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Voorwoord 
Dit is de schoolgids van ons onderwijsteam7. Dit onderwijsteam is een van de zeven onderwijsteams 
van de Gearhing. Onderwijsteam 7 bestaat uit de volgende scholen: OBS De Stjelp te Baard, 
samenwerkingsbasisschool SBS De Romte te Itens, OBS It Bynt Winsum en OBS De Opslach te 
Wommels. We werken nauw samen en maken gebruik van elkaars expertise en kennis.  
 
In deze schoolgids 2016-2017 vindt u belangrijke informatie over onze vijf scholen. Het algemeen 
gedeelte van alle Gearhing-scholen is te vinden op www.gearhing.nl . Op de website van elke school 
vindt u de actuele informatie. Elke school heeft een Facebook account  met recente gebeurtenissen 
en foto’s.  
Het onderwijsteam wordt aangestuurd door een directeur. Elk onderwijsteam heeft een manager 
bedrijfsvoering die operationele zaken aanstuurt. Op elke school is een locatiecoördinator. Zij is het 
eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten die vragen hebben over de organisatie van de 
school. 
 
In deze gids wordt de term ouders gebruikt voor zowel ouders als verzorgers.  
Wij hopen dat onze schoolgids u voldoende informatie verschaft. Wenst u nadere toelichting dan zijn 
we graag bereid deze te geven. Hebt u suggesties? Ook dan horen wij die graag van u. 
 
Namens Onderwijsteam 7, 
 
Feikje Toering - v.d. Weide (directeur) 
 
 

 

http://www.gearhing.nl/
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1. Onderwijsteam 7 
Onderwijsteam 7 is samengesteld uit 4 van de 27 scholen van Stichting Gearhing, namelijk: 

 OBS De Stjelp in Baard (Jenaplanschool) 

 SBS De Romte in Itens 

 OBS It Bynt in Winsum  

 OBS De Opslach in Wommels 
 
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk 
zijn, verschilt de uitwerking per school. Iedere school legt andere accenten. Dit is zichtbaar in het 
onderwijsconcept, de identiteit en de slogans van de scholen. 
 

1.1 Visie  

De visie van Onderwijsteam 7:  
 

De mooiste weg die je een kind kunt geven,  
is toestaan zijn eigen pad te gaan, geheel op eigen kracht. 

 
Elke bassischool van onderwijsteam 7 geeft haar leerlingen in elk geval al het onderwijs dat volgens 
de wet verplicht is. Daarnaast wil elke school het kind iets meegeven waardoor het opgroeit tot een 
zelfstandige persoonlijkheid. Als het kind dan van school gaat, kan het  afscheid kan nemen van een 
onderwijsplek, waarin hij/zij optimale aandacht heeft gekregen van alle medewerkers.  
Aan het eind van deze basisschoolperiode heeft het geleerd om zijn eigen richtingen te kiezen en 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en dat van zijn omgeving.  
Het kind heeft vertrouwen opgebouwd in wat hij kan en wie hij is.  
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1.2 Onderwijsconcepten  

 

OBS De Stjelp Baard 
 
Het profiel van De Stjelp  is gebaseerd op 4 pijlers: 
  
1) Een open en sociale school  
2) Samenwerken aan zelfstandigheid  
3) Ontwikkel je talent  
4) Laat zien wat je kunt! 
 
‘Een school waarin de wereldoriëntatie het hart is’. 
 
VISIE: De Stjelp werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren 
twintig van de vorige eeuw door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. 
Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling 
van het kind stond voor hem voorop. Voor ons ook! 
Op De Stjelp werkt iedereen (kinderen, ouders en teamleden) samen aan een prettig leef- en 
werkklimaat. Elk heeft hierin zijn eigen taak. Daarbij proberen we de kinderen zoveel mogelijk 
medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelingsproces.  
Dit bereiken we door hen te betrekken bij het leren. De leerlingen stellen samen met de leerkrachten 
hun eigen leerdoelen vast. Hier uit vloeit vervolgens het werk voort. Bij ons zitten leerlingen en 
leerkrachten daarom ook regelmatig samen om tafel, om te reflecteren op het werk en om nieuwe 
doelen te stellen voor de toekomst. Deze ontwikkeling volgen we in een persoonlijke doelen map, 
waarin natuurlijk ook de landelijk gestelde doelen opgenomen zijn.  
 
We zijn steeds samen met de leerlingen op zoek naar manieren om het leren zo boeiend mogelijk te 
maken. Op onze school leren we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart en onze handen. 
We zorgen voor afwisselende werkvormen en geven spel een vaste plek in ons onderwijs. 
Op de Stjelp leren leerlingen niet alleen van de leerkracht, maar juist ook van elkaar. We stimuleren 
kinderen om elkaar te helpen en te ondersteunen om samen verder te groeien.  
We zitten dagelijks samen in de kring waarbij we in gesprek gaan over actualiteiten, boeken, situaties 
in de groep en zaken die worden aangedragen door de leerlingen zelf. 
En natuurlijk is er op onze school ruimte om successen te vieren. Soms in een kleine groepsviering 
maar ook geregeld met de hele school: jong en oud, samen.  
 
MISSIE: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je verantwoordelijk te zijn voor je 
inbreng in de kring, je werk, tijdens je spel en de viering. Leer het zelf te doen. 
 
 

SBS De Romte Itens 
 
Het profiel van De Romte is gebaseerd op 4 pijlers: 
  
1) Een open en sociale school  
2) Samenwerken aan zelfstandigheid  
3) Ontwikkel je talent  
4) Laat zien wat je kunt! 
 

 
‘Leren doe je samen’, is de inspiratie voor de ontwikkeling op onze school.  
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VISIE: We willen een school zijn met heldere structuren en waar kinderen optimaal leren in een 
veilige leeromgeving die leerlingen aanspreekt. Wij begeleiden hen naar de hoogst mogelijke 
leerresultaten. Kinderen moeten daarbij leren verantwoordelijk te zijn voor eigen werk en materiaal 
en leren de ander te accepteren en te respecteren zoals hij is.  
 
Mensvisie 
De Romte geeft elk kind de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien en aan te sluiten bij ieders 
levensstijl.  
 
Visie op de samenleving 
De Romte blijft zich innoveren en stuurt de leerlingen aan tot meer zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid.  
 
Visie op onderwijs 
De Romte biedt de leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving waarbij wij het beste uit ieder 
kind willen halen door hoge verwachtingen te scheppen.  
 
 
MISSIE: ‘Leren doe je samen!’ 
 
 

OBS It Bynt Winsum 
 
Het profiel van It Bynt  is gebaseerd op 4 pijlers: 
  
1) Een open en sociale school  
2) Samenwerken aan zelfstandigheid  
3) Ontwikkel je talent  
4) Laat zien wat je kunt! 
 
 

‘Zélf doen en sámen net iets verder!’  
 
VISIE: Onze school haalt het maximale uit ieder kind, uit iedere leerkracht. De vragen die we onszelf 
en elkaar stellen, zorgen ervoor dat onze school een creatieve en onderzoekende leeromgeving kent, 
in beweging en boeiend. Zélf doen en sámen net iets verder! 
 
Kernpunten die voor ons belangrijk zijn: 
Vertrouwen 
De wil om autonoom te leven zit ingebakken: de wil om “het zelf te doen” en de ruimte om in 
vertrouwen verantwoordelijkheid mee te krijgen, geeft ons werkplezier. Wij gaan er daarbij van uit 
dat kinderen en team van de dingen die we goed kunnen groeien, en leren van de dingen die niet zo 
goed gaan. Dat vertrouwen willen wij elkaar geven. Daarvoor is het nodig dat we duidelijk zijn in onze 
verwachtingen. Wat zijn de doelen en resultaten waar we naar toe werken. En hebben we onderweg 
genoeg zelfvertrouwen, vanuit een reëel zelfbeeld, om die doelen en resultaten samen te halen. We 
moedigen elkaar daarin aan. Een open houding en de wil om te leren passen daar bij. 
 
Bezieling, vreugde 
Wij staan voor een school waar kind, ouder en leerkracht graag naar toe gaan en met energie aan het 
werk kunnen. Vanuit een professionele inzet nét een stapje meer doen voor jezelf en voor elkaar, 
met aandacht voor persoonlijke grenzen. Nét iets verder gaan en uitgedaagd worden. 
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De leeromgeving die we inrichten laat zien dat we vernieuwen, onderzoeken, experimenteren en 
innoveren. We oriënteren ons breed en we gaan er voor! 
 
Respect 
Kernwoord respect is leidend in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee willen we een 
bijdrage leveren aan een leefbare en rechtvaardige samenleving met ruimte voor eigenheid en 
cultuur. Hoe sterker daarbij de verhouding leerkracht-kind-ouder is ontwikkeld, hoe sterker ook de 
ontwikkelingskansen. 
Een goede relatie is dan een uitgangspunt bij onze gesprekken met elkaar (collegiale consultatie), 
met ouders en met kinderen. Dat begint met vriendelijkheid en positief voorbeeldgedrag. We 
benaderen elkaar vanuit die vriendelijkheid en waarderen de inbreng van elkaar, van ouders en van 
kinderen. We zijn ons ervan bewust dat de woorden en houding die we daarbij kiezen, moeten 
helpen om elkaar te vinden.  
 
Creatief denken en groei 
De school, het team, de kinderen  zijn samen een lerende organisatie. Dat heeft betekenis. Het 
maximale uit elkaar halen. De groeimogelijkheden benutten. 
In de interactie stimuleren we elkaar tot creatief denken en brengen we elkaar op een hoger niveau. 
Het kiezen van coöperatieve werkvormen helpt ons daarbij. We stimuleren zelfvertrouwen door het 
hebben van een eigen inbreng. 
Groei gaat over brede ontwikkeling. Er is ruimte voor het experiment en innovatie, een 
onderzoekende cultuur. We geven onze leerlingen graag de ruimte om te ontdekken en te 
ontwikkelen wat zij goed kunnen. Resultaat gericht, maar wel door een rijke oriëntatie en 
verschillende leerstijlen, léren leren. Ook onze leerkrachten krijgen ruimte om te onderzoeken en te 
ontwikkelen. Dat gaat verder dan beperkt met een methode. Durf los te laten en werk met leerlijnen. 
Vertrouw op het resultaat. We zijn tenslotte niet op school om te doen wat we kunnen. School is er 
om te leren.  
Onze school haalt het maximale uit ieder kind en uit iedere leerkracht. De vragen die we onszelf en 
elkaar stellen, zorgen ervoor dat onze school een creatieve en onderzoekende leeromgeving is, welke 
boeiend en altijd in beweging is. 
 
MISSIE: ‘Samen nét iets verder!’ 
 
 

OBS De Opslach Wommels 
 
Het profiel van De Opslach is gebaseerd op 4 pijlers: 
  
1) Een open en sociale school  
2) Samenwerken aan zelfstandigheid  
3) Ontwikkel je talent  
4) Laat zien wat je kunt! 
 
‘De Opslach zijn we samen van klein naar groot’.  
 
