Informatieboekje “IKC Willem Alexander”

Lijntjes
Voor wie het liefst
Naar buiten gaan
Of kliederen waar
Een som moet staan
Voor wie nog vraagt
Waarom iets moet
Voor wie het altijd
Anders doet
Ooit zoeken ze jou
Kom jij aan de beurt
Juist als je niet….
Binnen de lijntjes kleurt

(van Lentezoet)
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Algemeen:
IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86a
8935 LW Leeuwarden
Telefoon: 058-2880073
Email: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl
Site: www.ikc-willemalexander.nl
Twitter: twitter.com/wa_school
P.C.B.O.-Leeuwarden e.o.:
Onze school gaat uit van de Vereniging van Protestant Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden en omstreken.
Adres: Margaretha de Heerstraat 2
8921 AK Leeuwarden.
Telefoon: 058-2130350
Site: www.pcboleeuwarden.nl
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Contact met ouders
Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school heeft voor ons een
hoge prioriteit. Via verschillende middelen houden wij u op de hoogte van
de schoolzaken:
(door de coronamaatregelen kunnen sommige zaken vervallen)
• Informatieavond voor alle ouders aan het begin van het schooljaar
• Schoolkalender en informatieboekje bij start van een schooljaar
• Communicatie met ouders/verzorgers via de Social Schools app
• Tweemaal per jaar uitnodiging voor tien-minuten-gesprekken
• Twee rapporten per jaar vanaf groep 2
• Regelmatig verschijnen van digitale nieuwsbrieven
• Website www.ikcwillemalexander.nl Onze website wordt binnen-

kort vernieuwd.
•
•
•
•

Weekplanning vanaf groep 3 iedere vrijdag naar de ouders
Inzage van materialen op school, zoals “Snap je Kind” bij de IB’er
Ouderhulpkaarten voor rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling
En natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd

Jaarkalender en informatieboekje:
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een jaarkalender en
een informatieboekje. Hiermee hebt u altijd een handig overzicht bij de
hand van o.a. de lesvrije dagen, studiedagen van het team, bijzonderheden
en vakanties. In dit informatieboekje vindt u belangrijke informatie betreffende schooltijden, gymnastiekroosters, telefoonnummers, rekeningnummers, het team met de emailadressen van het team, en andere belangrijke
informatie van dit schooljaar.
Communicatie met ouders via Social Schools:
Wij houden u graag op de hoogte van belangrijke en
leuke schoolzaken en versturen alle informatie (mededelingen, weekplanners, foto’s uit de groepen, uitnodiging tien-minuten gesprek) digitaal naar ouders.
Zo kunnen briefjes niet kwijtraken. Dit doen wij via
de Social Schools App. Deze app is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Schooljaar 2021-2022
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Schooltijden:
Groepen 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag:
Pauzes:
Groepen 3, 5 , 6 en 6/7:
2 x per dag 15 minuten per pauze
Groepen 4, 7 en 8:
2 x per dag 15 minuten per pauze
Pauze personeel:

08.30 - 14.00 uur

10.00
12.00
10.00
12.00
14.15

- 10.30
– 12.30
- 10.30
– 12.30
- 14.45

uur of
uur
uur of
uur
uur

Naar binnen gaan:
Zolang het protocol van de PO-raad betreffende de Corona maatregelen
van kracht zijn, hebben wij de binnenkomst van de leerlingen als volgt geregeld:
De ouders en leerlingen mogen op de pleinen komen. De leerkrachten gaan
om 8.20 uur naar buiten op het plein en de kinderen lopen naar de afgesproken plek op het plein naar hun leerkracht toe bij de verschillende ingangen. Om 8.30 uur gaat de bel en gaat iedereen naar binnen en gaan de
deuren dicht.
Wilt u 1,5 m. afstand houden van de leerkracht. Als u nog iets wilt mededelen kan dat via de mail of uw kind een briefje meegeven. Op het plein
kunt de leerkracht liever niet aanspreken.
We hopen zo de veiligheid voor ieder te bewaken.
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Vakanties 2021-2022:
van:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag/Pasen:
Koningsdag
Meivakantie:
Hemelvaartsdag:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

