
SCHOOLKALENDER 2020 - 2021

Obs de Mienskip 
Groenkamp 3 

9285 SZ Buitenpost

0511 - 54 20 21 
mienskip@roobol.frl 
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Elk kind centraal! 
De Mienskip, haalt het beste uit iedereen! 



INFO / SCHOOLTIJDEN, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, CONTACTGEGEVENS, BSO, DIRECTIE, GROEPSLEERKRACHTEN 

GROEPSLEERKRACHTEN

Groep  Leerkracht Leerkracht
1/2 A Anke van Dijk
1/2 B Judith Berghuis
1/2 C Irene de Vries Ingrid Knegt
3 Aliza Visser Jessy Hoeksma
4 Dieuwke Popma 
5 Pietsje Postema  Jessy Hoeksma
6 A Ellen de Graaf
6 B Marieke Mozes
7 Gerda Veldman  Jessy Hoeksma 
8 Albert v/d Tuin Robert v/d Werf

Intern begeleider:  Betsie de Vries
Taalcoördinator:  Albert v/d Tuin
Rekencoördinator:  Dicky Douma/ 
  Pietsje Postema
ICT-coördinator:  Robert v/d Werf

ONDERWIJSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL: 

Onderwijsassistenten: 
Nynke Hansma
Wybe Kooistra
Marinke van der Ploeg
Denise Bruinsma
Nynke Kooistra 

DIRECTIE
Dicky Douma
Directeur

Bij afwezigheid van de directeur:
1e aanspreekpunt: Betsie de Vries
2e aanspreekpunt: Aliza Visser
3e aanspreekpunt: Pietsje Postema 

CONTACTGEGEVENS: 
Wilt u mededelingen onder schooltijd zoveel 
mogelijk telefonisch of via de mail aan ons 
doorgeven?

Voor mededelingen van onderwijskundige 
aard kunt u de leerkrachten voor 8:00 uur of 
na 14:00 uur op onderstaand nummer bellen 
of mailen naar onderstaand mailadres. 
Tijdens de inlooptijd van 8:00 uur tot 8:15 
uur kunt u kort zaken doorgeven aan de 
leerkracht of een afspraak maken. 

T: 0511 - 542021
mienskip@roobol.frl 
www.demienskip.nl 

VAKANTIE EN FEESTDAGEN: 

Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m
 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag 2 april 2021

Pasen 4 en 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag 5 mei 2021

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021

Pinksteren 23 en 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli t/m
 22 augustus 2021

BUITENSCHOOLSE OPVANG: 

De Hasselbraam Bernebrêge 
Bernhardlaan 106
9285 TT Buitenpost
T:  0511 - 40 30 47

Tiko Kinderopvang 
Eringalaan 8
9285 TR Buitenpost
T:  0511 - 54 30 17

ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID

Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is om de school te bezoeken, dan 
verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden. 
Dit kan telefonisch of persoonlijk/schriftelijk 
bij de leerkracht voor 8:15 uur. 

Ziek- of afmelden: 
T: 0511-542021

INFO

SCHOOLTIJDEN
Onze schooltijden zijn als volgt: 

Schooltijden groep 1 tot en met 8 
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag 
 8:15 uur - 13:45 uur 

Deze schooltijden gelden voor alle groepen 
uitgezonderd de groepen 1. Zij zijn op 
vrijdag vrij. 

Om 8:10 uur gaat de eerste bel. De lessen 
beginnen om 8:15 uur. Wij verzoeken u 
nadrukkelijk om ervoor te zorgen, dat 
uw kind op tijd aanwezig is, zodat de 
groepsleerkracht op tijd kan beginnen. 



VOORWOORD

Wij informeren u graag over belangrijke 
data, activiteiten, informatie en het reilen 
en zeilen tijdens dit schooljaar. Deze 
informatie hebben wij wederom in een 
kalender verwerkt. 

We combineren de verkorte schoolgids met 
de schoolkalender. Zo heeft u de 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. Houdt u ook Social 
Schools in de gaten. 

De visie van de Mienskip luidt: ‘Elk kind 
centraal’. Wij vinden het belangrijk dat 
elk kind wordt gezien en gehoord. Ieder 
kind is uniek in zijn persoonlijkheid, zijn 
vaardigheid en zijn eigen ik. We waarderen 
alle talenten, vaardigheden, meningen 
en kennis van alle kinderen. Aan ons de 
taak, om met de kinderen, die talenten en 
vaardigheden te ontdekken en ontplooien. 
Immers, alles wat aandacht krijgt: groeit! 
Elk kind beschikt van nature over het talent: 
nieuwgierigheid. Dit heeft een prominente 

rol in ons dagelijks onderwijs. Bij ons op 
de Mienskip mogen de kinderen zijn wie ze 
zijn, vanuit hun eigen kunnen, kennen en 
talent. We streven ernaar dat alle kinderen 
uitbloeien tot zelfbewust denkende en 
- kiezende burgers. Burgers die weten 
wie ze zijn. Burgers die een pluriforme 
samenleving respecteren, waarderen en 
benutten in kansen en mogelijkheden. 

Onze school staat voor excellent en 
kindvriendelijk openbaar onderwijs. Wij 
streven een brede ontwikkeling van het kind 
na. Wij zien de schoolcarrière van onze 
kinderen als een zoektocht, die
hen voorbereidt op de maatschappij. Het 
pedagogische klimaat, de didactische 
aanpak en de werksfeer zijn daarbij zeer 
belangrijk. 