VISIE: Onze school streeft naar eigenheid, openheid en respect en wij willen op onze school het 
accent leggen op actieve pluriformiteit. We willen openstaan voor eigenheid dus verscheidenheid. 
We willen bewust kijken naar de verschillen, naar de oorzaken die aan de verschillen ten grondslag 
liggen en naar de gevolgen, die deze kunnen hebben voor de omstandigheden waarin mensen leven. 
De Opslach wil toekomstgericht onderwijs bieden in de breedste zin van het woord en zich profileren 
als talentenschool. Modern en open onderwijs, gericht op dynamiek en talenten en passend bij ieder 
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kind. De Opslach wil een school zijn waar leerkrachten, kinderen en ouders zich goed voelen en 
optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. 
Binnen ons onderwijs is er specifieke aandacht voor onder andere: 
 
De leesrijke leeromgeving 
De omgeving waarin leerlingen lezen is rechtstreeks verbonden met wat en hoe zij lezen. Een rijke, 
uitnodigende leesomgeving op school, met eigen teksten, poëzieposters en boekenposters aan de 
muur, een kast gevuld met verschillende soorten (actuele!) boeken en tijdschriften, én een leraar die 
enthousiast  met de groep over lezen praat, zal een positieve invloed op het lezen hebben. 
Activiteiten die het lezen stimuleren en activiteiten waarmee kinderen kunnen reageren op wat ze 
gelezen hebben, zijn van groot belang voor de leesmotivatie.  
Om het lezen van leerlingen te kunnen stimuleren is het zaak dat de leerkracht weet wat de 
leesbelangstelling van de leerlingen is, zodat daar het leesaanbod en de activiteiten op kunnen 
worden afgestemd. 
Gesprekken over lezen worden regelmatig gevoerd door de leerkracht met de leerling of de 
leerkracht met de groep. De school werkt bewust met een leesbeleid om kritisch het lezen van de 
leerlingen te kunnen volgen en bij te stellen. 
 
Werkplek leren en talentontwikkeling 
Groep doorbrekend werken is, mede met het oog op PASSEND ONDERWIJS, een belangrijk aspect. 
Dit houdt in dat naast het werken in groepen, het werken buiten het huidige klaslokaal wordt 
gestimuleerd in de vorm van “werkplek leren”. Kinderen kunnen zowel binnen als buiten de groep 
werken, maar hebben ook mogelijkheden om in een hoekje in de school samen te werken aan een 
groepsopdracht.  
De leerkrachten werken met open deuren, waardoor het bijvoorbeeld ook mogelijk is om leerlingen 
onderling per leergroep uit te wisselen. Uiteraard wordt te allen tijde naar de mogelijkheden en 
ontwikkeling van het individuele kind gekeken wat er mogelijk is en waarbij het kind  gebaat is. 
In het verlengde van het werkplek leren ligt talentontwikkeling. Onze school heeft oog voor talent in 
de breedste zin van het woord. Kinderen werken met een dagtaak. De kinderen weten exact wat er 
van hen wordt verwacht, hoe ze hun taak kunnen realiseren en op welke plek in de school.  
 
MISSIE: ‘Van Opslach tot BOPPESLACH’ 
 

1.3 Identiteit van de scholen  

Op onze scholen is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte welkom. De 
identiteit van de openbare school en samenwerkingsschool wordt bepaald door de mensen, die 
samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een onderdeel van de 
samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op onze scholen is ruimte voor 
verschillen in cultuur en overtuiging. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en 
cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van pluriformiteit.  
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2. De organisatie van het onderwijsteam  

2.1 De taken van het personeel 

Binnen een Gearhing onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen 
gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen wisselen ervaringen uit en 
organiseren regelmatig samen activiteiten voor de leerlingen, zoals een schoolreisje of een sportdag.  
Binnen het onderwijsteam werken verschillende medewerkers, namelijk:  
 
De directeur 
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder 
onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen 
en legt hiervoor verantwoording af aan de ouders en het  college van bestuur.  
 
De manager bedrijfsvoering 
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam 
(exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de 
gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken. 
 
De locatiecoördinator 
Hebt u vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De 
locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is 
aanspreekpunt voor ouders in groep overstijgende aangelegenheden en klachten.  
 
De intern begeleider 
De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt 
de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe 
zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de 
interne begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind. Meer informatie over de 
zorg vindt u in hoofdstuk 4 'De zorg voor de kinderen'.  
 
De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het 
eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de 
situatie het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het 
voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt 
ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.  
 
De Informaticacoördinator  
Om nieuwe informatietechnologieën een plaats te geven in de basisschool, heeft iedere school een 
ICT-er. Die is de contactpersoon naar de systeembeheerder. Tevens ondersteunt, informeert en 
adviseert hij of zij de leerkrachten over ontwikkelingen en werkwijzen.  
 
De administratief medewerkster  
Voor het gehele onderwijsteam is een administratief medewerkster werkzaam. Zij handelt facturen 
af en regelt bestellingen. Daarnaast ondersteunt ze de leerkrachten door het verrichten van 
administratieve handelingen. 
 
Facilitair medewerker 
Voor het hele onderwijsteam is een facilitair medewerker werkzaam. Hij doet het tuinonderhoud en 
de voorkomende technische klussen. 
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Stagiaires  
Alle scholen, afhankelijk van de grootte, begeleiden jaarlijks één of meerdere stagiaires van de PABO. 
De begeleiding wordt door de betreffende groepsleerkrachten verzorgd. Soms zijn er LIO’ers (leraar 
in opleiding) op school. Dit zijn vierdejaars PABO studenten, die gedurende een langere periode 
zelfstandig voor de klas staan, onder supervisie van een groepsleerkracht. 
 

2.2 De inhoud van het onderwijs  

De mooiste weg die je een kind kunt geven is: ‘toestaan zijn eigen pad te gaan, geheel op eigen 
kracht. Daarom willen wij onze leerlingen in ons onderwijsteam, mede-eigenaren laten worden van 
hun leerproces. Alle scholen in ons onderwijsteam zijn in 2016-2017 bezig met deze ontwikkeling en 
het doel is dat in schooljaar 2020-2021 de kinderen zoveel mogelijk hun eigen pad kunnen gaan. De 
leerlingen formuleren doelen die ze in een schooljaar willen bereiken en bepalen daarin,  binnen 
kaders,  hun eigen koers. We betrekken ook de ouders bij dit traject. De leerkrachten ondersteunen 
het kind in dat proces en sturen bij als dat nodig is. Het kind is de stuurman en de leerkracht de 
kapitein.  
 
De leerstof, de instructie en de verwerking worden aangepast aan hun niveau. De kinderen worden 
afhankelijk van de les gegroepeerd in een kring, in groepjes of alleen. In de groepen 1,2 wordt de 
leerstof aangeboden in thema’s. Het leerstofaanbod en de werkvormen van onze methodes en 
leerlijnen gaan uit van de kerndoelen van het basisonderwijs (http://tule.slo.nl). Deze kerndoelen 
geven aan wat de kinderen leren voor de vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, 
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs en Fries. ICT wordt 
daarbij op vele manieren ingezet om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen.  
Dit alles wordt gerealiseerd in een periode van 8 jaar. De totaal geplande onderwijstijd voor de 
groepen 1 tot en met 8 is ten minste 7520 uur. De verdeling van de onderwijstijd over de 
verschillende vakgebieden wordt geregistreerd in het schooladministratiesysteem ParnasSys, waarin 
ook de roosters per groep zijn geregistreerd.  
 
Feikje Toering: ,,Het is een misvatting dat er dan geen structuur op de scholen aanwezig zou zijn. Die 
is er juist wel, want in dit onderwijsconcept hangt alles met elkaar samen." Leerkrachten zijn ook 
vakspecialisten in bijvoorbeeld taal/lezen of rekenen. Kwaliteiten kunnen zo beter worden ingezet. 
Deze werkwijze vraagt wel veel van leerkrachten. ,,Je bent met meerdere collega's verantwoordelijk 
voor een grote groep kinderen. Je moet goed kunnen samenwerken. Die integrale 
verantwoordelijkheid komt soms tot uiting in de lokalen (dit hangt wel af van de situatie van het 
gebouw) Veel bevindt zich in de openheid." 
 

2.3 Tussenschoolse opvang - TSO  

Op 3 van de vier scholen, De Stjelp Baard, De Romte 
Itens en De Opslach Wommels, werken we met het 
continurooster. De leerkrachten eten op deze scholen 
met de kinderen. 
Op it Bynt in Winsum is een Tussenschoolse opvang. 
Deze school zorgt voor een overblijflocatie. De 
organisatie Kidsfirst zorgt voor de invulling van het 
overblijven.  De overblijfkrachten zijn verantwoordelijk 
voor de invulling van het overblijven. Zij houden een 
oogje in het zeil, zorgen ervoor dat iedereen ook 
werkelijk iets eet en drinkt en letten erop dat alles 
soepel en plezierig verloopt.  
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Aanmelden 
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO voor abonnementen en strippenkaarten via 
planning@kidsfirst.nl  
 
Contactpersoon 
Voor incidentele aanmeldingen voor de TSO kunt u contact opnemen met  tsowinsum@kidsfirst.nl 
 
*Alleen op OBS It Bynt is er TSO. Op de andere scholen is een continurooster. 
 

2.4 Wijze van vervanging bij ziekte 

Als er een leerkracht ziek is, zal een vervangende leerkracht voor de groep staan. Wanneer het niet 
lukt om vervanging te vinden  dan combineren we groepen of verdelen we de leerlingen over 
verschillende ruimten, waar kinderen zoveel mogelijk zelfstandig hun werk kunnen doen. Kinderen 
worden niet naar huis gestuurd. Wanneer zich toch een situatie voordoet dat kinderen naar huis 
moeten, dan weet u dat van te voren. We bellen de ouders of er iemand thuis is of dat het mogelijk is 
om opvang is te organiseren.  
 

2.5 Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming  

De afkorting GVO staat voor Godsdienstig Vormingsonderwijs. De afkorting HVO staat voor 
Humanistisch Vormingsonderwijs. Deze lessen zijn op onze scholen. De bedoeling van de lessen is om 
kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en 
culturen. De lessen helpen kinderen hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen, om oog te hebben 
voor wat geloof voor mensen kan betekenen en om respect te hebben voor mensen die anders in het 
leven staan dan zij zelf.  
Op OBS it Bynt en SBS de Romte krijgen de leerlingen levensbeschouwelijke vorming. Er wordt 
gebruik gemaakt van de methode Trefwoord. Trefwoord wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij 
het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze 
allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent 
God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, 
enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder 
andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en 
ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met 
elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat 
geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.  
Ouders kunnen aangeven naar school om hun kinderen de lessen Humanistisch en Godsdienstig 
Vormingsonderwijs niet te laten volgen. Deze lessen zijn namelijk niet verplicht. Kinderen die niet 
deelnemen aan deze lessen krijgen een andere taak/opdracht.  
 

2.6 Actief burgerschap  

Actief burgerschap en sociale integratie zijn een onderdeel van ons 
schoolbeleid. Het zijn geen vakken die op het lesrooster staan. Actief 
burgerschap gaat over het kunnen en willen deelnemen aan de 
samenleving. Het gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie, 
reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en zorg voor 
de eigen omgeving. Op onze scholen ontwikkelen kinderen naast de 
schoolse vakken ook een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en 
positief gedrag. Daarin zijn gelijkwaardigheid en respect voor de 
medemens de belangrijkste uitgangspunten. Wij leren de kinderen ook 
respectvol om te gaan met waarden en normen van andere mensen. 
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2.7 Schooltijden   

 

Scholen Schooltijden Groep 1 vrij Groep 2-4 vrij 

OBS De Stjelp 
Baard 

 

8:30-14:30 uur 
Woensdag 8:30 – 12:30 uur 

 
Woensdagmiddag vrij. 

