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Voorwoord

We combineren de verkorte schoolgids met de
schoolkalender. Zo heeft u alle belangrijke en
praktische informatie altijd bij de hand. De
volledige schoolgids staat op de schoolsite en ligt
ter inzage in school. Natuurlijk kunnen er in de loop
van het jaar gegevens veranderen. Daarom raden
wij u aan om geregeld op www.demienskip.nl te
kijken en de informatie via social school te volgen.
Op deze papieren kalender zijn al wel heel veel
agendapunten
ingevuld,
waaronder
de
schoolvakanties.
Heeft u desondanks toch nog vragen?
Bel, mail of loop even binnen.
Het team van de Mienskip staat u graag te woord!
Maandag 3 september is de start van een nieuw
schooljaar. De kinderen krijgen nieuwe uitdagingen,
nieuwe
mogelijkheden
en
nieuwe
kansen
aangeboden.
Ze
worden
gestimuleerd
en
gecoacht door de leerkrachten en ook de
leerkrachten krijgen nieuwe uitdagingen en kansen.
Hierbij staat de kwaliteit van het onderwijs centraal.
De kinderen zullen hier zeker van profiteren.
En terecht, want ons onderwijs draait om de
kinderen.
We halen het beste uit iedereen!
Team obs de Mienskip

Contact
Algemeen: 0511-542021
mienskip@roobol.frl
www.demienskip.nl
Postadres:
Groenkamp 3
9285 SZ Buitenpost
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ROOSTER
De Mienskip, Fries voor gemeenschap, werkt met
een continurooster. Het uitgangspunt van het
continurooster is dat de kinderen rust en regelmaat
wordt geboden in een gezonde gemeenschap,
“Mienskip”. Kinderen krijgen hierdoor optimaal de
kans om te presteren en zich te ontwikkelen tot een
waardevolle medeburger. Alle kinderen krijgen, zo
mogelijk, hetzelfde dagritme aangeboden.
Lestijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.15 uur - 13.45 uur
Deze schooltijden gelden voor alle groepen
uitgezonderd groep 1. Groep 1 heeft op vrijdag vrij.

Gecertificeerde
gezonde school
De lunch vindt gezamenlijk, met de eigen
leerkracht, in de klas plaats. De kinderen nemen zelf
eten en drinken, eventueel voorzien van naam,
mee. De Mienskip is een gecertificeerde gezonde
school en adviseert en stimuleert iedereen om een
gezonde pauze hap mee te nemen.

Goede brandstof zorgt voor de beste resultaten.

U kunt een fruitabonnement afsluiten.
Het abonnement loopt via de school en de kosten
zijn voor de ouders. De groenteboer uit Buitenpost
levert iedere woensdag de nodige fruit/groente op
school.

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag(en)
Pinksteren
Zomervakantie

20 okt. t/m 28 okt. 2018
22 dec. 2018 t/m 6 jan. 2019
16 feb. t/m 24 februari 2019
19 april 2019
21 en 22 april 2019
27 april 2019
27 april t/m 5 mei 2019
5 mei 2019
30 mei 2019
9 en 10 mei juni
13 juli t/m 25 augustus 2019
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Vernieuwend
De Mienskip staat open voor onderwijsvernieuwing.
Nieuwe inzichten en methodes worden toegepast
zodra ze hun nut en effectiviteit hebben bewezen.
Voorbeelden daarvan zijn de theorie van
meervoudige intelligentie en de meertaligheid
binnen de school.

Veilige & inspirerende
leeromgeving
De Mienskip is de openbare basisschool in
Buitenpost. De naam is gekozen omdat de naam
een duidelijke boodschap heeft.
Een gemeenschappelijke school
voor
de
gemeenschap: “ De Mienskip” in Buitenpost.

Talenten
Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Elk talent
krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. De leerstof is
zo ontworpen dat het kind uitgedaagd wordt om
het beste uit zichzelf te halen. Vanzelfsprekend
heeft de leerkracht daarbij, als inspirator, een
belangrijke rol. Ook een warme sfeer en veilige
omgeving zijn nodig. We hechten op onze school
veel waarde aan heldere regels, die zorgen voor
rust en regelmaat. In zo’n klimaat ontwikkelen
kinderen zich het best, kunnen zij zich concentreren
en gaat de energie niet verloren aan bij- en/of
randzaken.