Wij zijn een lerende school: het kan altijd 
beter! We doen dit door ons als team steeds 
verder te professionaliseren en kritisch naar 
onze werkwijze en methodieken te blijven 
kijken. 
De Mienskip is de openbare basisschool 
in Buitenpost. Op een openbare school is 
ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar 

sociale, culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond. De openbare school leert 
kinderen van jongs af aan respect te 
hebben voor elkaars mening of overtuiging. 
Er wordt actief aandacht besteed aan de 
overeenkomsten en verschillen tussen 
kinderen, zonder voorkeur voor één 
bepaalde opvatting. De openbare school 
brengt verschillende opvattingen bij 
elkaar en laat kinderen er op basis van 
gelijkwaardigheid over in discussie gaan. 
Niet om de ander te overtuigen van het 
eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf 
en medeleerlingen te leren kijken. De 
openbare school leert kinderen waarnemen 
hoe verschillende achtergronden tot 
ander denken en handelen kunnen leiden 
en het leert hen vanuit dat inzicht eigen 
opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat 
anderen beweegt, kun je beter met elkaar 
samenleven. 

Heeft u vragen? Bel, mail of loop even 
binnen. 
Het team van de Mienskip staat u graag te 
woord. 

Maandag 17 augustus is de start van een 
nieuw schooljaar. Voor zowel de kinderen 
als de leerkrachten een jaar vol nieuwe 
uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Wij 
hebben er ontzettend veel zin in om er weer 
een prachtig jaar volop ontwikkeling van 
te maken. Hierbij staat de kwaliteit van het 
onderwijs centraal. De kinderen zullen hier 
zeker van profi teren. En terecht, want ons 
onderwijs draait om de kinderen. 
We halen het beste uit iedereen! 

Mede namens het gehele team van 
obs de Mienskip,

Dicky Douma
Directeur 

WELKOM



AUGUSTUS

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

32

33

34

35

36

Eerste schooldag

Driehoekskennismakings-
gesprekken

Bijeenkomst leesouders

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering

Schoolfotograaf

Schoolkamp gr. 7/8

Schoolreisje
groep 1 t/m 6

Schoolkamp gr. 7/8

Koffi  eochtend 
Leerlingenraad

Schoolkamp gr. 7/8

03

10

17

24

31

04

11

18

25

01

05

12

19

26

02

06

13

20

27

03

07

14

21

28

04

08 - 09

15 - 16

22 - 23

29 - 30

05 - 06

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR! 



SEPTEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

36

37

38

39

40

Bijeenkomst leesouders

Ontruimingsoefening

Start afname Cito

Vorderingsgesprekken
facultatief

Schoolfotograaf 

OR-vergadering 
MR-vergadering

Prinsjesdag

Vorderingsgesprekken
facultatief

Schoolreisje
groep 1 t/m 6

Kinderpostzegels

Start 
Kinderboekenweek 
Verkeersfl its gr 1 t/m 8

Koffi  eochtend 
Leerlingenraad

Einde afname Cito Zorgdag kinderen vrij

31

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03

10

17

24

01

04

11

18

25

02

05 - 06

12 - 13

19 - 20

26 - 27

03 - 04

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



OKTOBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

40

41

42

43

44

Vorderingsgesprekken
facultatief

Dag van de leerkracht

Herfstvakantie

Studiedag kinderen vrij 

Vorderingsgesprekken
facultatief

Vorderingsgesprekken
facultatief

OR-vergadering 
MR-vergadering

Hoofdluiscontrole 
Leerlingenraad

Vorderingsgesprekken
facultatief

Start 
Kinderboekenweek 
Verkeersfl its gr 1 t/m 8

Koffi  eochtend

Afsluiting 
Kinderboekenweek
Voorstelling groep 6

Spelletjesmiddag 
kleuters 

28

05

12

19

26

29

06

13

20

27

30

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03 - 04

10 - 11

17 - 18

24 - 25

31 - 01

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



NOVEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

45

46

47

48

49

OR-vergadering 

Zakelijke ouderavond
OR-vergadering 
MR-vergadering

Leerlingenraad 

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering 

Nationaal schoolontbijt 

 Sint Maarten 

Roobol studiedag
leerlingen vrij

Project presentatie-
middag

Afsluiting 
Kinderboekenweek
Voorstelling groep 4

Sinterklaasviering 

02

09

16

23

30

03

10

17

24

01

04

11

18

25

02

05

12

19

26

03

06

13

20

27

04

07 - 08

14 - 15

21 - 22

28 - 29

05 - 06

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



DECEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

49

50

51

52

53

Koffi  eochtend

Kerstvakantie

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering 

Sinterklaasviering 

Kerstcircuit 
Kerstviering

Oudejaarsdag

Studiedag leerkrachten
Kinderen vrij

Eerste kerstdag

Nieuwjaarsdag

Tweede kerstdag 

  

30

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03

10

17

24

31

04

11

18

25

01

05 - 06

12 - 13

19 - 20

26 - 27

02 - 03

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



JANUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

53

01

02

03

04

Bijeenkomst leesouders 

Start afname Cito

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering

Oudejaarsdag 

Voorstelling groep 7

Nieuwjaarsdag

  

28

04

11

18

25

29

05

12

19

26

30

06

13

20

27

31

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02 - 03

09 - 10

16 - 17

23 - 24

30 - 31

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 

 GELUKKIG NIEUWJAAR! 



FEBRUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

05

06

07

08

09

Citotoetsen

Vorderingsgesprekken

Voorjaarsvakantie

OR-vergadering

Vorderingsgesprekken
MR-vergadering

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering

Koffi  eochtend

Ontruimingsoefening

Einde afname Cito

Rapporten mee

Voorstelling 
groep 1/2 A

Zorgdag kinderen vrij

 Valentijnsdag

  

01

08

15

22

01

02

09

16

23

02

03

10

17

24

03

04

11

18

25

04

05

12

19

26

05

06 - 07

13 - 14

20 - 21

27 - 28

06 - 07

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



MAART

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

09

10

11

12

13

Hoofdluiscontrole 
OR-vergadering

Leerlingenraad

Open dag 
24 games

De grote Rekendag 

Voorstelling groep 5

Kangoeroewedstrijd 

Paaslunch Goede Vrijdag

 Valentijnsdag

1ste Paasdag 

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03

10

17

24

31

04

11

18

25

01

05

12

19

26

02

06 - 07

13 - 14

20 - 21

27 - 28

03 - 04

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



APRIL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

13

14

15

16

17

2de Paasdag 

Vorderingsgesprekken 
facultatief 

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering

Koffi  eochtend 

Cito eindtoets 

Koningsdag 
leerlingen vrij

Leerlingenraad

Cito eindtoets 

 Paaslunch 

Voorstelling 
groep 1/2 B

Project 
presentatiemiddag 
Voorstelling groep 3

Goede vrijdag

Studiedag 
leerlingen vrij

Koningsspelen

1ste Paasdag 
29

05

12

19

26

30

06

13

20

27

31

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03 - 04

10 - 11

17 - 18

24 - 25

01 - 02

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



MEI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

18

19

20

21

22

Meivakantie

Leerlingenraad
Spelletjesmiddag 
groep 1/2

2de Pinksterdag 

Dodenherdenking

Hoofdluiscontrole
OR-vergadering
MR-vergadering

Schoolsportdag

OR-vergadering

Bevrijdingsdag

Schoolkorfbaltoernooi

Koffi  eochtend

Hemelvaartsdag

Voorstelling 
groep 1/2 C

Leerlingen vrij

Moederdag

1ste Pinksterdag

03

10

17

24

31

04

11

18

25

01

05

12

19

26

02

06

13

20

27

03

07

14

21

28

04

08 - 09

15 - 16

22 - 23

29 - 30

05 - 06

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



JUNI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

22

23

24

25

26

Start afname Cito

Vorderingsgesprekken 

OR-vergadering

MR-vergadering

Vorderingsgesprekken 
OR-vergadering
MR-vergadering

Koffi  eochtend

Rapport mee 

Einde afname cito Zorgdag
leerlingen vrij

Zomerfeest

Vaderdag

31

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03

10

17

24

01

04

11

18

25

02

05 - 06

12 - 13

19 - 20

26 - 27

03 - 04

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



JULI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

26

27

28

29

30

Vorderingsgesprekken

Wisselmiddag
Vrijwilligers 
bedankmiddag

Zomervakantie

Vorderingsgesprekken Koffi  eochtend

Afscheidsavond
groep 8

Laatste schooldag

Zomerfeest

Teamdag 
leerlingen vrij 

28

05

12

19

26

29

06

13

20

27

30

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30

03 - 04

10 - 11

17 - 18

24 - 25

31 - 01

obs de Mienskip
T: 0511 - 54 20 21
www.demienskip.nl 



INFORMATIE/ONZE SCHOOL VAN A TOT Z 

A
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN: 
Obs de Mienskip biedt ouders van nieuwe 
leerlingen de gelegenheid om een afspraak 
te maken voor een rondleiding en gesprek. 
De kennismaking vindt altijd plaats met 
een lid van de directie. Het is van groot 
belang om uw kind tijdig aan te melden 
op een school. Dit kan al vanaf de derde 
verjaardag van uw kind. Wij stellen het op 
prijs om minimaal 6 maanden voor de 4e 
verjaardag van uw kind de aanmelding te 
ontvangen. Ouders die een school zoeken 
voor hun kind(eren) door een verhuizing 
of om andere redenen, wordt geadviseerd 
om ruim van tevoren contact op te nemen. 
Obs de Mienskip heeft in principe geen 
wachtlijst, maar voor kinderen met een 
extra ondersteuningsbehoefte is overleg, 
voorafgaand aan plaatsing, noodzakelijk. 
Nadere informatie vindt u bij ‘Passend 
onderwijs’. 

AANSPRAKELIJKHEID: 
Het schoolbestuur heeft voor de leerlingen, 
leerkrachten en participerende ouders 
een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking 
tijdens de schooluren, op weg van en naar 
school, tijdens excursies, schoolreisjes 
en sport- en spelmomenten. Let wel, de 
school is niet verzekerd tegen verlies, dan 
wel diefstal van, of schade aan waardevolle 
spullen. Wij raden u dan ook aan uw kind zo 
weinig mogelijk waardevolle spullen mee te 
laten nemen. 

ACTIVITEITEN: 
Hieronder verstaan we onder 
andere excursies, diverse sport- en 
spelevenementen, schoolreizen, kamp en 
ook verschillende culturele activiteiten. 
Verder worden er rondom Sinterklaas, 
Kerstmis, Koningsdag e.d. altijd leuke 
activiteiten georganiseerd.
Alle jaargroepen hebben eenmaal per jaar 
een voorstelling.  
Het schooljaar wordt altijd afgesloten 
met een daverend Zomerfeest voor alle 
kinderen.
De hulp van ouders en ouderraad speelt bij 
veel activiteiten een grote rol. Voor zover 
deze activiteiten bekend zijn bij aanvang 
van het schooljaar staan deze vermeld op 
deze kalender. Verdere gegevens volgen 
in de loop van het schooljaar via Social 
Schools aan ouder(s)/verzorger(s). 

