10.15 
11.00 
 
12.15 
13.15 

 Woensdag  08.30 
 
11.00 
 
12.30 
13.15 

 

Dinsdag  08.30 
09.15 
10.15 
11.00 

 Donderdag  08.30 
09.10 
09.50 
10.40 
11.20 
12.30 

 

 
9.5   Leerplicht en verlofregeling 

 
Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Nu kan een schoolweek van 
23 uur voor een 4- of 5-jarige kleuter nog wel eens vermoeiend zijn. Na overleg is het mogelijk 
dat uw zoon of dochter thuis blijft om wat te rusten. Als de ouders er om vragen, mag een kind,  
met toestemming van de directeur, tot 10 uur thuis worden gehouden, maar deze uren mogen 
niet worden opgespaard. 
 
De gemeente heeft er bij de scholen op aangedrongen een actief leerplichtbeleid te voeren. 
Daarbij moeten wij er vanuit gaan dat het u slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan  kan 
worden uw kinderen niet naar school te laten gaan. Enkele van de ‘gewichtige omstandigheden’ 
zijn in de wet als volgt omschreven: 

 als de school gesloten is 

 als bezoek aan de school verboden is 

 als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken 

 als de leerling wegens de vervulling van godsdienstverplichtingen verhinderd is de school te bezoeken. 

 
Daarnaast wordt in de wet gesproken over ‘andere gewichtige omstandigheden’. Hiervoor zijn aparte regels opgesteld. Ouders 
kunnen een verzoek voor extra verlof indienen wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: 

 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden     

 bij verhuizing 
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 bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 

 bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 

 bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 

 bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes 

 bij 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 

 indien de specifieke aard van het beroep dit met zich meebrengt 

 vakantie buiten schoolvakanties van (kleine) zelfstandigen.  
   Mogelijk kan het zo geregeld worden, dat het éne jaar wel en het andere niet, al 

dan niet in combinatie met een roulatiesysteem met collega’s, vakantie opgenomen kan worden. 

 bij het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig (jaarlijks) 
   gebeurt 

 bij dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in hetzelfde dorp vrijaf hebben 
 

Wilt u, voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels goed lezen. Dit voorkomt 
teleurstellingen. 
Voor omstandigheden die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in overleg met de directie, maximaal 1 dag per 
schooljaar vrij gegeven worden. (Aanvraag,  indien mogelijk, een maand van tevoren) 
Voor verlof van méér dan 10 dagen (over het hele schooljaar) heeft u de goedkeuring van de leerplichtambtenaar in de 
gemeente nodig. 
 

 U kunt geen vrij vragen voor een vakantie buiten de schoolvakanties. Er zijn 11 weken schoolvakantie per jaar. Als 
uw kind(eren) leerplichtig is (zijn), moet u daar dus rekening mee houden. De eerste twee weken na de 
zomervakantie mag in elk geval geen vakantieverlof worden verleend. 

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

 Wanneer een leerling door ziekte niet op school kan komen, doe dan zo spoedig mogelijk (telefonisch) bericht aan 
de groepsleerkracht of de directeur. 

 Bezoek aan met name de tandarts of orthodontist dient zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats te vinden! 

 Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling (vanwege de gezondheid) niet aan een bepaald lesonderdeel kan 
deelnemen. Wij vragen u vriendelijk doch dringend dit vooraf middels een briefje kenbaar te maken. 
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Simon Havingaschool 
Griend 20 
8604AS  Sneek 
tel.: 0515-416387 
e-mail : shs@palludara.nl 
 

Directie :  
 

Ludwin Hiemsta,    telefoon:  0515 - 416387 
 

Stichting Palludara 
 

Postbus 36 
8650 AA  IJLST 
Bezoekadres: Roodhemsterweg 7,  
8651 CV  IJlst 
Telefoon: 0515-531826 
e-mail: palludara@palludara.nl 
 

 

De Medezeggenschapsraad: 
 

Oudergeleding: 

 Mathijs de Boer 

 Nynke van der veen (vz) 

 Peter Postma 

 Christa van Dijk 
 

 

 
 

Personeelsgeleding: 

 Yvonne Kolk 

 Christa Krauweel 

 Martine Hazelaar 

 Elise Pleket (secr) 
 

Stiching Ouderraad Simon Havingaschool 
 

 
 

 

 Annemiek Hulzenga  (vz) 

 Alida van der Molen (secr) 

 Kristian de Vries (penn) 