De kinderen werken met planborden en dag- en
weektaken. Hierdoor leren ze goed zelfstandig te
werken. De cognitieve vakken: rekenen, taal en
lezen, staan bij ons centraal aan het begin van de
schooldag. Deze vakken vormen de basis voor het
verdere leren en nemen een belangrijke plaats in
ons onderwijs. Daarnaast besteden we ruime
aandacht aan de overige kerndoelen, zoals
kustzinnige vorming; muziek; wereldoriëntatie; sport
en bewegen; etc.

ICT middelen
Elke klas beschikt over een smart-board en
computers. Ze dienen ter ondersteuning bij het
opzoeken
van
informatie
(bijvoorbeeld
bij
werkstukken en presentaties). Leerlingen maken er
ook taal- en rekenopdrachten op. Daarnaast zijn er
veel laptops aanwezig binnen de school.

iPads
Activiteiten
Naast de reguliere lessen is er ruimte voor overige
activiteiten. Deze activiteiten staan in deze kalender
genoteerd. Tussentijdse activiteiten worden in de
nieuwsbrief en/of op de schoolsite gemeld.

De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 de
beschikking over een eigen iPad. In de
onderbouwgroepen is er per 5 leerlingen een iPad
beschikbaar. Met behulp van de iPads kunnen
opdrachten worden verwerkt en vindt er directe
feedback plaats op het leerlingwerk (er wordt o.a.
met Snappet gewerkt). De iPad is een modern
middel om op een aansprekende wijze te werken
en gemakkelijk samen te werken en informatie met
elkaar te delen.
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Niet-methodegebonden toetsen
Leren op maat

Daarnaast zijn er toetsen die de ontwikkeling van
uw kind over een lange termijn meten.
Dit zijn de niet-methode gebonden toetsen.

De Mienskip volgt de ontwikkeling van uw kind en
van zijn of haar onderwijsleerproces nauwlettend.
Daarvoor hebben we onder andere een
leerlingvolgsysteem waarbinnen de kinderen
stelselmatig worden getoetst. Zodoende kunnen
we tijdig signaleren waar uw kind behoefte aan
heeft en kunnen we daar tijdig ons handelen op
aanpassen. Een gevolg kan zijn: extra leesstof,
andere aanpak, extra aandacht, routeboekje,
andere materialen, etc.

Methode gebonden
toetsen
De lesmethoden die we op de Mienskip gebruiken,
bevatten van groep 3 t/m 8 regelmatig toetsmomenten. De leerkracht neemt deze methode
gebonden toetsen af. Ze geven aan hoe een kind
de aangeboden leerstof beheerst en of er
bijvoorbeeld extra herhaling van de lesstof nodig is.

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen deze
landelijke
genormeerde
toetsen
uit
het
leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen). Het gaat daarbij
om rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch
lezen, spelling en woordenschat. Dit kunnen
mondelinge en schriftelijke toetsen zijn. Ze worden
afgenomen door de groepsleerkracht. De Mienskip
verkrijgt door de uitkomsten ook inzicht in de
prestaties van de school. Uit de toetsresultaten blijkt
of een kind voldoende vooruit is gegaan. Als dit
niet het geval is, stelt de leerkracht in overleg met
de intern begeleider een handelingsplan op, dat
vervolgens met de ouders wordt besproken.
De resultaten van de toetsen en observaties
houden we per kind bij in het leerlingvolgsysteem.
Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de
ontwikkeling van kinderen bijgehouden.

Voortgezet onderwijs
Op de Mienskip wordt vanaf groep 6 gericht
gekeken naar de mogelijkheden voor passend
voortgezet onderwijs. Op basis van de observaties
van de leerkracht, de plaatsingswijzer (Cito toetsen
van groep 6 tot en met 8) en de wensen van het
kind en de ouders vinden gesprekken plaats die
uitmonden in een advies voor vervolgonderwijs. Dit
advies kan na de Cito-eindtoets worden
heroverwogen. De uiteindelijke schoolkeuze maakt
u als ouders/verzorgers, in overleg met uw kind, zelf.
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vrijdag

groep
1
1/2

Anke
Mirjan

Anke
Mirjan

Irene
Mirjan

Irene
Ingrid

vrij
vrij

2

Dieuwke

Dieuwke

Dieuwke

Dieuwke

3

Aliza

Janet

Janet

Aliza

Ingrid /
Dieuwke
Aliza
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Robert