(Continurooster) 

- - 

SBS De Romte 
Itens 

 

8:25 – 14:00 uur 
(Continurooster) 

- - 

OBS It Bynt 
Winsum 

 

8:30 – 11:45 uur 
13:15 – 15:30 uur 

Woensdag 8:30 – 12:15 uur 
 

Woensdagmiddag vrij. 

donderdag- en 
vrijdagmiddag 

vrijdagmiddag 

OBS De Opslach 
Wommels 

 

Groep 1-3 
8:30 – 14:00 uur 

 
Groep 4-8 

8:25 – 14:05 
(Continurooster) 

- - 
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2.8 Groepsindeling  

 

Scholen Groepen Leerkrachten 

OBS De Stjelp 
Baard 

 

Groep 1-3 
Groep 4-5 
Groep 6-8 

Renske Bosma & Sytske v.d. Polder  
Sjoukje de Jong & Titia Bruinsma 
Jetske Hettinga & Sjoukje de Jong 

OBS De Romte 
Itens 

 

Groep 1-3 
Groep 4-8 

Anneke Verbeek & Wobkje Hibma  
Femke Huisman & Tineke Stellingwerff  

OBS It Bynt 
Winsum 

 

Groep 1-2 
Groep 3-4 
Groep 5-6 
Groep 7-8 

Bernarda Wijnia & Klaasje de Jong 
Marja vd Wal & Liesbeth ten Kate 
Kees Zuidema & Hillie Ypma 
Wendy Duivenvoorde & Hilly Velde 

OBS De Opslach 
Wommels 

 

Groep 1-2 
Groep 3-5 
Groep 6-8 

Paula de Boer & Gerlinda de Vries 
Anneke Boorsma & Ewoud van der Weide 
Fenna Bijlstra & Janke Singelsma 

2.9 Jaarkalender 

Ieder jaar geeft de school een jaarkalender uit met belangrijke data en praktische informatie. We 
willen graag dat u deze gebruikt. In de Nieuwsbrief staan soms aanvullingen op de kalender. Die kunt 
u dan toevoegen. De volgende zaken staan er in: schoolregels, tussenschoolse opvang, 
groepsindeling, adressen, vakantieperiodes en margedagen, gymtijden, enz. 
 

2.10 Onderwijstijd, schoolvakanties en margedagen 

De onderwijstijd, schoolvakanties en margedagen zijn in overleg met de OMR vastgesteld. 
 
Onderwijstijd 
De scholen geven het verplichte aantal lesuren van 7520 uren in acht schooljaren. 
 
Schoolvakanties 
Voor de schoolvakanties volgen de scholen het advies van de overheid. De data van de 
schoolvakanties kunnen licht verschillen per school. Ze staan in de jaarkalender en op de websites. 
 
Margedagen  
Naast de vakanties zijn de kinderen nog een aantal dagen vrij. Dit zijn de zgn. margedagen. 
Margedagen gebruiken de teams met name voor scholing en klassenmanagement. 
Afhankelijk van de schooltijden heeft een school meer of minder marge. 
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Margedagen per school: 
 

OBS De Stjelp in Baard (Jenaplanschool) 
21 september scholing team 
4 juli  Sportdag. Groep 1-4 heeft vrij 
15 maart Conferentiedag Jenaplanonderwijs 
7 juni  Team evaluatiedag 
9 juni  Dorpsfeest 
21 juli  Margedag.  
 

SBS De Romte in Itens 
7 september Werkmiddag team 
21 september Scholing team 
1 februari Zorgmiddag 
6 juni  Margedag (na Pinksteren) 
7 juni  Team evaluatiedag 
21 juni  Zorgmiddag 
4 juli  Sportdag. Groep 1-4 heeft vrij 
21 juli  Margedag 
 

OBS It Bynt in Winsum 
21 september Scholing team 
6 juni  Margedag (na Pinksteren) 
7 juni  Teamevaluatiedag 
23 juni  Margedag 
4 juli  Sportdag. Groep 1-4 heeft vrij 
21 juli  Margedag 
 

OBS De Opslach in Wommels 
21 september Scholing team 
1 t/m 4 mei Meivakantie   
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3. Ouderbetrokkenheid  
School en thuis zijn met elkaar verbonden. Daarom zijn ouders en school met elkaar in gesprek zodat 
opvoeding en onderwijs op elkaar kunnen aansluiten. Door goede samenwerking wordt de 
schoolontwikkeling van uw kind gestimuleerd en is er aandacht voor het welbevinden van uw kind. 
Deze samenwerking is gelijkwaardig en niet vrijblijvend, want ouders en school delen de 
verantwoordelijkheid in deze samenwerking. Daarom zijn ouders welkom op onze school en is hun 
inbreng waardevol. De samenwerking wordt op verschillende manier vormgegeven. Het is belangrijk 
om op een respectvolle manier met elkaar te spreken en daarbij recht te doen aan elkaars 
professionaliteit. Heldere afspraken met betrekking tot het kind en het verblijf op de school zijn 
daarbij de basis. Over en weer kunnen school en ouders elkaar daarover aanspreken. 
 

3.1 Informatie uitwisselen 

We wisselen op verschillende manieren informatie uit over uw kind en over de school. Minimaal 
twee keer per jaar nodigen wij u uit voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Ouders en 
leerkracht hebben hierin een actieve rol. Om aan een goede ontwikkeling van uw kind te werken, 
wordt er gesproken over de voortgang op school en wat thuis wordt vervaren. Ouders hebben dan 
ook altijd de mogelijkheid het dossier van hun kind in te zien. Op It Bynt hebben de ouders ook via 
het ouderportaal van ParnasSys inzage in toetsresultaten. 
Belangrijke informatie over de school staat op de website, in de kalender en in de nieuwsbrieven van 
de school.  
 

3.2 De medezeggenschapsraad 

De mening van ouders over de school en de ontwikkelingen is belangrijk. Ouders kunnen meepraten 
en meebeslissen via de medezeggenschapsraad (MR), die uit een gelijk aantal ouders en 
personeelsleden bestaat. De medezeggenschapsraad is het medezeggenschapsorgaan dat kan 
instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de school inbrengt. 
In de wet op de medezeggenschap is beschreven op welke terreinen een MR instemming of advies 
mag geven. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Ouders en personeel mogen altijd als 
toehoorder aanschuiven bij een vergadering. De agenda en notulen van de vergaderingen worden 
gepubliceerd. Zie voor contactgegevens van de MR hoofdstuk 7 van deze schoolgids. 
 

3.3 De Onderwijsteam medezeggenschapsraad 

In de Onderwijs team Medezeggenschapsraad (OMR), worden zaken besproken die alle scholen van 
het onderwijsteam aangaan. Ook de OMR bestaat uit een ouder en een personeelsgeleding van 
iedere school  en er gelden dezelfde wettelijke regels als voor een MR. Iedere MR is 
vertegenwoordigd in de OMR. Zie voor contactgegevens van de OMR hoofdstuk 7 van deze 
schoolgids. 
 

3.4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een medezeggenschapsorgaan dat kan 
instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen, dat het college van 
bestuur van Gearhing inbrengt. In de GMR is elk onderwijsteam vertegenwoordigd. Een afvaardiging 
van het college van bestuur woont de GMR-vergaderingen bij als adviseur. Taken en bevoegdheden 
van de GMR zijn vastgelegd in een reglement, net zoals dat bij de MR van de basisscholen het geval 
is. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken en zaken, die op meer 
dan de helft van de scholen betrekking hebben. Meer informatie over de GMR staat op de website 
van Gearhing, onder ´info GMR´.  
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3.5 Vrijwillige ouderbijdrage 

Basisonderwijs is in principe gratis in 
Nederland. Omdat niet alle activiteiten op 
school door de overheid worden betaald, 
mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage 
vragen. Dit geld wordt gebruikt voor 
bijzondere aangelegenheden, zoals een uitje of 
excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een 
lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt 
samen met ouders via de 
medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de 
inschrijving van een kind is de school verplicht 
een specificatie te geven van de jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via 
de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald. 
 
Stichting Leergeld 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze 
kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om 
te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en gevoel van eigenwaarde 
krijgen. Zie de website; www.leergeldsneek.nl  
De gemeente Littenseradiel heeft voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een regeling. Het 
zogenaamde Kindpakket. Voor informatie: www.sudwestfryslan.nl en zoek op: Kindpakket. 
Zie ook de schoolwebsite onder het kopje “Schoolgids”. 
 

3.6 De activiteitencommissie (ouderraad) 

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- 
en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de 
activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 

3.7 Informatie aan gescheiden ouders 

Ouders krijgen regelmatig informatie van de school over de vorderingen van hun kind en over de 
school. Wanneer ouders gescheiden zijn, wordt de informatie gegeven aan de ouder die het gezag 
over de kinderen heeft. We gaan ervan uit dat die ouder de informatie doorgeeft aan de andere 
ouder. In overleg met de school kunnen beide ouders apart worden geïnformeerd. De school 
verschaft dan beide ouders dezelfde informatie. Wettelijk is het als volgt geregeld:   
 
“Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan 
echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders wanneer de niet met het 
gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich 
daartegen verzet. Sinds een wetswijziging van 1 januari 1998 houden ouders na een scheiding in 
principe beiden gezag over het kind. Beide ouders hebben dan ook gelijke rechten wat de 
informatievoorziening over hun kind betreft. Het contact tussen de ouders en de school kan verlopen 
via de ouder bij wie het kind in huis woont en waarvan de adresgegevens op het aanmeldformulier 
staan vermeld. De school mag ervan uit gaan dat deze ouder alle relevante informatie aan de ander 
doorgeeft. Als dit niet gebeurt, kan de ouder die de informatie niet krijgt, rechtstreeks contact 

http://www.leergeldsneek.nl/
http://www.sudwestfryslan.nl/
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opnemen met de school. Soms bepaalt de rechter dat het gezag niet aan beide ouders, maar slechts 
aan één van hen wordt toegekend. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk Wetboek is 
die ouder gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van ‘belangrijke aangelegenheden 
met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind’. Tegelijk bepaalt artikel 377c dat de 
niet met het gezag belaste ouder op zijn verzoek door derden, zoals de school, op de hoogte wordt 
gehouden van informatie die het kind betreft. De school is echter niet verplicht informatie te 
verschaffen die ook niet aan de andere ouder wordt gegeven, of als het niet in het belang van het 
kind is. Als de school besluit om de gevraagde informatie te weigeren, kan de rechter op verzoek van 
de niet met het gezag belaste ouder bepalen, of de informatie toch wordt verstrekt.”  
 

3.8 Beeldmateriaal 

Op school wordt steeds meer vastgelegd op foto en film. In nieuwsbrieven en websites van de 
scholen worden deze beelden gebruikt. Wij hebben hiervoor de toestemming nodig van ouders. Als u 
niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind(eren) wordt getoond aan derden, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de leerkracht van uw kind. Bij de inschrijving van het kind kunt u dit aangeven. 
 