18
25
21
15
27
25
26
06
15

oktober 2021
december 2021
februari 2022
april 2022
april 2022
april 2022
mei 2022
juni 2022
juli 2022

tot en met:
-

22
07
25
18

oktober 2021
januari 2022
februari 2022
april 2022

-

06 mei 2022
27 mei 2022

-

28 augustus 2022

Voor studiedagen van het team en andere vrije dagen, zie ook de jaarkalender, de Social Schools app en op de website www.ikc-willemalexan-

der.nl
Team/Studiedagen 2021-2022:
woensdag
woensdag
woensdagmiddag
woensdag
woensdag
maandag
woensdag
woensdag
woensdag

08
06
27
17
26
28
23
25
29

september 2021
oktober 2021
oktober 2021
november 2021
januari 2022
februari 2022
maart 2022
mei 2022
juni 2022

BHV, vanaf 12.00 uur
PCBO Themadag

Schooljaar 2021-2022
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Ziekmeldingen:
Indien uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen,
wilt u dan vóór 08.30 uur uw kind telefonisch afmelden.(Telefoon: 0582880073) Liever niet via de schoolapp.
Voor negen uur ’s morgens vindt er een ronde langs de groepen plaats om
na te gaan welke kinderen er wel en welke niet aanwezig zijn. Als niet
bekend is waarom een kind niet aanwezig is, wordt direct met de ouders
contact opgenomen. Het is daarom belangrijk dat u de afwezigheid van uw
kind tijdig (vóór 08.30 uur) aan ons doorgeeft.

Extra vrij vragen:
Als u om een voor u belangrijke reden extra vrij wilt vragen voor uw kind,
wilt u dit dan ruim van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. U
kunt hiervoor een formulier verkrijgen bij de administratie of op de website. U wordt verzocht het vakantie- en vrije dagen rooster voor het komende schooljaar in acht te nemen bij het indienen van een verzoek voor
extra verlof.
Extra verlof buiten de schoolvakanties mag alleen worden verleend in de
volgende gevallen:
1. Bij ziekte
2. Bij doktersbezoek e.d. (wij verwachten van u dat afspraken met
bv. de tandarts, zoveel mogelijk buiten de schooluren gepland
worden)
3. Bij vervullen van de godsdienstplichten
4. Bij bijzondere omstandigheden, zoals
• huwelijk, jubilea, ernstige ziekte en overlijden van bloeden aanverwanten tot in de vierde graad
• bij verhuizingen
• bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes
• als de werkgever verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (dit moet worden aangetoond met een
werkgeversverklaring)
• als een ouder op medisch voorschrift op vakantie moet en
de kinderen mee wil nemen (dit moet worden aangetoond
met een medische verklaring)
De leerplichtambtenaar van de gemeente wordt ingeschakeld bij bijzondere verzoeken en bij het niet naleven van de wettelijke regels.
8
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Bewegingsonderwijs 2021-2022:
Dit schooljaar hebben we besloten nog meer te investeren in het bewegingsonderwijs. Het aanbieden van meer kwalitatief goede beweegmomenten dragen bij aan gezondere en vaardigere kinderen. Denk daarbij aan de
gymlessen, buitenspelen maar ook naschools sport / beweegaanbod. Onze
vakleerkracht Lennart Adema gaat vanaf dit schooljaar eens per week de
lessen voor kleuters verzorgen en twee keer per week voor de kinderen in
groep 3 t/m 8. Ook is het mogelijk om op maandag of dinsdag een extra
beweegmoment te volgen. Lennart werkt vanuit het Athletic Skills Model.
Dit model werkt vanuit de schijf van 10 vaardigheden toe naar sporten. Op
deze manier worden kinderen veelzijdig en breed motorisch opgeleid zodat
ze goed worden voorbereidt op een leven lang sporten.
MQscan:
Voor het volgen van de motoriek maken we gebruik van de MQscan. Dit is
een parcours met verschillende opdrachtjes die de kinderen zo snel mogelijk proberen af te leggen. Op basis van leeftijd in weken, geslacht, tijd en
ervaren moeilijkheden in het parcours komt er een score uit. Deze score is
op te vragen bij Lennart Adema. Communicatie hierover gaat allemaal via
Social Schools.