Robert

Anke

Robert

Robert

5
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7
8

Pietsje
Peggy
Albert
Dicky

Pietsje
Peggy
Albert
Dicky

Pietsje
Peggy
Albert
Dicky

Pietsje
Peggy
Albert
Dicky

Pietsje
Anke
Albert
Dicky

Directeur:
Intern begeleider:
ICT-coördinator:

Reiny Kas-Siderius
Betsie de Vries-van der Veen
Robert van der Werf

Taalcoördinator:
Rekencoördinator:

Bij afwezigheid van de directeur is het 1e aanspreekpunt :
1. Betsie de Vries-van der Veen, bij afwezigheid het 2e aanspreekpunt;
2. Peggy Olinga, bij afwezigheid het 3e aanspreekpunt;
3. Dicky Douma, bij afwezigheid van het 4e aanspreekpunt;
4. Robert van der Werf.

Peggy Olinga
Dicky Douma
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Meer- en
hoogbegaafdheid
Individuele aandacht
Op de Mienskip halen we het beste uit iedereen.
Dat vraagt individuele begeleiding van de kinderen
en stimulering op ieders eigen niveau. Dus niet
alleen aandacht voor kinderen die extra zorg nodig
hebben, maar ook voor degenen die juist behoefte
hebben aan extra uitdagingen. De “gemiddelde”
leerling bestaat niet. De kinderen werken met
zeven niveau-iconen binnen alle groepen en
leervakken.

Als je talenten de ruimte wilt geven, moeten
onderwijs en de voorzieningen daarop ingesteld
zijn. De Mienskip heeft beleid op het begeleiden
van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Daarnaast werkt de Mienskip met uitdagende leeren werkmethoden binnen alle groepen waar
kinderen de ruimte krijgen en waar het beste uit de
kinderen kan worden gehaald.

De Mienskip beoordeelt kinderen mede aan de
hand van Cito-toetsen. De resultaten worden
gebruikt voor het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen
ondersteunen de leerkrachten bij de beoordeling
van de resultaten van de leerlingen. Met vragen
over vorderingen kunnen ouders altijd terecht bij de
eigen leerkracht en bij de Intern Begeleider (IB-er).
Betsie de Vries is de intern begeleider op de
Mienskip. Zij leidt de zorg binnen de school.
Zij
vertegenwoordigt
de
school
bij
de
zorgnetwerken en zij begeleidt de leerkrachten bij
het uitvoeren van de zorgplannen.

Kwaliteitsteam
Op de Mienskip werken we met een kwaliteitsteam.
Het kwaliteitsteam analyseert, evalueert en borgt
de kwaliteit binnen de school. Het kwaliteitsteam
bestaat uit de directeur Reiny Kas-Siderius, de intern
begeleider Betsie de Vries-van der Veen, de
taalcoördinator
Peggy
Olinga
en
de
rekencoördinator Dicky Douma.
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3 talige school

Taal-leescoördinator
Wij hechten grote waarde aan goed taal- en
leesonderwijs en werken met een goedgekeurd
meertalig taalbeleidsplan en een gecertificeerde
taal-leescoördinator. Peggy Olinga is de taalleescoördinator op de Mienskip.

De Mienskip is een gecertificeerde 3-talige+ school.
Dit houdt in dat er onderwijs wordt geboden van
groep 1 t/m groep 8 in drie talen: Nederlands,
Engels en Frysk. Een 3-talige school maakt optimaal
gebruik van de ‘taalgevoelige leeftijd’, waarin
kinderen talen bijna vanzelfsprekend oppakken.
Het taalcentrum in de hersenen wordt extra
geactiveerd, waardoor het Nederlands er niet
onder lijdt. Integendeel: dat wordt er zelfs beter
van. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die
op jonge leeftijd kennismaken met een vreemde
taal, op latere leeftijd ook eenvoudiger andere
vreemde talen leren. Op de Mienskip wordt een
native-speaker: Miss Linda ingezet.