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8: 
Ook dit schooljaar wordt de schoolloopbaan 
van onze groep 8 leerlingen afgesloten 
met een spetterende musical. Uiteraard 
zijn alle ouder(s)/verzorger(s) van harte 
uitgenodigd! 

B
BEWEGINGSONDERWIJS:
Bewegingsonderwijs vraagt met het oog 
op de veiligheid en hygiëne om aangepaste 
kleding. 

Natte gymnastiek: De kinderen van groep 
3, 4 & 5 lopen met de leerkracht naar het 
zwembad: De Kûpe in Buitenpost. Dit is een 
overdekt zwembad. Zwemkleding en een 
handdoek zijn verplicht. 

Gymnastiek: De kinderen van de 
groepen 3 tot en met 8 hebben wekelijks 
bewegingsonderwijs in de sportzaal. 
Ze lopen met de leerkracht naar de 
gymnastiekzaal aan de Parklaan te 
Buitenpost. De gymnastiekschoenen 
en gymnastiekkleding zijn verplicht. De 
groepen 1/2 gymmen in het speellokaal 
van de Mienskip. Belemmerende en dikke 
kleding wordt tijdens de gymles uit gedaan. 

BESTUUR: ROOBOL
Obs de Mienskip is één van de openbare 
basisscholen binnen het schoolbestuur 
Roobol (www.roobol.frl).

BIBLIOTHEEK: 
https://www.ontdekdebieb.nl 
Onze school werkt samen met de 
bibliotheek in Buitenpost. De kinderen gaan 
maandelijks met de leerkracht naar de 
bibliotheek om een nieuw leesboek uit te 
zoeken. Het hoofddoel is het bevorderen 
van het lezen, leesplezier en leesresultaten 
bij de kinderen van onze school. De 
bibliotheek in de vestiging aan de Kerkstraat 
51 biedt natuurlijk ook de mogelijkheid om 
boeken te lenen voor kinderen. 

BRANDVEILIGHEID/BHV:
In onze gebouwen heeft de veiligheid van 
de leerlingen, ouders en het personeel

de hoogste prioriteit. De gebouwen worden 
door de brandweer periodiek gecontroleerd 
en gekeurd. Het bestuur laat aanpassingen 
uitvoeren indien dit wordt aangegeven. Ook 
de speeltoestellen op de pleinen worden 
jaarlijks gecontroleerd. We houden twee 
keer per jaar een ontruimingsoefening, 
zodat iedereen in de gebouwen precies 
weet wat gedaan moet worden in geval 
van nood. Met een groot aantal andere 
maatregelen proberen we ongelukjes en 
ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Er vinden jaarlijks BHV-trainingen voor de 
medewerkers plaats. 

C
CITOTOETSEN: 
De Citotoetsen meten de ontwikkeling van 
uw kind over een lange termijn. Dit zijn de 
niet-methode gebonden toetsen. Twee 
keer per jaar maken de leerlingen deze 
landelijke genormeerde toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem (Citotoetsen). Het gaat 
daarbij om rekenen/wiskunde, begrijpend 
lezen/luisteren, technisch lezen en spelling. 
Dit kunnen mondelinge en schriftelijke 
toetsen zijn. Ze worden afgenomen door 
de groepsleerkracht. De Mienskip krijgt 
door de uitkomsten 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 

A - C



INFORMATIE / ONZE SCHOOL VAN A TOT Z 

de toetsen en observaties houden we per 
kind bij in het leerlingvolgsysteem. Ook 
op sociaal-emotioneel gebied wordt de 
ontwikkeling van kinderen bijgehouden. 

CONTINUROOSTER: 
Obs de Mienskip heeft een continurooster, 
waarbij alle schooldagen duren van 08.15 
uur tot 13.45 uur. Deze schooltijden gelden 
voor alle groepen uitgezonderd groep 
1. Zij zijn op vrijdag vrij. De traditionele 
tussenschoolse opvang is hierdoor 
vervallen. Gedurende de schooldag worden 
er twee momenten gekozen binnen het 
lesrooster, waarop uw kind iets kan eten 
en drinken. U kunt hierbij denken aan 
fruit, een boterham of een ander gezond 
tussendoortje en natuurlijk twee keer 
drinken meegeven. Binnen het lesrooster 
van elke dag zal de afwisseling van in- en 
ontspanningsmomenten voor de kinderen 
bewaakt worden, afhankelijk van hun 
leeftijd. Alle groepen hebben twee keer per 
dag een pauze buiten. Het is prettig om 
als leerkracht de gehele dag de kinderen te 
begeleiden en op deze manier de rust en 
structuur te borgen in de groep.

D
DIGITALE MIDDELEN: 
Elke klas beschikt over een digitaal 
schoolbord en iPad. Vanaf groep 4 krijgt 
iedere leerling een gepersonaliseerde iPad. 
Op de iPad wordt gewerkt aan rekenen en 
taal, maar ook aan de digitale vaardigheden. 

Daarnaast hebben we verschillende robots 
en een 3D-printer. Deze middelen zijn 
onmisbaar om je voor te bereiden op de 
toekomst en al vroeg mediawijs te worden.  