Gymnastiekrooster 2021-2022:
Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

8.30– 9.15
9.15–10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.30-13.15

Groep 8a
Groep 8b
Groep 7a
Groep 6/7
Groep 6

Groep 5
Groep 4
Groep 3a
Groep 3b

Kleuters
Kleuters
Kleuters

Schooljaar 2021-2022

Donderdag
Groep 5
Groep 4
Groep 3a
Groep 3b

Vrijdag
Groep 8a
Groep 8b
Groep 7a
Groep 6/7
Groep 6
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Gymnastiekkleding:
Om alle bewegingen en lessen goed mee te kunnen doen, vragen we ouders/kinderen om sportieve kleding te dragen tijdens de gymles. Dit kan
een trainingsbroek of short zijn met een sportief shirt. Ook het dragen van
gymschoenen is zeer aan te raden voor de veiligheid van uw kind. Het advies is om schoenen te dragen waarmee uw kind voldoende grip heeft. Soms
kan de vakleerkracht ervoor kiezen om de klas op blote voeten of sokken
te laten meedoen. Dit heeft dan te maken met het beoogde leerdoel (glijden, sensomotoriek).
De gymkleding wordt steeds meegenomen van huis en blijft niet op school
hangen. De kinderen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
Groepen 1 en 2 hebben op school een tasje aan de kapstok hangen, met
gymschoenen (het liefste zonder veters) en eventueel een korte broek
en/of T-shirt. Dit tasje blijft op school en wordt met de vakanties meegeven naar huis om te wassen. Kleuters spelen met slecht weer in het speellokaal.
Naschools aanbod:
We geven een vervolg aan het sportieve aanbod na schooltijd, dit doen we
in samenwerking met Multiskills Friesland. Op maandag of dinsdag is het
voor uw kind mogelijk om na schooltijd een extra beweegmoment te volgen. Tot de herfstvakantie is dat buiten op het plein. Na de herfstvakantie
is dat tot de meivakantie in de gymzaal, het laatste blok tot zomervakantie
is dan weer buiten. Omdat we dit voor de lange termijn willen organiseren
vragen we een bijdrage van € 40,00 per jaar.
Rooster naschools aanbod:
Tijd:
Maandag
14.15 – 15.00 uur
Naschools Groep 1 & 2
15.15 – 16.00 uur
Naschools Groep 3 & 4

Dinsdag
Naschools Groep 5 & 6
Naschools Groep 7 & 8

Schoolplein:
Kinderen bewegen in ieder geval 2,5 uur per week op ons schoolplein. We
vinden het dan ook belangrijk dat het plein uitdaagt tot ontdekken, leren,
spelen en sporten. We zijn actief bezig om het plein te ontwikkelen maar
merken ook dat het ontwikkelen van het plein een dure aangelegenheid is.
We verwachten binnen afzienbare tijd enige aanpassingen te kunnen doen
maar zijn ook op zoek naar externe financiering om het helemaal naar onze
wensen in te kunnen richten. Goede ideeën en tips zijn altijd welkom via
l.adema@pcboleeuwarden.nl
10
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Gezonde School:
Wij zijn een Gezonde School! We willen gezond eten op
school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen
met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch.
Eten en drinken in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. Lekkere pauzehappen
vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit en/of een volkoren boterham.
Koek, snoep of chips zijn op school niet toegestaan.
Drinken tijdens de pauze is voor iedereen water. I.v.m. de corona maatregelen mogen we niet meer de bekers van school gebruiken. U kunt voor
het water een lege beker of bidon (eventueel gevuld met water) meegeven.
Eten tijdens de lunch
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We eten gezamenlijk in de
klas: met de kinderen en leerkrachten. We nemen voldoende tijd om rustig te kunnen eten. Koek, snoep of chips zijn in de broodtrommel niet
toegestaan.
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
•
•
•

Volkorenbrood of bruinbrood, eventueel als variatie: volkoren
knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel
verzadigd vet en zout bevat, bv. kaas, smeerkaas, ei, hüttenkäse,
notenpasta of pindakaas.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en voor erbij.