Internationaal
De kinderen werken binnen een internationaal
project. Het doel van het project is dat het beste uit
de kinderen wordt gehaald. Ze leren optimaal:
Engels schrijven, Engels converseren, presenteren,
ondernemen, expressie, profileren, etc. In de school
is een internationale hoek ingericht.

Rekencoördinator
Wij hechten grote waarde aan goed
rekenonderwijs. Het rekenbeleidsplan geeft richting
aan de wijze waarop de kinderen op de Mienskip
leren rekenen. De rekencoördinator, Dicky Douma,
speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het
rekenbeleid.

Leesouders
Op verschillende momenten in de week komen
ouders en grootouders met kinderen lezen. Dit heeft
een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van
de kinderen. Wilt u ook lezen?
Geef u op bij de taal-leescoördinator:
Peggy Olinga.
Alle hulp is welkom!

Boekenkar
Alle kinderen kunnen een stilleesboek uitzoeken uit
de boekenkar. De boekenkar is drietalig en bevat
naast Nederlandse, dus ook Friese en Engelse
boeken. Daarnaast maakt de Mienskip veel gebruik
van boeken uit de bibliotheek van Buitenpost. Elke
klas heeft een groepspas waarmee de leerkracht
en de kinderen boeken kunnen halen.
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Werken in domeinen
Ondernemen
“Snoepwinkel”
Ondernemen
geeft
kinderen
nieuwe
mogelijkheden en kansen. Een eigen gezonde
snoepwinkel is ontwikkeld en deze winkel wordt
door de leerlingen van de bovenbouw “gedraaid”.

Elke dag staan rekenvaardigheid en taalleesvaardigheid centraal. Alle andere vakken zijn
geclusterd in domeinen. Vanaf dit schooljaar
werken we in de volgende domeinen:
1. Mens en maatschappij
2. Kunst en expressie
3. Natuur en techniek
4. Sport en spel
5. Taal en cultuur
Het doel is het beste uit de kinderen te halen en
gebruik te maken van ieders talenten. Elke dag
staat een domein centraal. Bij elk domein staat op
de ochtend kennisoverdracht centraal en in de
middag wordt het domein vraag-gestuurd
uitgewerkt met behulp van digitale portfolio’s.
Heeft u een hobby of een talent?
Wij maken graag gebruik van uw kennis en
vaardigheid. Deel uw kennis met de kinderen en
geef u op voor het geven van een cursus tijdens
het werken in domeinen. Opgave kan middels de
intekenlijst in de eerste week van het schooljaar.
Heeft u nog vragen? Wij informeren u graag!

Mienskipkoor
De Mienskip heeft een muziekkoor en doet mee
met het Fries songfestival. Dit is een tweejaarlijks
evenement en zal in 2020 opnieuw plaatsvinden.
Het koor bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8.
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OUDERS
De inzet en betrokkenheid van ouders is onmisbaar
voor een goed functionerende school. In de
medezeggenschapsraad (MR) en in diverse
werkgroepen werken ouders en leerkrachten
samen. De informatie aan de ouders verloopt
onder meer via onze interactieve website
(www.demienskip.nl) en Social Schools. Socials
Schools is een online en gesloten netwerk waar de
school informatie en beelden met ouders kan
delen. Daarnaast wordt er wekelijks een digitale
nieuwsbrief rondgestuurd naar alle ouders die zich
hiervoor opgeven middels de mail.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bespreekt met de
directie het beleid van de school en adviseert het
bestuur daarover. De ouders van de MR
vertegenwoordigen de belangen van de ouders;
daarom worden zij gekozen door de ouders. De MR
bestaat uit drie personeelsleden: Dicky Douma,
Pietsje Postema en Betsie de Vries en drie ouders:
Hieke Stellema, Jeroen Kuipers en Marjan Zijlstra.
Indien u zich betrokken voelt bij de school en
invloed wilt hebben op het reilen en zeilen, dan
kunt u zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de
MR. De MR komt een aantal maal per jaar bijeen (’s
avonds). Ook niet-leden zijn welkom om de
vergaderingen bij te wonen. U mag er vragen
stellen en uw mening geven over de behandelde
onderwerpen. Bij de leden van de MR kunt u altijd
met vragen over de school terecht.