DRIEHOEKSGESPREK: 
Nieuw bij de start van dit schooljaar is het 
driehoeksgesprek. Dit is een gesprek tussen 
de leerling, de ouders en de leerkracht 
vanaf groep 5. U kunt dit zien als een 
kennismakingsgesprek, waar de ouder 
vertelt over het kind. Zo krijgt de leerkracht 
ook een goede indruk van de leerling. 

DRIETALIGE SCHOOL:
De Mienskip is een gecertifi ceerde 3-talige+ 
school. Dit houdt in dat er onderwijs wordt 
geboden van groep 1 tot en met groep 8 
in drie talen: Nederlands, Fries en Engels. 
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. 

E
EXCELLENTE SCHOOL:
De Mienskip heeft sinds 2013 het predicaat 
Excellente School verkregen. In die jaren 

bleek reeds dat de school goed presteerde 
en uitstekend functioneerde. In 2018 is 
dit wederom bevestigd. Voordat de jury 
een schoolbezoek bracht, kregen we eerst 
een bezoek van de onderwijsinspectie. 
We moesten een goed als beoordeling 
behalen. Dit hebben we behaald! Hierna 
kwam de jury van de Excellente school. Het 
oordeel luidt als volgt: De jury heeft een 
bevlogen, betrokken en zeer ambitieus team 
aangetroffen, dat goed onderwijs realiseert 
en borgt en binnen een professionele 
cultuur het beste uit zichzelf en de 
leerlingen haalt. Bovendien zorgen vooral de 
thema’s zorg & begeleiding en differentiatie 
op zeven niveaus voor een herkenbaar 
excellentieprofi el. Dit thema werkt door 
in de school als geheel en versterkt ook 
expliciet de reputatie van de Mienskip. De 
school is op dit thema onderscheidend, 
inspirerend voor andere scholen en in staat 
die andere scholen op dat gebied verder 
te helpen. Wij mogen ons nu tot 2021 een 
Excellente school noemen. Daar zijn wij 
enorm trots op! 

F
FOTOGRAAF: 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Er is 
een gelegenheid om broertjes en zusjes 
uit verschillende groepen samen te laten 
fotograferen.

G
GEVONDEN VOORWERPEN: 
Op de Mienskip worden gevonden 
voorwerpen bewaard. Op enig moment 
worden de gevonden voorwerpen op het 
leerplein uitgestald. De data hiervoor 
worden steeds vermeld in de digitale 
nieuwsbrief. De gevonden voorwerpen die 
niet opgehaald worden, gaan naar een goed 
doel. 

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. We eten fruit in 
de fruitpauze en brood in de broodpauze. 
De Mienskip is een gecertifi ceerde gezonde 
school en adviseert en stimuleert iedereen 
om een gezonde pauzehap mee te nemen.   

GVO & HVO:
Op onze school bestaat de mogelijkheid 
om vormingsonderwijs (godsdienstig- of 
humanistisch vormingsonderwijs) te 
volgen onder schooltijd. Dit onderwijs 
wordt gegeven door een daartoe bevoegde 
vakdocent, die lessen verzorgt vanuit de 
grondbeginselen. De inhoud van deze 
lessen valt buiten de verantwoordelijkheid 
van de school. Overigens maken alle 
leerlingen gedurende hun schoolperiode 
kennis met diverse wereldgodsdiensten 
tijdens de wereldoriëntatielessen. Het is 
aan de ouders om hier een keuze in te 
maken: HVO, GVO of geen van beide. 
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Mocht er geen keuze worden 
gemaakt, dan valt de leerling onder de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht.

H 
HOOFDLUIS: 
Er vinden regelmatig controles op hoofdluis 
plaats. Na een vakantieperiode worden 
de kinderen van groep 1 tot en met 8 
door daartoe bereid gevonden vaders of 
moeders op hoofdluis gecontroleerd. Als 
een kind hoofdluis heeft, wordt er contact 
opgenomen met de ouders en advies voor 
behandeling gegeven. Het is altijd belangrijk 
om de haren van een kind regelmatig te 
kammen met een luizenkam. 

HOOGBEGAAFDHEID:
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 leer- en werkmethoden 
binnen alle groepen, waar kinderen de 
ruimte krijgen en waar het beste uit de 
kinderen kan worden gehaald. 

HUISDIEREN: 
Huisdieren worden in de school niet 
toegelaten. Dit ter bescherming van de 
kinderen die allergisch zijn. 

I
INDIVIDUELE AANDACHT: 
Op de Mienskip halen we het beste uit 
iedereen. Dat vraagt individuele begeleiding 
van de kinderen. We hebben daarbij 
aandacht voor alle niveaus. Dus niet 
alleen 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 kunnen op zeven niveaus werken 
binnen alle groepen en leervakken. 
De Mienskip volgt kinderen mede aan de 
hand van citotoetsen. De resultaten worden 
gebruikt voor het leerlingvolgsysteem. 
Deze toetsen ondersteunen de leerkrachten 
bij het volgen van de resultaten van de 
leerlingen. Met vragen over vorderingen 
kunnen ouders altijd terecht bij de eigen 
leerkracht en/of bij de intern begeleider. 
Betsie de Vries is de intern begeleider van 
de school. Zij leidt de zorg binnen de school 
en vertegenwoordigt de school bij de 
zorgnetwerken.  

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. Wij zijn trots op 
onze kleurrijke school met uitdagende en 
inspirerende hoeken, materialen, activiteiten 
en werkvormen. 

IPAD
De leerlingen van de groepen 4 tot en met 
8 hebben de beschikking over een eigen 
iPad. In de onderbouw is er per 5 leerlingen 
een iPad beschikbaar. Met behulp van 
iPads worden opdrachten verwerkt, die zijn 
afgestemd op het niveau van de leerling 
en zodoende kan er directe feedback 
plaatsvinden op het gemaakte werk. De 
iPad is een middel om op aansprekende 
wijze te werken, samen te werken en 
informatie op te zoeken en te delen. 