3.9 Koffieochtend:  

Twee keer per jaar staat er op de agenda van elke school een koffieochtend met Feikje Toering. Deze 
koffieochtenden zijn bedoeld om in contact te komen met Feikje, directeur van onderwijsteam 7 
waar De Stjelp, De Romte, It Bynt en De Opslach deel van uitmaken. Bij een bakje koffie of thee 
vertelt Feikje waar de school zoal mee bezig is en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen 
over schoolse zaken. Deze ochtenden zijn bedoeld voor alle ouders, u bent  dus van harte 
uitgenodigd!   
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4. De zorg voor de kinderen 

4.1 Toelaten van leerlingen 

Na aanmelding van een kind bij de school, wordt met de ouders een afspraak gemaakt voor een 
kennismakingsgesprek om de inschrijving door te nemen. De school informeert de ouders over de 
school en de ouders kunnen de school informeren over eventuele bijzonderheden. Wanneer een 
kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, gebruiken wij vooral uw informatie om de begeleiding van 
uw kind vast te stellen. Wanneer er informatie is van de peuterspeelzaal/kinderopvang, gebruiken 
wij die ook. Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra 
ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan 
worden. De school schakelt, indien nodig, het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het 
dossier, de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject.  
Wanneer uw kind is toegelaten, kan het in een periode van zes weken maximaal vijf keer meedraaien 
in de groep, ook voordat het vier jaar wordt. Nieuwe leerlingen krijgen in de eerste periode op school 
extra aandacht. Ze leren dan met de materialen werken, krijgen lessen in hygiëne en leren de regels 
en gewoontes in de groep.  
 
Zindelijkheid 
Wanneer een kind op school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is. Als dat niet het geval is, 
gaat de groepsleerkracht in overleg met de ouders om afspraken te maken over hoe te handelen bij 
‘een ongelukje’ of het verkorten van de lestijd in de periode dat het kind nog niet zindelijk is. 
Informatie over zindelijkheidstraining wordt door het consultatiebureau gegeven. Op de site van de 
GGD staat daar meer informatie over (GGD, zindelijkheid).  
 

4.2 Passend onderwijs en School ondersteuningsplan 

In het kader van Passend Onderwijs beschikt iedere school over een school ondersteuningsprofiel 
(SOP), waarin omschreven staat welke zorg een school kan bieden. Het bestuur van Gearhing stelt 
ten minste eenmaal in de 4 jaar een SOP vast voor iedere school. De medezeggenschapsraad van de 
school heeft hierbij adviesrecht. In de schoolgids wordt ook kort informatie gegeven over de extra 
ondersteuning op de school. Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning 
vanuit het expertisecentrum zelf kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een 
melding van inschrijving van ons. 
 
Aanmelding Passend Onderwijs 
Het bestuur van De Gearhing is zorg plichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school 
gaan we samen met de ouders kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind 
op (naam school)…… past, hanteren wij ons School Ontwikkeling Profiel (SOP). 
Hierin staat beschreven welke basisondersteuning op school aanwezig is.  
In de praktijk betekent dit wat we onder andere bekijken wat de groepsgrootte is van de groep waar 
het kind eventueel in geplaatst gaat worden en we kijken welke problematiek er al in de groep 
zit.  We kijken daarnaast of de beschikbare expertise binnen de school/ het team voldoende is om 
het kind te kunnen begeleiden. De zorg die het kind nodig heeft moet wel geboden kunnen worden. 
Ouders van kinderen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben de 
mogelijkheid om hun kind rechtstreeks bij de Commissie van Advies (CvA) aan te melden. De 
directeur of de Commissie van Begeleiding (CvB) van de SO school begeleidt de aanmelding. 
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Na inventarisatie zijn er drie opties mogelijk: 
1. Het kind wordt geplaatst op de school.  
Wanneer er nog extra hulp binnen de school gehaald dient te worden, melden wij de leerling aan bij 
het Zorg Advies Team (ZAT). Daarvoor vult de school onder andere het Vraag Profiel Instrument (VPI) 
in. Het is ook mogelijk dat de school vraagt of de school van herkomst (kan ook peuterschool zijn) 
deze invult. Zij hebben namelijk meer gegevens over de leerling. 
 
2. Er is twijfel over de plaatsing. 
Wanneer de school twijfelt of het kind geplaatst kan worden, wordt de leerling aangemeld bij het 
Zorg Advies Team (ZAT). Zij kijken wat de zorgbehoefte van de leerling is en welke hulp de school kan 
bieden. Tevens heeft het ZAT zicht op wat de andere basisscholen van De Gearhing kunnen bieden. 
Daarnaast is het ook mogelijk om de begeleiding van het Expertisecentrum in te zetten. Het ZAT 
geeft aan welke begeleiding het beste aansluit bij de leerling. Het bestuur van de school moet binnen 
zes weken beslissen of de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 
vier weken worden verlengd. 
 
3. Het kind wordt niet geplaatst. 
Mocht onze school de zorg niet kunnen bieden en er geen plaatsing kan plaatsvinden, wordt de 
leerling door ons aangemeld bij de Commissie van Toelating (CvT). Samen met de commissie wordt 
gekeken welke school en welk type onderwijs geschikt zou zijn voor deze leerling. Belangrijk daarbij is 
dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van 
scholen.  
 
Procedure die gevolgd wordt bij aanmelding van leerling met een bijzondere zorgbehoefte.  
Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden die we als school meenemen in ons besluit of 
een kind al dan niet bij ons op school geplaatst kan worden. 
 
Voorwaarden voor toelating van kinderen met extra zorgbehoefte: 
Het kind is: 

 In staat te functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school 

 In staat is het onderwijs met extra hulp te volgen, welke de school tot haar beschikking heeft 

 Door het gedrag geen risico voor zichzelf en voor zijn omgeving 

 Is zindelijk 

 Is in staat emotionele aansluiting te vinden met groepsgenoten 
  
De ouders: 

 Zijn actief betrokken in het proces van aanname en uitvoering en werken te allen tijde mee 
aan evt. extra onderzoeken. 

 Zijn bereid en in staat te assisteren bij activiteiten, zoals excursies, schoolreisjes e.d. 

 Dragen zorg, dat de school wordt geïnformeerd over de medische ontwikkeling van het kind. 
  
De groep: 

 De samenstelling van de groep dient zodanig te zijn, dat ieder kind zich veilig kan voelen en 
emotioneel aansluiting kan vinden. 

 De eventuele fysieke belasting dient acceptabel te zijn voor de leerkracht en de groep. 
  
De school: 

 Binnen de zorgstructuur dient het kind met een bijzondere zorgbehoefte 
ontwikkelingsstoornis goed opgevangen te kunnen worden, waarbij het team achter de 
toelating van het kind staat. 
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 Het team en/of de groepsleerkrachten krijgen de mogelijkheid de benodigde kennis, passend 
bij die zorgbehoefte, te verwerven. 

 
Wanneer blijkt, dat aan één of meerdere voorwaarden van het kind, ouders of de groep niet kan 
worden voldaan, dan volgen gesprekken tussen de ouders, de school en de CLB-er. 
Als uit de evaluatiegesprekken blijkt, dat het kind: 

 Zich niet meer gelukkig voelt op school 

 En/of geen emotionele aansluiting kan vinden met andere kinderen op school 

 En/of zich niet meer ontwikkelt en er handelingsverlegenheid ontstaat 
Dan gaan de ouders in samenwerking met de school kijken naar een andere school voor hun kind. Dit 
geldt ook, als de school de zorg niet meer kan bieden die het kind nodig heeft. Het kind wordt dan 
wederom aangemeld bij het ZAT en Commissie van Toelating. (CvT) 
  
De procedure die wordt gevolgd bij de plaatsing van een leerling met extra zorgbehoefte is als volgt: 

 Gesprek met ouders van het kind met de bijzondere zorgbehoefte 

 Indien het kind van een andere school komt: gesprek met huidige school van de leerling. 
Eventueel vindt er een bezoek aan de huidige school plaats. 

 Kennismaking met het kind 

 Inwinnen van informatie over de bijzondere zorgbehoefte  

 Eventueel 2e gesprek met huidige school 

 Afweging van directeur en/of intern begeleider en eventueel met een extern deskundige of 
het kind past binnen de voorwaarden  

 Leerling komt kennismaken en een aantal dagen meedraaien 

 Kind inbrengen in ZAT/CvT 

 Adviezen van ZAT/CvT bespreken met directeur/intern begeleider en besluiten of het kind al 
dan niet geplaatst gaat worden 

 Informeren van groepsleerkrachten waarin de leerling geplaatst wordt 

 Informeren van het team 

 Besluitvorming op teamvergadering n.a.v. voorstel IB/directie/groepsleerkracht. 

 Directeur of intern begeleider informeert ouders en huidige school meedraaien.  

 Uitwerken van het handelingsplan met alle betrokkenen: kind, ouders, groepsleerkracht, IB-
er, CLB-er 

 Bespreken, vaststellen en ondertekenen van het plan van aanpak tussen school en ouders  

 Definitieve toelating volgt 
 

4.3 De Zorgstructuur 

Om te zorgen voor een doorgaande leerlijn, volgen we iedere 
leerling nauwlettend door middel van methodetoetsen, 
observaties en methode onafhankelijke toetsen (CITO) De 
toets resultaten worden geanalyseerd en aan de hand 
daarvan wordt het onderwijsaanbod waar nodig aangepast. 
We volgen de leerlingen ook door de dagelijkse 
werkzaamheden te bekijken, te corrigeren en te beoordelen. 
Dit doet de groepsleerkracht, al dan niet in samenspraak met 
het kind. 
 
Vier keer per schooljaar bekijken we voor elk kind wat het 
nodig heeft om goed te leren en zich goed te ontwikkelen. We 
verdelen de leerlingen over niveaugroepen. Hierin zitten 
leerlingen met een vergelijkbare beginsituatie en leerdoelen 
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voor een bepaalde periode. In het groepsplan wordt dit 
allemaal bijgehouden. In speciale situaties stellen we een individuele leerlijn op. Op alle scholen is 
een intern begeleider aanwezig. Zij adviseert de leerkrachten en coördineert de zorg op school. Als 
het ondanks hulp en inspanningen niet lukt om vast te stellen wat een kind nodig heeft of welke 
aanpak de juiste is, kan de school de hulp inroepen van een eigen of een externe deskundige voor 
advies of tot nader onderzoek te komen. Wanneer de ontwikkeling van een kind ondanks de 
geboden hulp of onderzoeken stagneert of de school handelingsverlegen is, dan volgt er overleg 
tussen de school, de ouders en externe deskundigen. Er wordt dan gekeken naar wat het beste is 
voor het kind. Misschien is het beter op zijn plaats op een andere school. Om de onderwijsbehoeften 
van het kind in kaart te brengen vullen school en ouders dan het ‘Vraag Profiel Instrument’ in. 
 
