
Basisschool de Mienskip

De informatie in deze schoolgids vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2019-2020

https://www.scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Profiel van de school

2 Het onderwijs
2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

2.3 Extra faciliteiten

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

3 Ondersteuning voor leerlingen
3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2 Veiligheid

4 Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Schoolverzekering

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5 Ontwikkeling van leerlingen
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

5.5 Kwaliteitszorg

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

Inhoudsopgave



Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool de Mienskip

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool de Mienskip
Groenkamp 3
9285SZ Buitenpost

 0511542021
 http://www.demienskip.nl
 mienskip@roobol.frl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Interim directeur W. Spijkerman w.spijkerman@roobol.frl

Er is een kwaliteitsteam werkzaam op de Mienskip.
Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende professionals:
- taalcoördinator:    Peggy Olinga
- rekencoördinator: Dicky Douma
- Intern Begeleider:   Betsie de Vries - van der Veen & Janet Wijngaarden
- directeur a.i.:       Wessel Spijkerman

Het kwaliteitsteam stuurt de kwaliteit binnen de school aan.
Ze monitoren de "opbrengsten" en sturen vanuit de eigen expertise en kennis de kwaliteit gericht aan.

Het kwaliteitsteam wordt ondersteund op het gebied van ICT.
- ict-coördinator:   Robert van der Werf

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

212

2018-2019

De school heeft een stabiel aantal leerlingen met een recent sterke groei.

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 1.760
 http://www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Kernwoorden

Excellent onderwijs

3 Talige schoolGezonde school

Werken in domeinen Vreedzame school

Missie en visie

De Mienskip heeft de visie: "Elk kind centraal"

Binnen de Mienskip staat elk kind centraal en dat is terug te zien in het onderwijs. Kinderen mogen 
zichzelf zijn, iedereen is uniek. Iedereen is uniek in zijn eigen talenten, vaardigheden, kennis en 
levensovertuiging. De verschillen worden juist benut en ingezet om van en met elkaar te leren. De 
monitoring en begeleiding hiervan is o.a. terug te zien in de zorg: "werken in 7-niveau's" 
(excellentieprofiel)

De missie van de Mienskip luidt: ‘Mienskiplik, ûnderweis troch excellent ûnderwiis!’. Hieruit wordt de 
ambitie van de school om Excellent onderwijs te verzorgen direct duidelijk!

Prioriteiten

Prioriteiten volgend schooljaar 2019-2020:

* Thematisch werken in domeinen verdiepen
* Onderzoeken en ontdekkend leren
* ICT mogelijkheden optimaal benutten
* Cultuuronderwijs
* Lerende organisatie/OIDS

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.

Identiteit
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De Mienskip is een openbare basisschool. Op een openbare basisschool staan we open voor iedereen 
ongeacht welke levens- of geloofsovertuiging iemand heeft. Er zijn op de Mienskip verschillen in 
vaardigheden, talenten en kennis. Alle verschillen maken dat we samen met, en van elkaar kunnen 
leren. 
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De Mienskip werkt vanuit doelen en als het onderwijsdoel vraagt om bepaalde expertise dan kan er 
gebruik gemaakt worden van tijdelijke leerkrachten en/of expert. Deze leerkrachten/experts worden 
flexibel ingezet. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld:
- een kunstenaar die bij bepaalde tekenlessen het onderwijs verzorgt
- een imker die biologielessen verzorgt
- een verpleegster die ehbo-lessen verzorgt.
- een timmerman die houtbewerkingslessen verzorgt
- een talentvolle kok die de kooklessen verzorgt
- etc..

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden bij verlof dan meldt de betreffende leerkracht dit bij 
de leidinggevende. De leidinggevende zoekt samen met de betreffende leerkracht naar een passende 
vervanging. Op de school is extra formatie aanwezig om vervangingen intern op te kunnen lossen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalvaardigheid
5 uur 5 uur 

Rekenvaardigheid
5 uur 5 uur 

Sport en Spel
5 uur 5 uur 

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 5 uur 5 uur 

Werken in domeinen
5 uur 

In de onderbouw worden de volgende domeinen integraal aangeboden binnen de uitgevoerde vakken. 
1. Kunst en Expressie
2. Mens en Maatschappij
3. Sport en Spel
4. Taal en cultuur
5. Natuur en Techniek

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Taalvaardigheid
10 uur 10 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenvaardigheid
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunst en expressie
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal en cultuur
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Sport en spel
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Mens en Maatschappij
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Natuur en techniek
2 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Pauze
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min
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De school werkt met domeinen. De schoolvakken zijn onderverdeeld onder de volgende domeinen:
1. Kunst en Expressie
2. Mens en Maatschappij
3. Sport en Spel
4. Taal en cultuur
5. Natuur en Techniek