K
KERSTCIRCUIT: 
De donderdag voor de vakantie organiseren 
we een kerstcircuit. De kinderen maken op 
die dag o.a. een kerststukje, placemat en 
kerstknutsels. 

KERSTFEEST: 
Het kerstfeest wordt op de laatste 
donderdagavond voor de kerstvakantie 
gevierd. De kinderen nemen vaak een 
gerecht of iets lekker mee om samen 
met de klasgenoten te delen. De kinderen 
nemen zelf de 3 B’s (bord, beker, bestek) 
mee naar school. 

KLACHTENREGELING/ 
ONAFHANKELIJKE 
VERTROUWENSPERSOON:
Als er iets op school gebeurt, waarvan u 
zegt: ’Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren’, 

is het belangrijk dat bespreekbaar te 
maken. Hieronder vindt u de stappen: 

1. In gesprek met de leerkracht: Is er op 
school of in de klas van uw kind iets 
vervelends gebeurd, dan bespreekt u dit 
met de betreffende leerkracht. Zeggen wat 
u op uw hart hebt, kan al enorm opluchten. 
Indien nodig maakt u gezamenlijk afspraken 
over een oplossing of verbetering(straject).

2.De schooldirecteur als bemiddelaar: Komt 
u er niet uit met de leerkracht, dan wordt 
de schooldirecteur bij uw klacht betrokken. 
Deze treedt op als bemiddelaar tussen u en 
de leerkracht. 

3. Schoolbrede klachten: Is er een 
schoolbrede klacht, dan kunt u zich direct 
wenden tot de schooldirecteur. Komt u er 
ook met de schooldirecteur niet uit, dan 
kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag 
van ROOBOL. 

4. Vertrouwenspersoon ROOBOL: Een klacht 
bespreken met een vertrouwenspersoon 
van ROOBOL is ook mogelijk. Deze biedt 
een luisterend oor en kan helpen de goede 
weg te vinden voor uw klacht.

Om de klager zo nodig te kunnen 
bijstaan heeft ROOBOL een externe 
vertrouwenspersoon. De externe 
vertrouwenspersoon mevrouw Adriaentsje 
Tadema kunt u bereiken via:
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GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
telefoon: 088-2299887  
Externe procedure: Is het onverhoopt 
niet gelukt de klacht op te lossen binnen 
ROOBOL, dan kunt u een klacht indienen 
bij de externe klachtencommissie. 
ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie (LKC) van Stichting 
Onderwijsgeschillen 
(www.onderwijsgeschillen.nl).

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT,
Telefoon: 030-2809590  
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

KWALITEITSTEAM:
Op de Mienskip werken we met een 
kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam 
analyseert, evalueert en borgt de kwaliteit 
in de school. Het kwalliteitsteam bestaat 
uit: directie, de intern begeleider, de 
taalcoördinator en de rekencoördinator.

L
LEERKRACHTENDAG: 
Tijdens de leerkrachtendag vieren alle 
leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. 
De dag begint met feest in het eigen lokaal. 
Vervolgens zingen alle kinderen voor alle 
leerkrachten een lied en is er feest door 

de hele school met onder andere een 
bioscoop, een disco, spelletjes, etc. Een 
week voorafgaand aan de leerkrachtendag 
wordt het thema bekend gemaakt. 

LEESOUDERS: 
Wekelijks komen ouders en/of grootouders 
met kinderen lezen. Dit heeft een grote 
meerwaarde voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Wilt u ook lezen? Geef u op bij de 
leerkracht van groep 3, 4 of 5. Alle hulp is 
welkom! 

LEREN OP MAAT: 
De Mienskip volgt de ontwikkeling en 
het leerproces van uw kind 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 uitdaging, 
andere aanpak, extra begeleiding, andere 
materialen, enzovoort. 

M
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: Aliza Visser, Robert van 

der Werf, Pietsje Postema en drie ouders: 
Margreet Hamstra, Aukje Leistra 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.

MELDPLICHT BIJ MELDCODE 
HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING, VEILIG 
THUIS: 
Een schoolorganisatie heeft een 
signalerende functie ten aanzien van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De Meldcode is een stappenplan dat 
ons hierbij ondersteunt. Wij zijn verplicht 
om melding te doen bij het vermoeden 
hiervan bij het meldpunt Veilig thuis (www.
veiligthuis.nl). Dit zal altijd in overleg met 
het directie gebeuren en we gaan hierbij 
ook, indien mogelijk, het gesprek met 
de betrokkenen aan in de hoop in alle 
openheid de situatie te kunnen bespreken, 
verhelderen en verbeteren. We bieden 
hierbij onze hulp aan, of die van onze 
ondersteunende hulpverleners, in belang 
van alle betrokkenen. 

METHODEGEBONDEN TOETSEN: 
De lesmethoden die we op de Mienskip 
gebruiken, bevatten van groep 3 tot en met 

8 regelmatig toetsmomenten. De leerkracht 
neemt deze methodegebonden toetsen af. 
Ze geven aan hoe een kind de aangeboden 
leerstof beheerst en of er bijvoorbeeld 
herhaling van de lesstof nodig is. In de 
kleutergroepen worden de kinderen gevolgd 
d.m.v. observatiemomenten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de methode 
Onderbouwd. 