Het is belangrijk om problemen zo snel mogelijk te signaleren. Daarom wordt er vanaf midden groep 
1 met een observatiesystemen en/of methodeonafhankelijke toetsen gewerkt. We houden de 
vorderingen bij op het gebied van taal, lezen, rekenen en het functioneren op sociaal-emotioneel 
gebied. We nemen de toetsen verspreid over het jaar af, volgens een planning die aan het begin van 
het schooljaar bekend is. In speciale vergaderingen bespreken we de resultaten van de leerlingen. Dit 
doen we per leerling, per groep en per vakgebied.  
 
De resultaten van de toetsen worden digitaal opgeslagen en in de groepsmappen bewaard. 
Bovendien heeft elk kind een dossier met daarin de gegevens en eventuele onderzoeksgegevens van 
externen en intern begeleider. Tweemaal per schooljaar nodigen we alle ouders uit om te komen 
praten over de vorderingen van hun kind.  
 
Extra zorg 
Door een handicap, beperking of intensieve 
zorgvraag kan er extra zorg nodig zijn op 
school. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
worden kinderen onderzocht door een 
orthopedagoog en een tweede deskundige 
buiten de school. Dit kan bijvoorbeeld een 
logopedist, arts of ambulant begeleider zijn. 
Op basis van de onderzoeksresultaten vullen 
we samen met de ouders een Vraag Profiel 
Instrument in om de onderwijsbehoeften in 
kaart te brengen. 
Het Zorg Advies Team bespreekt de 
zorgvraag. Deze commissie van deskundigen 
beoordeelt de aanvraag en kijkt welke extra zorg de leerling nodig heeft. Ook wordt gekeken of dit 
op de eigen school mogelijk is of dat een andere basisschool of speciaal basis onderwijs beter 
aansluit bij de zorgbehoeften. Vervolgens wordt een ontwikkelperspectief opgesteld. Hierin staat ook 
welke extra zorg het kind krijgt. Het ontwikkelperspectief wordt met de ouders besproken en 
regelmatig geëvalueerd. 
Wanneer een kind het beste onderwijs op een school voor speciaal onderwijs kan krijgen, dan wordt 
het kind aangemeld bij de CVA ( Commissie van Advies) die beoordeelt of het kind toelaatbaar is op 
een school voor speciaal onderwijs.  
 
Hoogbegaafde leerlingen 
Voor hoogbegaafde leerlingen hebben wij een hoogbegaafdheidprotocol waarin beschreven staat 
hoe wij aan de onderwijsbehoeften van onze excellente leerlingen voldoen. We werken met het SIDI 
protocol en level kisten van CEDIN. 
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4.4 Overgang naar een volgend leerjaar 

De afspraken over doubleren en versnellen liggen vast en we maken een zorgvuldige afweging bij de 
overgang naar een volgend schooljaar. Daarbij is speciale aandacht voor een verlenging in groep 1 of 
2. Wanneer er zorgen zijn over voortgang in ontwikkeling die van invloed zijn op de overgang naar 
een volgend jaar, gaan we direct met ouders in gesprek. Natuurlijk kijken we eerst of een goede  
overgang te realiseren is met extra hulp en mogelijk ook inzet van de ouders. Ouders worden tijdig 
op de hoogte gesteld wanneer besloten wordt te doubleren of te versnellen. 
 

4.5 Verwijzing naar het vervolgonderwijs 

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De school adviseert ouders welk niveau 
het beste bij hun kind past. De scholen in het voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor 
te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, werken alle scholen in Friesland met de 
Plaatsingswijzer. Niet alleen de resultaten van de cito eindtoets zijn leidend voor de plaatsing, maar 
ook de resultaten uit de leerjaren 6 t/m 8. Ook de leerkracht heeft de mogelijkheid de eigen 
bevindingen mee te laten wegen in het advies.  
 
Op de website www.frieseplaatsingswijzer.nl staat informatie over de Plaatsingswijzer en de 
stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
geeft de website praktische informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen.  
 
Bezwaarprocedure verwijsprocedure Po-Vo 
De verwijzing naar het vervolgonderwijs is een belangrijk proces. Gearhing hanteert een 
bezwaarprocedure tegen de verwijsprocedure po-vo, waarop u een beroep  kunt doen. Deze 
procedure kunt u via de school ontvangen.  
 

http://www.frieseplaatsingswijzer.nl/
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4.6 Samenwerking met deskundigen buiten de school 

Scholen werken veel samen met andere scholen en instellingen. Zowel op schoolniveau als op niveau 
van Gearhing nemen we deel aan verschillende overlegstructuren of netwerken:  
 
Het samenwerkingsverband Friesland voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. 
 
Het IZO. Twee keer per jaar overleggen schoolmaatschappelijk werk en schoolverpleegkundige met 
de school over zorgleerlingen. 
 
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. De beroepskracht van 
de school of instelling koppelt zijn naam aan die van het kind. Zo laat hij aan andere instellingen zien 
dat hij betrokken is bij het kind. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en 
zo beter hun aanpak op het kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor 
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn een signaal af te geven en/of een kind in de 
verwijsindex te plaatsen.  
 
GGD Zuidwest Friesland. De schoolarts komt ieder jaar op school en onderzoekt de kinderen van 
groep 2. De schoolverpleegkundige onderzoekt de kinderen van groep 7.  
 
Expertise centrum. De leerkracht kan hierop een beroep doen voor extra ondersteuning. Het 
expertise centrum zorgt voor de begeleiding van een leerkracht, een groep of een leerling. 
 
Zorg Advies Team. Als school niet uit de hulpvraag van het kind komt en er sprake is van een 
complexe problematiek, dan kan de intern begeleider het kind bespreken in het Zorg Advies Team 
(ZAT)  
 
Logopedie. Preventieve logopedie is er op gericht om stoornissen op het gebied van stem, taal en 
gehoor te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. In het laatste geval volgt, na overleg met de 
ouders, een verwijzing via de huisarts naar de plaatselijke logopedist.  
 
Deelname aan PO-VO overleg om te komen tot een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs. 
 
Netwerk van intern begeleiders, begeleid door de orthopedagoog van Gearhing. 
 
Centrum voor jeugd en gezin. 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. 
www.cjg-zwf.nl en 0900-254 1 254 
 
 
  

http://www.cjg-zwf.nl/
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5. Regelingen en beleid  

5.1 Vrijstelling van onderwijs 

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar 
is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar 
school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt 
aan het onderwijs. Er zijn echter enkele uitzonderingen 
waarop een leerling vrijstelling kan krijgen van onderwijs.  
 

5.2 Het eerste jaar op school  

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het 
begin nog te vermoeiend zijn. Ouders kunnen dan gebruik 
maken van een speciale regeling. In overleg met de 
leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf 
uren per week thuis houden Op verzoek van de ouders kan 
de directeur toestaan dat een kind tien uur per week 
thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en 
dan later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind 
zes jaar is, gaat het volledig naar school.  
 

5.3 Vrijstelling op basis van levensbeschouwing  

Leerlingen die op basis van levensbeschouwing en naar de wens van de ouders, niet kunnen 
deelnemen aan het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, volgen het onderwijsprogramma 
volgens het actuele lesrooster. Zij blijven dus onder toezicht van de eigen groepsleerkracht of een 
andere groepsleerkracht. Een kind mag thuisblijven voor het vervullen van plichten die te maken 
hebben met godsdienst of levensovertuiging. 
 

5.4 Onderwijs bij ziekte of andere medische omstandigheden  

Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuisblijven. Leerlingen die om andere redenen niet naar 
school kunnen, krijgen een aangepast onderwijsprogramma aangeboden. Zij blijven daarbij eveneens 
onder toezicht van de eigen groepsleerkracht of een andere groepsleerkracht. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om medische redenen die door de ouders in overleg met de huisarts worden gegeven. Wanneer 
door ziekte blijkt dat de ontwikkeling van het kind wordt onderbroken, dan neemt de leerkracht 
contact op met de ouders. Er worden dan afspraken gemaakt over het schoolwerk en begeleiding 
daarvan in de thuissituatie. 
Wanneer er sprake is van ziekte kunnen ouders informatie en advies over het schoolwerk krijgen van 
de leerkracht van hun kind. Ook kunnen ouders informatie vinden op www.ziezon.nl, het landelijk 
netwerk ‘Ziek Zijn en Onderwijs’. 
Afspraken voor het bezoeken van de tandarts, medische behandelingen en dergelijke dienen zoveel 
mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. Wanneer er geen andere mogelijkheid is, kunnen 
ouders overleggen met de directeur van de school. 
 

5.5 Kinderen afmelden 

Wanneer een kind door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat 
ouders hun kind voor schooltijd afmelden. Wanneer de school geen bericht heeft ontvangen, wordt 
er telefonisch contact opgenomen met het gezin. De school registreert de afwezigheid van 
leerlingen. Als er een vermoeden van ongeoorloofde absentie is, dan wordt dat gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

http://www.ziezon.nl/
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5.6 Verlof of vakantie buiten de schoolvakanties 

In bepaalde gevallen kunnen ouders toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. 
Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen verlof kan 
krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. 
Het maximum aantal dagen is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te 
vragen. Bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente is een folder te verkrijgen, waarin alles 
nauwkeurig is beschreven. 
 
De directeur beslist als het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Extra verlof moeten ouders 
schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Hiervoor heeft de school 
een aanvraagformulier. Indien ouders verlof aanvragen om ‘overige gewichtige omstandigheden’, 
dan dienen ouders een schriftelijk verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige 
omstandigheden van toepassing zijn. Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de 
directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.  
 
Bij een afwijzing van een verzoek kunnen ouders bezwaar indienen bij de directeur als het om tien 
dagen of minder gaat; bij de leerplichtambtenaar als het om meer dan tien dagen gaat. Als ouders 
het niet eens zijn met de beslissing dan kunnen zij beroep aantekenen bij de rechtbank.  
 

5.7 Vakantieregeling  

De vakantiedagen worden jaarlijks vastgesteld en ouders worden daar tijdig van op de hoogte 
gebracht. Bij de start van het jaar ontvangen ouders een kalender waarin ook de vakantiedagen zijn 
vermeld. Naast de vakantiedagen, stelt de school ook margedagen vast. Informatie over de invulling 
van deze dagen wordt vermeld in de nieuwsbrief. Zie voor de vakantiedata de website van de school. 
 

5.8 Schorsen en verwijderen van een leerling  

Hoewel we ons uiterste best doen om leerlingen een goede en leerzame tijd te geven op onze school, 
kan het gebeuren dat we die taak niet meer kunnen uitvoeren. In dat geval gaan we over tot een 
procedure van schorsing. Die procedure voeren we alleen in heel uitzonderlijke gevallen uit. Na 
overleg met de ouders en de leerplichtambtenaar zal de procedure door het bestuur worden ingezet. 
In deze procedure moet de inspecteur basisonderwijs ook betrokken worden. De procedure 
‘toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen’ is digitaal beschikbaar.’ 
 

5.9 Veiligheid op en rond de school  

De school werkt voortdurend aan een goede sfeer, waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig 
voelt. Gearhing heeft een schoolveiligheidsplan. Daarin worden regelingen en afspraken beschreven 
die bijdragen aan een veilig klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat erom hoe we de sfeer 
op de school veilig en positief houden, maar ook hoe de school en het schoolplein fysiek veilig blijven 
door het toepassen en handhaven van gedragsregels. Wanneer een kind op school komt, worden 
ouders hierover geïnformeerd, zodat in de samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkrachten 
die afspraken worden nagekomen.  
 