Drinken
Bij de lunch drinken we water, thee zonder suiker, (soja)melk of karnemelk. Limonade, frisdranken en vruchtensappen bevatten erg veel suiker
en nemen we niet mee naar school, ook de varianten zonder suiker zijn
niet toegestaan. Pakjes drinken ne,men we niet mee naar school.
Geschikt drinken voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
• Kraanwater, Thee zonder suiker, (soja)melk of karnemelk.
Bekijk ons volledige voedingsbeleid op de website

www.ikc-willemalexander.nl
Schooljaar 2021-2022
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Trakteren:
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want
jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de
traktaties klein en gezond te houden. Dus geen snoep of chips! Ook wijzen
we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van
iets eetbaars.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld: Groente en fruit in een
leuk jasje. Hiervoor kunt u ook in de kookstudio terecht om dit samen
met uw kind klaar te maken. Kleine porties van producten die niet te veel
calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn,
soepstengel. Een klein cadeautje, zoals bijvoorbeeld een potlood, sticker, kleurboekje of knikkers.
U kunt ook voorbeelden van gezonde traktaties vinden op: www.gezondtrakteren.nl www.voedingscentrum.nl/trakteren

Kookstudio
We hebben een prachtige kookstudio, waar alle materialen aanwezig zijn
om te kunnen koken. Deze ruimte wordt door alle groepen gebruikt en ook
ouders kunnen hier terecht. Er worden lessen over voeding gegeven, kookworkshops, verjaardag van de juf of meester kan er worden gevierd en ook
moleculair koken is aan bod geweest.
Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen.
Hiervoor gebruiken wij het programma Smaaklessen voor de groepen 1 t/m
8 en het programma “Ik eet het beter”.
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Schoolreisje:
Ieder jaar is er een eendaags schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Bij deze
schoolreisjes wordt vaak een aantal klassen gecombineerd om de kosten te
drukken. Als richtlijn geven wij de kosten van de schoolreisjes van een vorig
jaar: Groepen 1 en 2 € 20,00 groepen 3 en 4 € 25,00 en de groepen 5, 6 en
7 €30,00.
Groep 8 gaat op een driedaags schoolkamp, de kosten voor dit kamp waren
vorig jaar € 90,00.
U kunt het bedrag t.z.t. over maken naar het bankrekeningnummer van de
school, met de vermelding van de naam en de groep van uw kind. In verband met de administratieve verwerking uiterlijk 14 dagen vóór de datum
van het schoolreisje of schoolkamp over te maken.

Schoolschaatsen:
Ieder jaar maken de groepen 5 gebruik van de mogelijkheid van schaatslessen in de IJshal. Deze vinden plaats in de maanden november en december.
Ook aan het schoolschaatsen van groep 5 zijn kosten verbonden, die bedroegen vorig jaar € 20,00.
U ontvangt t.z.t. meer informatie over de te betalen bedragen.

Belangrijke rekeningnummers:
Willem Alexanderschool
Ouderraad

Bankrekening:
NL95RABO0126146748
NL61RABO0157897109

Schooljaar 2021-2022

Waarvoor:
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Schoolkamp groep 8
Schoolschaatsen
Ouderbijdrage
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Medezeggenschapsraad (MR):
De taak van de Medezeggenschapsraad houdt onder meer in:
• gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuur
• instemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur
• de MR bestaat zowel uit ouders als leerkrachten
De leden van de Medezeggenschapsraad voor 2021-2022 zijn:
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

Reinder Feenstra
Daniëlle Notten
vacature
Joost Koopmans
(voorzitter)
Joffra van der Velde
(secretaris)
Wies Vegter

vader/moeder van:
Lukas gr. 7, Jolyke gr.3
Ruben gr. 6, Lize gr. 2

GMR:
Secretariaat: post via school (Joffra van der Velde)
Bij de leden van de MR en OR worden alleen de emailadressen van de voorzitters vermeld. Mocht u contact op willen nemen met, of een bericht willen doorgeven aan een lid van de MR of OR of het teamlid van deze raden,
dan kunt u dit via de voorzitters of een lid van het MT (Management Team)
doen. Natuurlijk kunt u op schooldagen de leerkrachten via school rechtstreeks bereiken (na schooltijd).