MIENSKIPKOOR: 
De Mienskip heeft een muziekkoor en doet 
mee met het Fries Sjongfestival. Dit is een 
tweejaarlijks evenement en zal in 2021 
opnieuw plaatsvinden. Het koor bestaat uit 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. 

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

OUDERRAAD: 
Hielke van der Meulen, Hennie Zijlstra, 
Petra Veenstra, Gerda Dijkstra, Anton 
Spinder, Sietske Joustra 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 Irene de Vries. 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. Alle 
leden helpen mee met de organisatie en 
uitvoering van activiteiten. Daarnaast heeft 
ieder lid één of twee zaken in portefeuille 
waar hij/zij specifi ek verantwoordelijk voor 
is.

OUDERS:
De inzet en betrokkenheid van ouders is 
onmisbaar voor een goed functionerende 
school. In de medezeggenschapsraad (MR), 
ouderraad (OR) en in diverse werkgroepen 
werken ouders en leerkrachten samen. De 
informatie aan de ouders verloopt onder 
meer via onze website (www.demienskip.
nl). Daarnaast wordt er wekelijks een 
nieuwsbrief gepubliceerd via Social 
Schools. 

OVERGANG/VERLENGING: 
Op de Mienskip werken we met jaargroepen, 
waarin kinderen van dezelfde leeftijd
bij elkaar zitten, behalve in de 
kleutergroepen. Kleuters van verschillende 
leeftijden zitten, indien mogelijk, bij elkaar 
in zogenaamde heterogene groepen (groep 
1 en 2). Het is vooral voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van jonge kinderen 
van belang, dat ze van elkaar leren en leren 
elkaar te helpen. 

Jonge kinderen in de groepen 1-2 
De ervaring leert, dat een kind gemiddeld 
zo’n twee schooljaren behoefte heeft
aan kleuteronderwijs om voldoende te 
rijpen voor de voortgang naar groep 
3. Bij de kinderen die jarig zijn tussen de 
zomervakantie en de kerstvakantie bestaat 
de mogelijkheid, dat ze korter dan twee 
jaar zullen kleuteren. Voor veel kinderen 
is dit geen probleem, maar voor sommige 
kinderen blijkt deze periode toch te kort. 
Zij hebben meer tijd nodig om te rijpen, om 
aan bepaalde criteria te voldoen die nodig 
zijn voor succes in groep 3 en later. Er kan 
dan gekozen worden voor verlenging van de 
kleutertijd in groep 1 of groep 2, afhankelijk 
van de behoefte en mogelijkheden van een 
kind. Dit gebeurt in overleg met ouders en 
altijd met uitleg over de gang van zaken. 
Naast gegevens uit observaties en toetsen 
over de taal-/lees- en rekenontwikkeling, zijn 
ook zaken als weerbaarheid, zelfvertrouwen, 
concentratie en tempo belangrijk om 
door te kunnen stromen naar groep 3. De 
school heeft hiervoor een speciaal protocol 
ontwikkeld. Het protocol is in te zien bij de 
groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Hierin staat ook informatie over de oudere 
kleuters, die langer dan twee jaar kleuteren, 
over verlenging en versnelling. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
Zij worden eenmaal per jaar bevorderd. 
Een enkele maal wordt, na overleg met de 
ouder(s)/verzorger(s), besloten een kind 
nog een jaar over te laten doen/verlenging 
of voorwaardelijk over te laten gaan naar 
het volgende leerjaar. 
Hoewel we kiezen voor een gezamenlijk 
proces met ouder(s)/verzorger(s) 
betreffende de voortgang van een kind, 
beslist de school uiteindelijk over verlenging 
of voortgang. 

P
PAASLUNCH: 
Kinderen krijgen een paaslunch 
aangeboden door de ouderraad. 

S
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:
 • Wees op tijd;
 •  Niet fi etsen op het schoolplein. De fi ets 

in het rek (fi ets mee naar school is op 
eigen risico); 

 •  Jassen, petten, tassen etc. in de 
luizenzak; 

 •  Dure spullen thuislaten, meenemen is 
op eigen risico; 

 •  Mobiele telefoons worden niet gebruikt 
in de klas, tenzij de leerkracht dat van 
de leerlingen vraagt. 

SINTERKLAASFEEST:
Sinterklaas komt naar de Mienskip. Hij 
komt de kinderen van de groepen 1 tot 
en met 4 in het speellokaal bezoeken. De 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
vieren het feest in eigen lokaal. Zij helpen 
Sinterklaas een handje. In de klas worden 
lootjes getrokken. Voor het getrokken 
lootje wordt een cadeautje gekocht en een 
surprise en gedicht gemaakt.

SCHOOLREIS/KAMP: 
De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan 
op schoolreis. De kinderen van groep 7 en 
8 gaan op schoolkamp. Het zijn drie dagen 
vol spanning, avontuur en een hoop plezier. 
Meer informatie over de locatie volgt in de 
loop van het schooljaar. 

T 
TALENTEN:
Alle kinderen verdienen gelijke kansen. 
Elk kind met zijn eigen talenten krijgt de 
ruimte om zich te ontwikkelen. De leerstof 
is zo ontworpen, dat het kind uitgedaagd 
wordt om het beste uit zichzelf te halen. 
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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 
duidelijkheid en structuur. In zo’n klimaat 
ontwikkelen kinderen zich het best, kunnen 
zij zich concentreren en gaat de energie niet 
verloren aan bij- en/of randzaken. 

TRAKTEREN: 
Kinderen die jarig zijn mogen in de groep 
trakteren. Denkt u aan gezonde traktaties? 
Wij zijn een gezonde school. 