Wanneer er zich incidenten voordoen, zal de school aansluitende maatregelen nemen, zoals 
beschreven in het veiligheidsplan.  
 
Op iedere school zijn minimaal twee bedrijfshulpverleners (BHV’er), zodat elke dag minimaal één 
bedrijfshulpverlener aanwezig is. Zij zijn geschoold in EHBO en dragen zorg voor de begeleiding van 

http://www.gearhing.nl/files/Toelaten%20schorsen%20en%20verwijderen.pdf
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kinderen en personeel bij noodsituaties in en rondom het gebouw. Deze bedrijfshulpverleners 
worden eens per twee jaar geschoold. 
 
De belangrijkste taken van de BHV-er zijn:  

 Het verlenen van eerste hulp met het accent op 
levensreddende handelingen. 

 Het beperken en bestrijden van een beginnende 
brand. 

 Ontruiming van de school vanwege acuut 
gevaar of de dreiging van gevaar (bijvoorbeeld 
bij een bommelding). De BHV’er heeft daarbij 
een gidsfunctie. 

 Communicatie door een snelle en correcte 
alarmering bij brand en ongelukken. Bovendien 
moet hij de professionele hulpdiensten (politie, 
brandweer, ambulance) kunnen informeren en 
voor zover nodig begeleiden. 

 Beheer EHBO-koffer. 
 
Het veiligheidsplan en het bedrijfsnoodplan liggen op 
school ter inzage.  
 

5.10 Klachtenregeling  

Wanneer ouders bezwaar hebben tegen genomen beslissingen of klachten hebben over het gedrag 
van iemand op school, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de betrokken persoon. Ouders kunnen 
ook in gesprek gaan met de contactpersoon klachten. Hij of zij kan helpen en doorverwijzen naar de 
juiste persoon. Mochten ouders dan nog onvoldoende gehoord zijn, dan kunnen ze in gesprek gaan 
met de directeur. Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt, dan kunnen ouders een klacht 
indienen. Op www.gearhing.nl staat uitvoerige informatie over onze klachtenprocedure. 
Ouders hebben ook de mogelijkheid hun klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. 
Informatie hierover staat in de brochure ´Omgaan met bezwaar en klachten en de formele 
klachtenregeling´. 
Meer informatie over de onafhankelijke klachtencommissie is te verkrijgen via:  
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD UTRECHT 
Telefoon: 030-280 95 90 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

5.11 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De leerkrachten werken dagelijks met kinderen en observeren hen in hun ontwikkeling. De sociaal 
emotionele ontwikkeling wordt ook gemeten en geobserveerd. Wanneer wij als school ons zorgen 
maken, dan gaan we met de ouders in gesprek over onze bevindingen.  
Wanneer signalen erg zorgelijk zijn, laten wij ons leiden door de Friese meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling en schakelen we professionals in. 
 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.friesemeldcode.nl/
http://www.friesemeldcode.nl/
http://www.friesemeldcode.nl/
http://www.friesemeldcode.nl/
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5.12 Verzekeringen  

Op stichtingsniveau is een verzekeringspakket afgesloten voor bestuurders, medewerkers, ouders, 
vrijwilligers en leerlingen. Het bestaat uit:  

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. 

 Doorlopende reisverzekering voor medewerkers, leerlingen en begeleiders. 

 Aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers, leerlingen en anderen die voor Gearhing 
werkzaamheden verrichten. 

 Collectieve ongevallen verzekering voor medewerkers, leerlingen en vrijwilligers.  

 Rechtsbijstandverzekering voor medewerkers in dienst van Gearhing. 

 Schadeverzekering voor inzittenden voor medewerkers in dienst van Gearhing en vrijwilligers 
die een zakelijke rit maken. 

 
Ouders kunnen contact opnemen met de school als zij menen een beroep te kunnen doen op een 
van bovenstaande verzekeringen. De school is echter alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar 
gedrag. Een voorbeeld: kinderen spelen in de pauze buiten, waarbij leerkrachten toezicht houden. 
Het kan gebeuren dat een kind struikelt, waardoor er een gat in de broek ontstaat. Dit is dan geen 
reden voor een claim. Een kind kan net zo goed buiten schooltijd of ergens anders vallen. Er is dan 
geen sprake van verwijtbaar gedrag van de school. Het verzekeringspakket van de school heeft een 
secundaire dekking. Dit houdt in dat schade eerst bij de eigen verzekeringsmaatschappij moet 
worden ingediend.  
 

5.13 Kwaliteitsbeleid  

Kwaliteitszorg is het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede 
manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken. De scholen borgen en verbeteren 
continu de kwaliteit. In ons onderwijsteam zijn de volgende stappen herkenbaar: 
 

 kwaliteitsbepaling 

 uitvoering van beleid 

 kwaliteitsborging of kwaliteitsbewaking 

 kwaliteitsverbetering 
 
Deze manier van werken is zichtbaar in alle beleidsterreinen en inhoudelijk gekoppeld aan financiën. 
De inhoud van de gewenste kwaliteit wordt binnen Gearhing bepaald. Uiteraard wordt hierbij 
rekening gehouden met de wettelijke kaders. 
De missie en visie van Gearhing en de strategische doelen op stichtingsniveau liggen vast in het 
strategisch beleidsplan. Eenmaal per vier jaar wordt dit geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Deze 
strategische doelstellingen zijn richtinggevend voor de ambities van de onderwijsteams. In het 
ambitieplan staat een korte evaluatie van het afgeronde schooljaar en worden vier of vijf 
speerpunten geformuleerd, waaraan het team het nieuwe schooljaar gaat werken. Scholen en 
onderwijsteams werken samen bij het realiseren van de ambities en het leren van elkaar wordt 
daarbij gestimuleerd.  
 
De speerpunten worden gevoed door de gerealiseerde kwaliteit (indicatoren) of in- en externe 
ontwikkelingen. Aan het ambitieplan wordt een financiële onderbouwing en een scholingsplan 
gekoppeld. In hoofdstuk 6 staat een samenvatting, waarmee verantwoording wordt afgelegd aan de 
externe stakeholders van het onderwijsteam en de school. 
 
De directeuren verantwoorden zich in ieder geval eenmaal per jaar op een verantwoordingsdag over 
de gerealiseerde kwaliteit op de scholen en de gerealiseerde ambities binnen de onderwijsteams. In 
diverse gesprekken staan drie zaken centraal: 
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1. De gerealiseerde kwaliteit. In ieder geval heeft elke school een door het bevoegd gezag 

vastgestelde schoolgids, schoolplan en zorgplan. Deze documenten worden tijdig aan de 
inspectie toegezonden. Op alle scholen wordt de ontwikkeling van een leerling in kaart 
gebracht met gecertificeerde toetsen en een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Eenmaal per 
twee jaar worden er op alle Gearhing scholen kwaliteitsonderzoeken gehouden. Ouders, 
medewerkers en leerlingen in de bovenbouw mogen dan hun mening te geven. De directeur 
evalueert de kwaliteit van het onderwijs door te werken met kwaliteitskaarten en 
klassenobservaties. Ook vinden er ontwikkel- en beoordelingsgesprekken plaats met 
leerkrachten. 

2. Vervolgens wordt gekeken naar de realisatie van de ambities uit het ambitieplan. Zijn ze al 
dan niet behaald en er wordt gekeken naar achterliggende redenen. 

3. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de realisering van de begroting. Op basis van deze 
gegevens kan een ambitieplan worden bijgesteld.  

 
 

5.14 Sponsoring  

Voor Gearhing scholen is het convenant sponsoring van toepassing. Het is een landelijk afgesproken 
en ondertekende overeenkomst en voor alle overkoepelende organisaties van toepassing. Er is geen 
bezwaar tegen sponsoring, zolang er niet wordt getornd aan de onafhankelijkheid en de 
onderwijskundige doelstelling van de school. Als er op school sprake is van sponsoring, heeft de 
medezeggenschapsraad formeel instemmingsrecht. De verantwoording vindt plaats door 
sponsorgelden gescheiden zichtbaar te maken in de jaarrekening.  
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6. Ontwikkelingen in het onderwijs  
Dit hoofdstuk geeft een korte omschrijving van de gerealiseerde kwaliteit in schooljaar 2015–2016 en 
de onderwijskundige ontwikkelingen die in het schooljaar 2016-2017 centraal staan. Daarnaast leest 
u over de opbrengsten van groep 8. 
 

6.1 Doelen  

Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken 
door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider.  
Op de Onderwijs teamdag van 1 juni 2016 hebben de scholen het eigen programma van het 
afgelopen schooljaar geëvalueerd: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het 
onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT 
ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie) zoals de voortgang van de website.  
De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor  
de ambities voor het nieuwe schooljaar.  
 

Planning schooljaar 2016-2017 onderwijsteam breed – een vooruitzicht.  
 
-Stichting LeerKRACHT 
Twee scholen van ons onderwijsteam, nl: De Romte in Itens en De 
Opslach in Wommels, hebben dit schooljaar de training van 
‘Stiching Leerkracht’ gevolgd en De Stjelp in Baard en It Bynt in 
Winsum gaan dit schooljaar aan de slag, om ook in deze scholen 
een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin 
werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs 
op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen 
(‘kerninterventies’) staan hierin centraal, nl.: 

 Bordsessie (BS): effectieve, korte teamsessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks 
(leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken. 

 Gezamenlijk lesontwerp (GL): Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse 
lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en 
innoveren zo het onderwijs. 

 Lesbezoek+Feedback (LB+FB): Leraren observeren bij elkaar of het bij GL beoogde effect op 
de leerlingen wordt behaald en bespreken dit samen na. 

 Leerling (LL): Inspiratiebron voor de verbetering en klankbord voor de leraar en schoolleiding. 
 
Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. 
Gearhing is hiermee de eerste primair onderwijsinstelling in Friesland die is aanhaakt. In het kader 
van leerKRACHT zijn een aantal leerkrachten van Gearhing tot leerKRACHT coaches opgeleid. Voor 
ons onderwijsteam is dit Hillie Ypma, leerkracht van It Bynt in Winsum. De coach staat de teams bij 
om zich het concept van LeerKRACHT eigen te maken. De opgeleide coach kan de expertise 
vervolgens in gaan zetten voor alle scholen van onderwijs-team 7. De inzet is dat binnen 4 jaar alle 
Gearhing onderwijsteams mee gaan doen. 
 
-Traject tevredenheidspeiling 
Er wordt dit schooljaar weer een tevredenheidspeiling gehouden op alle scholen voor de leerlingen 
(gr. 5 t/m 8), ouders en onderwijzend personeel. Het rapport van de ouders wordt besproken op de 
ouderavond van de school in schooljaar 2017-2018 en de leerkracht bespreekt de uitkomsten met de 
leerlingen. Belangrijke aandachtspunten worden meegenomen in de meerjarenplanning.  
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-Ouderportaal van ParnasSys (administratiesysteem van school)  
We willen onze ouders graag op de hoogte houden van de vorderingen van hun kind(eren) en de 
ontwikkelingen op school. Het ParnasSys ouderportaal biedt de mogelijkheid deze vorderingen van 
de kinderen te laten zien. Tevens kunnen de ouders de eigen (kern)gegevens bijwerken zodat deze 
altijd 'up- to- date' zijn. Op It Bynt in Winsum is dit intussen ingevoerd, de andere scholen volgen 
nog.  
 