14

Schooljaar 2021-2022

Informatieboekje “IKC Willem Alexander”

Ouderraad (OR):
De ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders die de teamleden op
diverse manieren ondersteunen. Hun enthousiasme is van groot belang voor
de school.
• De OR vertegenwoordigt en verduidelijkt de belangen van de ouders
• De OR denkt en helpt mee bij allerlei activiteiten binnen en buiten
de school zoals vieringen, sport- en speldagen
• De OR beheert de ouderbijdragen
• De OR fungeert als klankbord voor ouders en team
De Ouderraad voor 2021-2022 bestaat uit de volgende leden:
Sonja Wiersema (voorzitter)
Email: or@alexanderschool.nl
Lotte Nijssen (penningm.)
Grietje Draaisma
Miranda Hamersma
José Lebbing
Sjoukje Oost
Suzanne Yska

vader/moeder van:
Marije gr. 6 en Els gr. 3
Ruben gr. 8, Gijs gr. 3
Iris gr. 6 en Rico gr. 3
Ruben gr. 8, Erik gr. 6
Danique gr. 4
namens het schoolteam
namens het schoolteam

Schooljaar 2021-2022
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Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage wordt geïnd door en staat onder beheer van de Ouderraad. Zij bepaalt, in overleg met het MT van de school, waar deze bijdrage
aan besteed zal worden.
De bijdrage is een vrijwillige bijdrage om verschillende activiteiten te kunnen realiseren. Activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst- en Paasvieringen, excursies, sport- en spelactiviteiten, extra onderwijsactiviteiten (in bijvoorbeeld de Projectweek) en de afsluiting van het schooljaar.
Deze is voor dit jaar vastgesteld op 15 euro per kind. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel erg belangrijk. U ontvangt van de Ouderraad in het najaar
een financieel overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen
schooljaar en een begroting van de bestedingen voor het nieuwe schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester een
oproep om de ouderbijdrage te betalen.

Carpoolrijden:
Regelmatig komt het voor dat de school wordt uitgenodigd voor een educatieve activiteit elders. We willen onze kinderen graag rijk onderwijzen
en zijn dankbaar voor het aanbod waaruit we keuzes kunnen maken. Deze
activiteiten zijn meestal niet naast de deur. Dit betekent dat we af en toe
een beroep moeten doen op ouders. Zij kunnen ons helpen met vervoer van
de kinderen.
Onze school werkt met een carpool systeem. In elke groep is een carpoolrooster. Alle ouders zijn ingedeeld in groepen. Van de leerkracht krijgt u
tijdig te horen welke groep aan de beurt is om te rijden. Het is de bedoeling
dat degene die verhinderd is, zelf voor vervanging zoekt. Dat kan betekenen dat er geruild wordt met iemand van een andere carpoolgroep uit de
klas, maar het komt ook voor dat er een opa of oma of iemand anders wordt
gevraagd om te rijden. In de bovenbouw groepen is het ook mogelijk dat er
gevraagd wordt om mee te fietsen i.p.v. te rijden. Samen kunnen we de
kinderen op deze manier een gevarieerd aanbod van educatie bieden.
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IKC Willem Alexander

Dit schooljaar, op vrijdag 17 september, zijn we officieel IKC Willem Alexander geworden. (Integraal Kind Centrum) Dit betekent dat we als partners in onderwijs, opvoeding en opvang van kinderen
van 0 – 12 jaar samenwerken met:
•

Sinne Kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang
Kinderopvang voor 0 – 4 jaar en
de speelleergroep

Deze samenwerking houdt o.a. in dat er voor de kinderen en ouders activiteiten worden georganiseerd. De samenwerking gaat echter veel verder; op
gebied van pedagogiek is er een gezamenlijk kader vastgesteld van waaruit
nu huisregels worden opgesteld, die voor alle organisaties gaan gelden. Dit
is vooral voor kinderen gemakkelijk omdat overal dezelfde regels gelden.
Buitenschoolse Opvang van Sinne Kinderopvang (BSO)
De Voor- en Naschoolse Opvang (BSO Buitenschoolse opvang) is in handen
van Sinne Kinderopvang (Professionele Kinderopvang).
De oudste groep kinderen van de BSO zitten in het Zevenblad en de jongste groep kinderen van de BSO maken gebruik van de ruimte van de speelleergroep.
De buitenschoolse opvang moet u tijdig aanvragen. U kunt voor informatie
en aanmelding bellen:
Sinne Kinderopvang: Tel. 058-2672850
http://www.sinnekinderopvang.nl