Ouderraad
Erwin Bremer, Petra Zeinstra, Hielke van der Meulen,
Tineke Nieuwenhuis, Suzanne Ploegsma, Hennie
Zijlstra en Elbrich de Poel zijn een groep
enthousiaste ouders die in de ouderraad zitten. De
groep wordt aangevuld met twee leerkrachten,
Anke van Dijk en Janet Dijkstra. De ouderraad heeft
tot taak allerlei praktische activiteiten die direct of
zijdelings met school te maken hebben te
begeleiden en te ondersteunen. Voorbeelden
daarvan zijn o.a. de voorbereiding en de uitvoering
van
het
Zomerfeest,
de
paaslunch,
het
Sinterklaasfeest, de kerstviering en de zakelijke
ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad het
ouderfonds.

Ouderbijdrage
Om schoolreizen en andere activiteiten mogelijk te
maken vragen we een vrijwillige bijdrage voor het
ouderfonds van 55 euro per jaar, 40 euro voor de
schoolreisjes en 15 euro voor andere activiteiten
zoals
het
kerstdiner,
de
paaslunch,
het
sinterklaasfeest,
sinterklaassprookje, etc. De
verantwoording over wat er precies met uw geld
gedaan is, staat in het financieel jaarverslag van de
ouderraad, welke ieder jaar op de zakelijke
ouderavond wordt gepresenteerd. Om alle
geplande activiteiten te kunnen realiseren, is het
belangrijk dat alle ouders meebetalen. De
penningmeester van de ouderraad hanteert een
incasso beleid. Wanneer het betalen om bepaalde
redenen niet mogelijk is, dan kunt u dit bij de
penningmeester kenbaar maken, zodat we samen
met u een regeling kunnen treffen.

Hulp van de ouders
Uitstapjes (naar de kinderboerderij bijvoorbeeld),
festiviteiten (Kinderboekenweek, zomerfeest) de
jaarlijkse schoolreizen, de VOKO, projectweken en
sportdagen zouden niet plaats kunnen vinden
zonder hulp van ouders/verzorgers. Dit soort
activiteiten is alleen mogelijk als alle ouders één of
meerdere keren per jaar willen helpen bij deze
evenementen. Aan het begin van het schooljaar
krijgen alle ouders een intekenlijst. Hierop kunnen
ouders aangeven in welke vorm zij hulp willen
bieden. Bij uitstapjes en of hulpvragen wordt deze
inventarisatielijst geraadpleegd.
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Hemelvaartdag

ACTIVITEITEN
Leerkrachtendag
Tijdens de leerkrachtendag vieren alle leerkrachten
gezamenlijk hun verjaardag. De dag begint met
feest in het eigen lokaal. Vervolgens zingen alle
kinderen in de gemeenschapsruimte voor alle
leerkrachten een lied en is er feest door de gehele
school met o.a. een bioscoop, een disco, een
spelletjesruimte, etc. Een week vooraf de
leerkrachtendag wordt het thema bekend
gemaakt.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt rond 5 december naar de
Mienskip. Hij komt de kinderen van de groepen 1
t/m 4 in het speellokaal bezoeken. De kinderen van
de groepen 5 t/m 8 vieren het feest in eigen lokaal.

Sinterklaassprookje
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan in de
bus naar het Sinterklaassprookje in de Colle te
Kollum. Het sprookje wordt opgevoerd door
leerkrachten en ouders uit het openbaar onderwijs.

Kerstfeest
Het
kerstfeest
wordt
op
de
laatste
donderdagavond voor de kerstvakantie gevierd.
De kinderen nemen vaak een gerecht of iets
lekkers mee om samen met de klasgenoten te
delen. De kinderen nemen zelf bord, bestek en een
beker (voorzien van naam) mee naar school.

Paasfeest
Kinderen krijgen een paaslunch aangeboden door
de ouderraad. De kinderen nemen zelf een bord,
beker en bestek (voorzien van naam) mee naar
school.
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25

Trakteren

SCHOOLREGELS
We hebben een paar basisregels die onder
schooltijd gelden. Op zich zijn ze simpel en voor de
hand liggend, maar het is goed dat iedereen zich
eraan houdt. Dat komt de rust, reinheid en
regelmaat ten goede. De drie R-en.
• Wees op tijd;
• Niet fietsen op het schoolplein. De fiets in
het rek (fiets mee naar school op eigen
risico);
• Jassen, petten, etc. in de luizenzak, tassen
aan de kapstok;
• Dure spullen thuis laten, meenemen is op
eigen risico.