-Beleid opstellen voor het schrijven en hier in opnemen het schrijven naast het tabletgebruik.  
Wanneer schrijven de kinderen bij de taalles, begrijpend lezen en de spelling en wanneer wordt de 
tablet gebruikt? We maken hier afspraken over.  
 
-Opstellen een doorgaande lijn voor het huiswerk op de school in Itens (de andere 3 scholen 
hebben dit intussen besproken en het beleid staat op de website van de school)  

 wat het doel is van huiswerk. 

 hoe de aanpak is in de verschillende groepen. 

 we maken afspraken in welke groep er huiswerk wordt gegeven.  

 de doorgaande lijn terugkoppelen naar de ouders in de nieuwsbrief. 
 
-ICT-beleid voor onderwijsteam 7 
We willen beleid voor ons onderwijsteam ontwikkelen. De stip 
op de horizon voor onze scholen is (2019) om de kinderen meer 
zelf de doelen te laten bepalen. We zijn er van overtuigd dat 
kinderen graag willen leren. En daarin ondersteunen we hen. 
Daarbij willen wij die ICT invoeren die past bij dit doel, bij deze 
ontwikkeling. We willen hierbij gebruik van de diensten van 
‘Kennisnet’. In dit schooljaar stellen we ICT-beleid op, want dit is 
vorig jaar niet gelukt.  
 
-Implementeren van ‘School Monitor, ‘Kwaliteit op school’. 
De komende jaren wil ik als schoolleiding ‘School Monitor’ implementeren in de organisatie van 
onderwijsteam 7 en dus ook in de individuele scholen.  
In onze dynamische wereld waarin continu veel verandert, is het de opdracht aan mij als schoolleider 
om sturing te geven aan de scholen van OT7. School Monitor creëert een omgeving waarin ik samen 
met de leerkrachten de koers kan bepalen voor de scholen en dus het onderwijsteam. ‘School 
Monitor’ is dé digitale oplossing rondom organisatie ontwikkeling en kwaliteitsborging in het 
onderwijs en geeft grip op de ontwikkelingen binnen onze scholen en op onderwijsteam niveau.  
Verder wil ik als directeur de organisatie van OT7 borgen zodat bij eventuele ‘wisselingen van de 
wacht’ de basis aanpak binnen OT7 is duidelijk is voor opvolgers in alle geledingen  
 
-‘Greidhoeke goes onderwijs’ 
Wat het “Greidhoeke Festival” betreft, begint de ‘mienskipssin’ en verbinding bij kinderen. Als 
enthousiast partner van KH2018 wil het Greidhoeke festival graag samen met basisscholen uit de 
Greidhoeke (eventueel voor alle scholen van Onderwijsteam 7 maar in ieder geval voor De Opslach in 
Wommels) een traject opstarten, waarbij het kennismaken met eigen cultuur en kunstuitingen wordt 
gecombineerd met het kennismaken met Europese vormen van kunst en cultuur. Het traject betreft 
een uitwisseling van culturele, muzikale en kunstzinnige expressie/kennis met basisscholen elders in 
Europa, gekoppeld aan het exposeren/presenteren van het gemaakte werk op het Greidhoeke 
Festival. Ieder jaar vanaf 2016 staan twee delen van Europa centraal, met als hoogtepunt KH2018. 
Het initiatief is van Stichting Greidhoeke Festival. Keunstwurk adviseert, coördineert en voert uit 
waar nodig. Tevens levert Keunstwurk een projectleider.  
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Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en 
professionele kunst in Fryslân. Door te adviseren, ondersteunen en verbinden zorgt Keunstwurk 
ervoor dat kunst en cultuur in Fryslân vooruit komt en aan kracht wint. 
 
Doelen 'Uniek podium en grenzen voorbij': 
• De leerlingen in de basisscholen kennis laten maken met kunst en cultuur in andere landen  
  (gebieden) van Europa. Unieke ervaring. 
• De leerlingen contact laten maken met leeftijdsgenoten in andere delen van Europa. 
• De leerlingen Friese kunst en cultuuraspecten/vormen laten ontdekken en delen met   
    leeftijdsgenoten   in andere delen van Europa.  
• Met leerlingen, ouders en publiek genieten van het gemaakte werk en de ontdekte kunst en  
   cultuur in eigen provincie en andere delen van Europa.  
• In het kader van KH2018 'voorbeeldproject' voor andere delen van de provincie. 
 
De ouders worden de komende jaren geïnformeerd over de ontwikkeling van dit project..  
 

6.2 Verslag van schooljaar 2015 - 2016 per school - een terugblik: 

 
-Invoeren van een doorgaande lijn voor de spreekbeurten.  
De doorgaande lijn van de spreekbeurten is per school besproken en vastgelegd in een beleid. 
Dit zgn. ‘spreekbeurtenbeleid’ is op de website van de school gezet.  
 
-Aandacht voor leerlingen die meer kunnen.  
Ouders en leerlingen hebben in de tevredenheidspeiling aangegeven dat er meer aandacht moet zijn 
voor leerlingen die meer kunnen. We zijn met de teams in gesprek gegaan over de aanpak en 
uitvoering van dit 4 jarig traject met in 2015-2016 de gesprekken over het werken met zgn. 
kinddoelen (ieder kind werkt op zijn eigen niveau en met een eigen gekozen traject). In 2016-2017 
bekijken we hoe zelfstandig en zelfverantwoordelijk de kinderen kunnen werken op de scholen en of 
de didactiek van de leerkracht hier klaar voor is. We zetten de eerste stappen voor het ontwikkelen 
van een ‘kinddoelenboekje’.  
 
-Scholing van ‘Schoolmonitor’ voor alle geledingen binnen onderwijsteam 7.  
In onderwijsteam 7 is ‘School Monitor’ uitgezet voor iedere medewerker in wat voor geleding dan 
ook. Door in dit digitale systeem de trajecten van de onderwijskundige doelen te zetten en de 
documenten die hier uit voortvloeien aan toe te voegen, borgen/bewaren we alles zorgvuldig (met 
een backup) wat er zoal is ontwikkeld en gemaakt op de school. Sommige 
beleidsstukken/documenten die voor ouders ook handig zijn staan op de website van de school, 
zoals het huiswerk- en spreekbeurten beleid.  
 

De Stjelp Baard  
In schooljaar 2015-2016 heeft de school de scholing van  het Jenaplan onderwijs gevolgd en dit nog 
weer verder ingevoerd in de school. Er is een 'kinddoelenboekje' opgesteld en dit boekje is het 
afgelopen schooljaar ingevoerd. De coachgesprekjes met de leerlingen zijn van start gegaan met als 
doel de leerlingen op hun eigen niveau zo goed mogelijk te begeleiden. Wij activeren daarbij de 
kinderen door ze te stimuleren zichzelf doelen te stellen en letten daarbij op dat ze ook aan de kern- 
en tussendoelen voldoen. Het team heeft een scholing gevolgd voor het invoeren van de 
schoolmonitor en de leerkrachten van de onderbouw hebben een scholing gevolgd van begrijpend 
luisteren voor groep 1 en 2.  Ook is er een nieuwe portfolio ingevoerd. Op de De Stjelp heeft er het 
afgelopen schooljaar personele wisselingen plaatsgevonden. Een leerkracht is met pensioen gegaan 
en hier is een nieuwe leerkracht, tevens loco’er, voor teruggekomen. De leerlingen, ouders en team 
zijn momenteel erg positief over de school.  
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De Romte  Itens 
Op 1 januari 2016 is het continurooster van start gegaan. De website is nog verder gevuld. Hier is o.a. 
het logo van de 3-talige school toegevoegd en de ‘weekweetjes’ hebben een plekje gekregen. Ook 
het beleid over de spreukbeurten is op de website te vinden. De leerkrachten van de onderbouw 
hebben een scholing gevolgd voor begrijpend luisteren. Er is een doorgaande lijn voor de 
spreekbeurten en de coöperatieve werkvormen opgesteld. Het traject en de training van St. 
Leerkracht is gevolgd en de middelen zijn ingevoerd. De tablets van Snappet zijn verder ingevoerd, 
naast de leerlingen van groep 7 en 8 hebben nu ook de leerlingen van groep 4 t/m 6 een tablet.  
Het drietalig onderwijs is verder ingevoerd op de website en in de ‘weekweetjes’. Dit krijgt volgend 
schooljaar nog een vervolg.  
 

It Bynt Winsum. 
Het tweede jaar van de fusie is een feit. Alle ingezette trajecten hebben een vervolg gekregen en de 
ICT een ‘boost’. Zo zijn er nieuwe tablets en laptops (gewonnen) in de school, waarvoor een apart 
netwerk is opgezet. OT7 heeft voor alle leerkrachten van It Bynt een tablet aangeschaft. Deze devices 
zijn gefaseerd ingevoerd zodat leerkrachten hier op zowel didactisch, onderwijskundig als 
administratief gebied mee aan de slag kunnen. Ook hierop worden in het volgende schooljaar de 
mogelijkheden uitgebreid en verankerd binnen ons onderwijs.  
De website is verder ingevuld. Er zijn regels opgesteld m.b.t. het computergebruik, tevens is een 
eerste aanzet voor een leerlijn digitale vaardigheden gemaakt. Dit wordt in 2016-2017 verder 
ontwikkeld conform de 21e eeuwse vaardigheden. In die context wordt meegedaan aan een pilot van 
de Gearhing. In deze nieuwe vorm van kennisoverdracht wordt een start gemaakt met de 
ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden.  
De uitkomsten van de tevredenheidspeiling zijn teruggekoppeld naar de ouders en leerlingen en 
meegenomen in de meerjarenplanning. De onderbouwleerkrachten hebben de scholing begrijpend 
luisteren gevolgd. Er heeft in maart 2016 een inspectieonderzoek plaatsgevonden. We hebben 
(weer) het basisarrangement gekregen (groen) wat betekent dat de school aan de gestelde normen 
voldoet.  
 

De Opslach Wommels 
De website is verder ontwikkeld en gevuld. De uitkomsten van de tevredenheidspeiling is 
teruggekoppeld naar de ouders en leerlingen en meegenomen in de meerjarenplanning van 2015-
2019. De leerkrachten van de onderbouw hebben de scholing ‘begrijpend luisteren’ gevolgd. Er is een 
doorgaande lijn opgesteld voor het huiswerk. De nieuwe rekenmethode “Pluspunt”is 
geïmplementeerd. De tablets van ‘Snappet’ worden voor verschillende vakken gebruikt. Het 
continurooster is dit schooljaar (aug. 2015) van start gegaan. Het leesonderwijs is verder ingevoerd 
waarbij er een samenwerking met de bibliotheek tot stand is gekomen. Het traject en de training van 
St. Leerkracht is gevolgd en de middelen zijn ingevoerd.  
 

6.3 Scholing Onderwijsteam 7 

 
-Scholing (2 jaar) van Stichting LeerKRACHT voor de teams van Baard en Winsum.  
(De teams van Itens en Wommels volgen het 2e jaar van deze scholing).  
In een tweejarig traject willen we bewerkstelligen dat leraren zich blijven ontwikkelen en dat hun 
capaciteiten en gemeenschappelijke kennis optimaal worden benut. De leerling staat hierbij altijd 
centraal.  
 