Speelleergroep “Keizerskroon” van Sinne Kinderopvang:
Voor aanmelding en informatie:
Speelleergroep “Keizerskroon”: Tel. 058-2885711
Sinne Kinderopvang: Tel. 058-2672850
http://www.sinnekinderopvang.nl

Schooljaar 2021-2022
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Groepsindeling schooljaar 2021–2022:
Op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2020 kunnen wij 12 groepen
formeren. Na uitgebreid intern overleg en overleg met de Medezeggenschapsraad zijn we gekomen tot onderstaande groepsverdeling voor het
schooljaar 2020 – 2021:
Groepen
1b
1a/2a
2b
3a
3b
4
5
6a
6b/7b
7a
8a
8b

18

Leerkrachten
Juf Anna Swarts:
maandag t/m donderdag
Juf Esther Kant:
Maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Lisa Snoek:
maandag t/m woensdag
Juf Marieke Brouwer: maandag, woensdag t/m vrijdag
Juf Elsa Hellema: maandag,
t/m woensdag en vrijdag
Juf Marjolein Fekkes:
dinsdag t/m vrijdag
Juf Hanneke Hibma:
Maandag t/m woensdag
Meester Wiebe Bakker:
maandag t/m woensdag
Juf Miranda Kooiker:
maandag t/m woensdag
Meester Joost Koopmans:
maandag t/m vrijdag
Juf Joffra van der Velde:
maandag en dinsdag
Juf Thelma Hesseling:
maandag t/m woensdag en
vrijdag

Leerkrachten
Juf Martine v.d. Schuur:
vrijdag
Juf Sjoukje Oost:
woensdag en donderdag
Juf Maria van Twist:
donderdag en vrijdag
Juf Vera Kooij:
dinsdag
Juf Wies Vegter:
donderdag
Juf Annarein Dijkhuis:
maandag
Juf Annelies Hoekman:
donderdag en vrijdag
Juf Vera Kooij:
donderdag en vrijdag
Juf Suzanne Yska:
Donderdag en vrijdag
Meester Menne Pieter Brouwer: woensdag t/m vrijdag
Juf Joffra van der Velde:
donderdag

Schooljaar 2021-2022
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Verdeling overige taken:
Directeur
Adjunct directeur en
Interne Begeleider
Onderbouw-coördinator
Bovenbouw-coördinator
Taalcoördinator
Rekencoördinator
ICT-coördinator
Gedragsspecialist
Techniek-coördinator
Cultuur-coördinator

Titia Boomgaardt
Carla de Boer
(dinsdag t/m donderdag
Wies Vegter
Suzanne Yska
Annarein Dijkhuis
Marjolein Fekkes
Wies Vegter
Menne Pieter Brouwer
Joffra v/d Velde
Thelma Hesseling

(tel: 058-2571742)
(groep 1 t/m 8)
aanwezig)
(groep 1 t/m 3)
(groep 4 t/m 8)

Administratie
Conciërge

Astrid Bakker (dinsdag en vrijdagochtend)
Nedzad Mujkié

Bedrijfshulpverleners:
Op school zijn 9 bedrijfshulpverleners aanwezig die jaarlijks worden
(bij)geschoold in EHBO en brandbestrijding. Zij zijn verantwoordelijk voor
de veiligheid op school. Zij geven eerste hulp en coördineren een ontruiming bij calamiteiten.
Bedrijfshulpverleners bij ons op school:
Suzanne Yska (coördinator)
Marieke Brouwer
Miranda Kooiker
Lisa Snoek
Wies Vegter

Lennart Adema
Hanneke Hibma
Christiene Sikkema
Anna Swarts

Schooljaar 2021-2022
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Schoolplattegrond 2021-2022:

Wanneer de school ’s avonds open is kunt u gebruik maken van de hekken
bij het gymnastieklokaal en bij “ De Frosk”. De school komt u dan binnen
via de ingang bij de groepen 3 en 4.
20
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Email adressen personeel
We hebben nog steeds te maken met het Coronavirus, waardoor het contact met ouders veelal op afstand moet. Op het plein kunt u de leerkracht
niet aanspreken. Als u nog iets wilt mededelen kan dat via de mail of een
briefje meegeven. Voor schooltijd lezen wij de mail. Daarom bij deze
onze mailadressen.
Groep
1b
1b
1a/2a
2b
3a
3b
4
5
6a
6b/7b
7a
8a
8b
gym
Directie
IB’er
Administratie