GGD Fryslân 
 

Schoolarts: 
 dhr. W. Tieben 
Tel: 088-2299427 
 

 
 

Schoolverpleegkundige: 
M. Zijlmans 
Tel: 088-22999913 

 
 

School Maatschappelijk Werk 
Vacant (bij publiceren schoolgids) 

Buitenschoolse Opvang - Kidsfirst 
 

Griend 20 
8604AS  Sneek 
Telefoon: 06-57267939 
e-mail :  
bso-snits-simonhavinga@kidsfirst.nl 
 

Peuterspeelzaal Madelief 
Kidsfirst 
 

Griend 20 
8604AS  Sneek 
Telefoon: 06-57267939 
 
 

Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Friesland 
 

Fonteinland 11 
8913 CZ Leeuwarden 
T 058 294 89 37 
M s.bomas@swvfriesland.nl 

 

www.simonhavingaschool.nl 
mail: shs@palludara.nl 
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AUGUSTUS 
 
21 AUGUSTUS BIJEENKOMST TEAM THE LEADER IN ME 

23 AUGUSTUS JUF MARTINE STEENSMA JARIG  

26 Augustus Eerste Schooldag  (2019-2020) 

 

SEPTEMBER 
  
4 t/m 5 september  Schoolkamp groepen 8 

12 en 16 september Kennismakingsavonden groep 1 t/m 8 

25 september Start Kinderpostzegels 

  

 

OKTOBER 
 

2 t/m 11 oktober Kinderboekenweek 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Juf Janet Devile jarig 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

 
 

NOVEMBER 
 
20 oktober Algemene ouderavond The Leader in Me 

26 oktober 10 minuten gesprekken facultatief 

  

 

DECEMBER 
 

5 december Juf Sjoukje Oosterhaven jarig 

5 december 

10 december 

Sinterklaasfeest 

Juf Henriëtte van Buiten jarig. 

19 december Kerstvieringen 

23 dec t/m 3 januari Kerstvakantie 

29 december Juf Annet Bootsma jarig 

  

  

JANUARI  
 
6 januari Start zilveren weken 

13 januari Juf Margreeth Wiersma jarig 

22 januari Voorleesontbijt (datum onder voorbehoud !) 

31 januari Studiedag Team The Leader in Me ( leerlingen lesvrij) 

 

 

 

FEBRUARI 
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10 februari Winterrapport mee 

11,12 en 13 februari SHS Theaters 

17 t/m 21 februari Voorjaarsvakantie 

18 februari Juf Rudy van der Noord jarig 

25 en 27 februari Adviesgesprekken groepen 8 

  

 

MAART 
 
4 maart Palludara studiedag: kinderen lesvrij 

9 t/m 27 maart Projectweken (planning onder voorbehoud) 

14 maart Juf Jantine van der Meer jarig 

16 maart 10 minuten  gesprekken facultatief voor gr 1 t/m 6. Voor gr 7 verplicht. 

19 maart  Meester Ludwin Hiemstra jarig 

25 maart Open dag palludarascholen. 

26 maart Juf Marjolein Ruiter jarig 

 

APRIL 
 
2 april Juf Yvonne Kolk jarig 

9 april Paasviering(en) 

10 t/m 13 april  Paasvakantie  

13 april Juf Marieke Laffra jarig 

15 en 16 april  IEP eindtoets groep 8 

21 april Juf Lieske van Eerten jarig 

24 april  Koningsspelen SHS 

27 april Juf Tjittie van der Brug jarig 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

  
  

 

MEI 
 
10 mei Juf Inge Postma jarig 

15 mei  Meispelen (cultuurdag provincie) 

18, 19 en 20 mei SHS theaters 

21 en 22 mei Hemelvaartvakantie 

 

JUNI 
 
31 mei en 1 juni Pinkstervakantie 

2 juni Studiedag team: leerlingen lesvrij 

8 t/m 11 juni Avond wandelvierdaagse 

9 juni Juf Ellen Hobé jarig 

17 juni Juf Lia Kruis jarig 

17 juni  Schoolreis groepen 1, 2 en 3 

19 juni Schoolreis groep 4 t/m 7 

21 juni Juf Tine Nauta jarig 

22 juni Meester Pieter Reinsma jarig 

22 juni Zomerrapport mee 

30 juni Afscheidsmusical groepen 8 

 

JULI 
 
2 juli Laatste schooldag 

3 juli t/m 8 augustus Zomervakantie  
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A a n t e k e n i n g e n              
   