-Scholing mediawijsheid  
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Met het visiespel biedt “Slim met media” schoolteams de mogelijkheid om op informele maar wel 
gestructureerde wijze samen een visie te vormen op mediawijsheid. Vervolgens willen we de visie en 
aanbevelingen invoeren in het meerjarenplan van het onderwijsteam en de school.  
 
-Scholing van de individuele scholen: 
De Stjelp, Baard:  Individuele scholingen van leerkrachten  
De Romte, Itens:  Cursus Engels voor enkele leerkrachten en cursus Kids Skills. 
It Bynt, Winsum: Directe instructie en omgaan met kernkwadranten 
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6.4 Uitstroomgegevens groep 8 

Onze ambitie op schoolniveau is om gemiddeld over vier jaren tenminste 40% van de leerlingen door 
te verwijzen naar Gymnasium/Atheneum/Havo. Daarnaast wordt er voor iedere individuele leerling 
gekeken wat het streefdoel voor uitstroming is. 
 
Overzicht van de uitstroom: 

 Minder dan 40 % uitstroom naar Gymnasium/Atheneum/Havo. 

 Meer dan 75% Gymnasium/Atheneum/Havo. 

 
De Stjelp Baard 

 

Gymnasium/ 
Atheneum 

Atheneum/ 
Havo 

VMBO  
bk gt 

VMBO  
praktijk 

2014 - 60% 40% - 

2015 10% 60% 30% - 

2016 - 29% 72% - 

 
De Romte Itens 

 

Gymnasium/ 
Atheneum 

Atheneum/ 
Havo 

VMBO  
bk gt 

VMBO  
praktijk 

2014* - - - - 

2015 - 93% 7% - 

2016 - 50% 50% - 

*In 2014 was er geen uitstroom op de Romte in Itens. 
 
It Bynt Winsum 

 

Gymnasium/ 
Atheneum 

Atheneum/ 
Havo 

VMBO  
bk gt 

VMBO  
praktijk 

2014 
Miedskoalle 
Stapstien 

 
- 
- 

 
70% 
33% 

 
30% 
67% 

 
- 
- 

2015 - 33% 67% - 

2016 21% 29% 50% - 

 
De Opslach Wommels 

 

Gymnasium/ 
Atheneum 

Atheneum/ 
Havo 

VMBO  
bk gt 

VMBO  
praktijk 

2014  16% 46% 38% - 

2015 - 63% 37% - 

2016 11% 56% 33% - 

 
 
 
 
 
 



37 Gearhing Onderwijsteam 7 Schoolgids 2016-2017 

6.5 Cito eindtoets  

 
Eindtoets  
 

 
 

Schooljaar: 

 
De Stjelp 

Baard 

 
De Romte 

Itens 

 
It Bynt 

Winsum 

 
De Opslach 
Wommels 

2014 530.8 Geen 541.1 535,5 

2015 535.8 541 539.5 536.5 

2016 533.0 536 538.3 539.8 

 

6.6 Inspectie van het onderwijs  

De missie van de inspectie is: 'Effectief toezicht voor goed onderwijs'.  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen 
vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om 
resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen 
aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde. De Inspectie van het Onderwijs houdt 
hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het 
onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.  
 
Wat is goed onderwijs?  
Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde 
opvattingen over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de 
samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het 
onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere 
aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en 
leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van 
alle leerlingen bij elkaar.  
 
Overzicht van de planning van de inspectieonderzoeken in het onderwijsteam. 

Scholen Laatste onderzoek Volgend onderzoek Beoordeling school 

OBS De Stjelp, Baard 

 

2014 2018 Basisarrangement 

OBS De Romte, Itens 

 

Oktober 2012 2016 Basisarrangement 

OBS It Bynt, Winsum 

 

April 2011 2015 of 2016 Basisarrangement 
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OBS De Opslach, Wommels 

 

November 2013 2017 Basisarrangement 

 

6.7 Schooladvies vanaf 2015 leidend 

Vanaf 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Het resultaat van de eindtoets is een tweede gegeven, naast het schooladvies. Soms maakt een 
leerling de eindtoets beter dan verwacht. De basisschool kan het schooladvies aanpassen. Is het 
resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet 
aan. Dan geldt het eerder afgegeven schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. (zie 
ook hoofdstuk 4.5) 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/overgang-van-basisschool-naar-middelbare-school-het-schooladvies-leidend
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7. Namen en adressen  
 

Organisatie Adres Email / Internet Telefoon 

Gearhing 
(Bestuursbureau) 
 
 

Secretariaat  
Snekerweg 3 
8701 PZ 
Bolsward  

www.gearhing.nl 
info@gearhing.net 

0515-745090 

GMR Gearhing 
 

 gmrgearhing@gearhing.net   

Vertrouwenspersoon 
Ongewenste 
Omgangsvormen en 
Integriteit: 
Mevr. J. Feersma  
 

   t.feersma@cedin.nl 06-12522629 

Inspectie van het 
onderwijs  

  www.onderwijsinspectie.nl 

www.50tienregsvr.nl  

088-6696000 

0800-5010 

Vertrouwensinspecteurs 
 

  0900-1113111 

Landelijke 
klachtencommissie 

Postbus 85191  
3508 AD Utrecht 

 Tel. (030) 2809590 

GGD Friesland 
(O.a Jeugdgezondheidszorg en 

schoolartsen) 
 

 www.ggdfryslan.nl 

jgz@ggdfryslan.nl 

088 2299444 

Samenwerkingsverbandn
Primair onderwijs 
Friesland 

 

Fonteinland 11 
8913 CZ  
Leeuwarden 

s.bomas@swvfriesland.nl  058 2948937 

Centrum voor Jeugd en 
Gezin  Zuidwest 
Friesland 
 

 www.cjg-zwf.nl  

 

0900-2541254 

 
Algemene website passend onderwijs:    www.passendonderwijsinfryslan.nl 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland   
(ook het adres voor commissie van advies voor toelating tot 
speciaal onderwijs) 
t.a.v. Mevr. S. Bomas 
Fonteinland 11 
8913 CZ Leeuwarden 
Tel. 0582948937 

http://www.gearhing.nl/
mailto:info@gearhing.net
mailto:gmrgearhing@gearhing.net
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.50tienregsvr.nl/
http://www.ggdfryslan.nl/
mailto:jgz@ggdfryslan.nl
mailto:s.bomas@swvfriesland.nl
http://www.cjg-zwf.nl/
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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8. Scholen en OMR 
 

Directie Gearhing Onderwijsteam 7 

Gearhing 
Onderwijsteam 7 

 

 
Directie: mevr. Feikje Toering 
E-mail: feikje.toering@gearhing.net  
 
Manager bedrijfsvoering: dhr. Timo Reinink 
E-mail: timo.reinink@gearhing.net  
 
         twitter.com/GearhingOT7 
 

 

Scholen Gearhing Onderwijsteam 7 

OBS De Stjelp 
Baard 

 

 
Adres: Oan ‘e Kamp 6, 8834 XM Baard 
Tel.: 0517-341998 / 06-16174786  (voor noodgevallen) 
E-mail: stjelp@gearhing.net 
Internet: www.destjelp.nl 
Locatie coördinator:  mevr. Jetske Hettinga 
 
          facebook.com/destjelp                      twitter.com/destjelp 
 

OBS De Romte 
Itens 

 

 
Adres: Itingewei 2, 8735 HT Itens 
Tel.: 0515-332002  / 06-44337249 (voor noodgevallen) 
E-mail: romte@gearhing.net    
Internet: www.deromte.nl 
Locatie coördinator:  mevr. Tineke Stellingwerff 
 
          facebook.com/deromte                     twitter.com/sbsderomte 
 

OBS It Bynt 
Winsum 

 

 
Adres: Molepaed 21, 8831 XJ Winsum 
Tel.: 0517 341441 / 06-45337280 (voor noodgevallen) 
Email: bynt@gearhing.net 
Internet: www.obsitbynt.nl  
Locatie coördinator:  mevr. Bernarda Wijnia 
 
          facebook.com/obsitbynt                   twitter.com/obsitbynt 
 

OBS De Opslach 
Wommels 

 

 
Adres: Walperterwei  14C, 8731CD  Wommels    
Tel.: 0515-331844 / 06-45099189 (voor noodgevallen) 
E-mail: obsdeopslach@gearhing.net 
Internet: www.obsdeopslach.nl  
Locatie coördinator:  mevr. Fenna  Bijlstra 
 
          facebook.com/obsdeopslach            twitter.com/obsdeopslach 
 

mailto:feikje.toering@gearhing.net
mailto:timo.reinink@gearhing.net
http://twitter.com/GearhingOT7
mailto:stjelp@gearhing.net
http://www.destjelp.nl/
mailto:romte@gearhing.net
http://www.deromte.nl/
mailto:bynt@gearhing.net
http://www.obsitbynt.nl/
mailto:obsdeopslach@gearhing.net
http://www.obsdeopslach.nl/
http://twitter.com/GearhingOT7
http://facebook.com/deromte
http://twitter.com/sbsderomte
http://facebook.com/destjelp
http://twitter.com/destjelp
http://facebook.com/obsitbynt
http://twitter.com/obsitbynt
http://facebook.com/obsdeopslach
http://twitter.com/obsdeopslach
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Medezeggenschapsraad*  
OBS De Stjelp 
Marijn Meijberg 
Sjors Jepkema 
 
Sjoukje de Jong 
Jetske Hettinga 
 

SBS De Romte 
Geerte Teppema 
Esther Brouwer 
 
Anneke Verbeek 
Tineke Stellingwerff 
 

 

OBS It Bynt 
Eelco de Vries 
Janetta Schaafsma 
Lammert Kingma 
 
Hillie Ypma 
Bernarda Wijnia 
 

GMR  
 

OBS De Opslach 
Ate de Boer 
Marieke de Boer 
 
Paula de Boer 
Janke Singelsma 
 

 

*Uit iedere MR komen twee afgevaardigden in de Onderwijsteam MR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

 

 

OBS de Stjelp | Oan ‘e Kamp 6 | 8834 XM Baard 
Tel: 0517-341998 | Nood: 06-16174786 
stjelp@gearhing.net | www.destjelp.nl 

SBS De Romte | Itingewei 2 | 8735 HT Itens 
Tel: 0515-332002 | Nood: 06-44337249 

romte@gearhing.net | www.deromte.nl 

OBS It Bynt | Molepaed 21 | 8831 XJ Winsum 
Tel: 0517-341441 | Nood: 06-45337280 
bynt@gearhing.net | www.obsitbynt.nl 

OBS De Opslach | Walperterwei 14C | 8731 CD Wommels 
Tel: 0515-331844 | Nood: 06-45099189 

obsdeopslach@gearhing.net | www.obsdeopslach.nl 

Gearhing Bestuursbureau 
Snekerweg 3 

8701 PZ Bolsward 
Tel: 0515-745090 

 
E-mail: info@gearhing.net 
Website: www.gearhing.nl 

 

Onderwijsteam 7 
Directie: mevr. Feikje Toering 

E-mail: feikje.toering@gearhing.net 

 