V
VAKANTIES: 
Herfstvakantie  10 oktober t/m 
 18 oktober 2020
Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 
 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 
 28 februari 2021
Meivakantie  1 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie  10 juli t/m 
 22 augustus 2021 

VERLOFAANVRAGEN: 
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 aan huisarts, ziekenhuis, 
therapie of tandarts.
Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel 
mogelijk buiten schooltijd te maken. Indien 
de afspraak toch onder schooltijd valt, dan 
haalt u zelf uw kind op school op. Meld 
deze afspraak alstublieft van tevoren aan 
de betrokken leerkracht.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen 
en dergelijke.
Dit verlof meldt u schriftelijk aan 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.  

Verlof voor vakantie:
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 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.

VERVANGING: 
Indien een leerkracht ziek is, proberen wij er 
alles aan te doen om vervanging te regelen. 
Mocht er geen oplossing gevonden worden, 
dan kunnen leerlingen over andere groepen 
worden verdeeld. In het uiterste geval krijgt 
u van tevoren bericht dat uw kind vrij is. 
Als u geen opvang kunt regelen, dan kunt u 
contact met de school opnemen. 

VOORKEUR VOOR BEELDGEBRUIK: 
Op onze school worden regelmatig foto’s 
en video-opnames gemaakt. U kunt via 
Social Schools toestemming geven voor het 
gebruik van beeldmateriaal van uw kind. 
Stap 1: inloggen op Social Schools
Stap 2: Klik op administratie
Stap 3: Klik op de naam van uw kind
Stap 4: Klik op het potloodje 
Stap 5: Klik op: Toestaan of Niet toestaan 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht 
bij meester Robert of meester Dicky. 
Alvast bedankt voor het invullen!

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 (Citotoetsen 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 
Citoeindtoets worden heroverwogen. De 
uiteindelijke schoolkeuze maakt u als ouders/
verzorgers in overleg met uw kind zelf.

VREEDZAME SCHOOL: 
De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor 
sociale competentie en democratisch 
burgerschap. We beschouwen de klas 
en de school als een leefgemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen 
leren om samen beslissingen te nemen en 
confl icten op te lossen. Kinderen voelen 
zich verantwoordelijk voor elkaar en voor 
de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen. Op de Mienskip 
vinden wij het belangrijk dat wij elkaar met 
respect behandelen. Sociale vaardigheid 
is een van de belangrijkste onderdelen in 
de maatschappij en daarom krijgt dit ook 
veel aandacht in onze school. Een goede 
omgang met elkaar vinden wij waardevol 
en daarom besteden wij hier volgens een 
programma en structuur in een doorlopende 
lijn van groep 1 tot en met 8 aandacht aan 
in de vorm van de Vreedzame School.

W
WERKEN IN DOMEINEN: 
Elke dag besteden we in de ochtend 
aandacht aan de rekenvaardigheid en taal-/
leesvaardigheid. In de middag werken we 
aan andere vakken. 

De domeinen waarmee we werken zijn: 
 • Taal & Cultuur
 • Sport & Spel
 •  Geïntegreerd aanbod (domeinen: Mens 
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& Maatschappij, Natuur & Techniek en 
Kunst & Expressie)

Per domein wordt eerst een basis gelegd 
door een aanbod te doen van kennis en 
vaardigheden passend binnen het domein. 
Vervolgens kan er vraaggestuurd te 
werk worden gegaan. We maken hierbij 
gebruik van principes van onderzoekend 
en ontwerpend leren en procesgerichte 
didactiek. 

Het doel is het beste uit kinderen te halen 
en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
interesses en talenten van de leerlingen. 
Dat doen we met een uitnodigend en 
breed aanbod van kennis en vaardigheden. 
Ook werken we graag met experts in de 
klas. Heeft u, of kent u iemand met een 
fantastische hobby of een interessant 
beroep? Dan maken we daar graag gebruik 
van. We willen kinderen graag de echte 
wereld laten zien en echte ervaringen 
bieden. Als u interesse heeft, geeft u zich 
dan op via de intekenlijst aan het begin 
van het schooljaar of geef het aan bij de 
leerkracht. 

Z
ZAKELIJKE OUDERAVOND:
Tijdens de zakelijke ouderavond leggen 
de ouderraad en medezeggenschapsraad 
verantwoording af over hun activiteiten 
en de fi nanciële uitgaven. Ook de school 
zal het jaarverslag toelichten op deze 

avond. De stukken zullen tijdens de inloop 
ter inzage liggen en kunnen desgewenst 
toegelicht worden door de voorzitters van 
de OR en de MR, de penningmeester van de 
OR en de directie van de Mienskip.

ZELFSTANDIG WERKEN: 
Zelfstandig werken vinden we op de 
Mienskip belangrijk, zo besteden we 
aandacht aan planningsvaardigheden, 
zelfredzaamheid en kritisch denken. 

ZIEKMELDING: 
Indien uw kind ziek is, dan geeft u dat 
voor 8:15 uur (telefonisch) door aan de 
leerkracht. Is uw kind niet afgemeld, dan 
wordt u voor de zekerheid thuis gebeld. 

ZORGDAGEN: 
Op de schoolkalender ziet u ook 
zorgdagen staan. Op deze dagen zijn de 
kinderen vrij. De leerkrachten doen op 
die dagen allerlei werkzaamheden zoals: 
analyseren van toetsen, groepsplannen en 
handelingsplannen evalueren en opnieuw 
opstellen, etc. 
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