Kinderen die jarig zijn mogen in de groep trakteren.
Denkt u aan “gezond snoep”? Wij zijn een gezonde
school. De leerkrachten zijn ookdol op “gezond
snoep”. De leerlingen mogen in de pauze met een
groepje langs de leerkrachten om te trakteren.
Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Er is ook
gelegenheid om broertjes en zusjes uit verschillende
groepen samen te laten fotograferen.

Kledingvoorschrift
bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs vraagt met het oog op de
veiligheid en de hygiëne om aangepaste kleding.
Zwemles: De kinderen van de groepen 3, 4 en 5
lopen op donderdag gezamenlijk naar het
zwembad: De Kûpe te Buitenpost. Dit is een
overdekt
zwembad.
Zwemkleding
en
een
handdoek is verplicht.
Gymnastiek:
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben op
donderdag een blokuur gymnastiek en de kinderen
van de groepen 3 t/m 5 gymnastieken op dinsdag.
Ze lopen gezamenlijk naar de gymnastiekzaal aan
de Parklaan te Buitenpost. De gymnastiekschoenen
en gymnastiekkleding zijn een verplichting. De
groepen 1 en 2 gymnastieken in het speellokaal
van de Mienskip. Belemmerende en dikke kleding
wordt tijdens de gymles uitgetrokken.

Gevonden
voorwerpen
Op school iets verloren? Kijk in de mand van de
gevonden
voorwerpen.
Tijdens
de
rapportgesprekken
worden
alle
gevonden
voorwerpen op de grote tafel getoond. Niet
opgehaalde
spullen
worden
naar
de
kringloopwinkel gebracht.
Huisdieren
Huisdieren worden in school niet toegelaten.
Dit ter bescherming van kinderen die allergisch zijn.
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Ziekmelding
Indien uw kind ziek is, dient u dat voor 08.15 uur
(telefonisch) te melden bij de leerkracht/conciërge.
Is uw kind niet afgemeld, dan wordt u voor de
zekerheid thuis gebeld.

Verlof

Verlof voor vakantie

De leerplicht bepaalt dat u uw kind niet zomaar
thuis mag houden. In dringende gevallen kunt u
verlof aanvragen. Bij het beoordelen van
verlofaanvragen worden de wettelijke richtlijnen
aangehouden:
Verlof voor bezoek
therapie of tandarts

aan

huisarts,

ziekenhuis,

Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel
mogelijk buiten schooltijd te maken. Indien de
afspraak toch onder schooltijd valt, bent u verplicht
om uw kind op school te komen ophalen.
Meld deze afspraak alstublieft van tevoren aan de
betrokken leerkracht.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en
dergelijke
Dit verlof meldt u schriftelijk aan de school, zodat
ook wij de afwezigheid van uw kind bij een controle
kunnen verantwoorden aan de Onderwijsinspectie
of de leerplichtambtenaar. Voor dit verlof krijgt u in
de regel toestemming, maar wel met een
maximum van tien dagen per schooljaar.

Voor
vakantieverlof
buiten
de
reguliere
schoolvakanties kan slechts toestemming worden
gegeven indien u niet in de gelegenheid bent om
in een van de schoolvakanties aaneengesloten
twee weken vakantie op te nemen. Daarvoor is
een werkgeversverklaring nodig. Een verzoek
hiervoor dient u minstens zes weken voor aanvang
van het gevraagde verlof schriftelijk (inclusief
toelichting) in te dienen bij de schooldirectie.
De school is op dit punt gebonden aan afspraken
met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Achtkarspelen.
Van ongeoorloofd verzuim maken we altijd melding
bij de leerplichtambtenaar.
Als kinderen regelmatig te laat komen, geldt dat als
ongeoorloofd verzuim. In dat geval nemen wij
contact op met de afdeling leerplicht.

Lesuitval
Indien een leerkracht door omstandigheden
afwezig is, proberen we vervanging te zoeken. Dit is
soms lastig doordat er weinig aanbod is van
invalkrachten. Is vervanging niet mogelijk, dan
verdelen we de kinderen over andere groepen.