Leerkracht
Anna Swarts
Martine v.d. Schuur
Esther Kant
Sjoukje Oost
Lisa Snoek
Maria van Twist
Marieke Brouwer
Vera Kooij
Elsa Hellema
Wies Vegter
Marjolein Fekkes
Annarein Dijkhuis
Hanneke Hibma
Annelies Hoekman
Wiebe Bakker
Vera Kooij
Miranda Kooiker
Suzanne Yska
Joost Koopmans
Menne Pieter Brouwer
Joffra v.d. Velde
Thelma Hesseling
Lennart Adema

Email
a.swarts@pcboleeuwarden.nl
m.vdschuur@pcboleeuwarden.nl
e.kant@pcboleeuwarden.nl
sjoukje.oost@pcboleeuwarden.nl
l.snoek@pcboleeuwarden.nl
m.vantwist@pcboleeuwarden.nl
m.brouwer@pcboleeuwarden.nl
v.kooij@pcboleeuwarden.nl
e.hellema@ pcboleeuwarden.nl
w.vegter@ pcboleeuwarden.nl
m.fekkes@pcboleeuwarden.nl
a.dijkhuis@pcboleeuwarden.nl
h.hibma@pcboleeuwarden.nl
a.hoekman@pcboleeuwarden.nl
w.bakker@pcboleeuwarden.nl
v.kooij@pcboleeuwarden.nl
m.kooiker@pcboleeuwarden.nl
s.yska@pcboleeuwarden.nl
j.koopmans@pcboleeuwarden.nl
mp.brouwer@pcboleeuwarden.nl
j.vdvelde@pcboleeuwarden.nl
t.hesseling@pcboleeuwarden.nl
l.adema@pcboleeuwarden.nl

Titia Boomgaardt
Carla de Boer
Astrid Bakker

t.boomgaardt@pcboleeuwarden.nl
c.deboer@pcboleeuwarden.nl
a.bakker@pcboleeuwarden.nl
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Resultaten van ons onderwijs:
De niveauverschillen tussen kinderen zijn vaak erg groot. Het onderwijs bij
ons op school is zo georganiseerd dat we goed zicht hebben op de verschillende niveaus van de kinderen. Wij hebben voor de hoofdvakken lezen,
spelling, rekenen, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling een
duidelijk signalerings- en registratiesysteem. De resultaten van dit systeem
worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
De behaalde leerresultaten waren het afgelopen jaar goed te noemen. De
inspectie heeft bij haar laatste bezoek vastgesteld dat de tussenopbrengsten, gedurende de schoolperiode en de eindopbrengsten aan het einde van
de basisschool van voldoende niveau zijn.
Uitstroom einde schooljaar:
De afgelopen twee jaar was de uitstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs als volgt:
Uitstroom 2019-2020:
Leerlingen VMBO BL
Leerlingen VMBO KL/GL
Leerlingen VMBO TL
Leerlingen naar HAVO
Leerlingen naar VWO

22

Uitstroom 2020-2021:

6
8
9
6

Leerlingen VMBO BL
Leerlingen VMBO KL/GL
Leerlingen VMBO TL
Leerlingen naar HAVO
Leerlingen naar VWO
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Klachtenprocedure:
In de schoolgids is de klachtenprocedure beschreven. De klachten kunnen
van verschillende aard en ernst zijn. De klachtroutes geven aan bij wie u
moet zijn: bij de betreffende leerkracht, bij de directie van de school, bij
het bevoegd gezag van de Vereniging voor PCBO-Leeuwarden e.o. of bij de
klachtencommissie.
Namen en telefoonnummers kunt u vinden in de schoolgids.

Schoolafspraken:
Mobieltjes: In deze moderne tijd van mobiel bereikbaar zijn, hebben ook
veel (oudere) kinderen een eigen telefoon. Deze telefoons zijn op school
niet toegestaan. Bij hoge uitzondering en wanneer dit vooraf aan de groepsleerkracht is gevraagd, kan van deze regel worden afgeweken.
Via het nummer van de school is uw kind in geval van nood altijd bereikbaar.
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