Per dag staat een domein centraal. 
De dag ziet er als volgt uit:

8.15-9.15 uur Rekenvaardigheid
9.15-10.15 uur Taalvaardigheid
10.15-10.30 uur Pauze
10.30-11.30 uur Lezen (groep 3 en 4) / Werken in domeinen
11.30-12.00 uur Werken in domeinen
12.00-12.15 uur Pauze
12.15-13.45 uur Werken in domeinen

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal

Extra faciliteiten zijn onder andere:

- Handvaardigheidshoek
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- Kunstkabinet
- Pittige torens
- Green screen
- 3D-Printer
- Verschillende robots
- iPads voor elke leerling (vanaf groep 4)

- Zwembad op loopafstand
- Gymnastiekzaal op loopafstand
- Sportterrein op loopafstand

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school.We gebruiken daarbij Piramide.

De leerkrachten van de school en de peuterspeelzaal hebben volgens een jaarplan regelmatig 
contactmomenten. Tijdens de contactmomenten worden de leerlingen en de ontwikkelingen 
besproken. 

Daarnaast zijn er afspraken m.b.t. de overgang van een leerling van de peuterspeelzaal en de 
basisschool en wordt er een overdracht formulier ingevuld.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De school is sterk in het aanbieden van zorg op verschillende niveaus. Van leerlingen die meer uitleg en 
begeleiding nodig zijn tot leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 3

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 30

Rekenspecialist 1

Taalspecialist 1

Remedial Teacher in opleiding 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op de Mienskip werken wij met het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is 
een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 
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. 

Er wordt per jaargroep gewerkt met een planning van 6 blokken:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
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Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Jaarlijks via eigen vragenlijst..
Jaarlijks wordt er een vragenlijst over de sociale veiligheid uitgezet onder alle leerlingen van de groepen 
3 tot en met 8. Tevens wordt er 4 jaarlijks een uitgebreid leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Daarnaast worden er 2x per jaar kindgesprekken met alle leerlingen gehouden waarbij kinderen aan 
kunnen geven hoe zij zich voelen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Er is een stuurgroep Vreedzame School waarin een coördinator uit de onder-, midden- en bovenbouw 
verenigd zijn die deze taak gezamenlijk dragen.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. de Vries. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
b.devries@roobol.frl.
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Ouderinspraak

Klachtenregeling

Wij gaan uit van het doel: "Ieder kind centraal"

Daarmee bedoelen we dat we het beste voor uw kind nastreven. We staan open voor alle thema's en in 
gesprek kunnen we alle thema's bespreken vanuit ons gezamenlijk doel. 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer u niet tevreden ben en een klacht heeft, dan 
verwachten wij dat u eerst de klacht bespreekt met degene die wat aan de klacht kan doen. In de 
meeste gevallen is dat de  leerkracht. Gezamenlijk kan dan naar een oplossing van de klacht worden 
gezocht. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht met de leerkracht dan kunt u zich 
wenden tot de directeur. De directeur zal samen met u naar een oplossing zoeken. Mocht u ook daarna 
niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het bestuur van de onderwijsorganisatie 
ROOBOL. ROOBOL heeft de klachtenregeling op de website geplaatst.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd middels social schools. Wekelijks komt er informatie vanuit school op 
social schools en doorlopend komt er informatie en nieuws vanuit de eigen groep.

De ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een schoolgids, welke op de schoolwebsite wordt 
geplaatst. De praktische informatie vanuit de schoolgids en de schooljaarplanning wordt aangeboden 
in de schoolkalender welke bij de start van het schooljaar wordt uitgereikt. In de tweede week van het 
schooljaar worden alle ouders geïnformeerd over het schoolplan, de schoolkalender, de 
schoolplanning, de schooldoelen, het onderwijs, de ambities en het schoolteam middels een school-
informatieavond. Tijdens het gehele schooljaar zijn koffieochtenden ingepland waar ouders alle 
thema's bespreekbaar kunnen maken bij de directie. 

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn dan informeert het Mienskipteam graag.

Op de Mienskip vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Wij beschouwen ouders en het team als 
partners in de ontwikkeling van kinderen. We hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar versterken. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een intekenlijst waarop zij kunnen aangeven op 
welke wijze zij de school zouden kunnen ondersteunen. De respons op deze lijsten is hoog en vormt de 
basis voor de inzet van de ouderbetrokkenheid gedurende het schooljaar.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• diverse activiteiten 

• Paaslunch

• Zomerfeest

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Op de Mienskip spannen veel ouders/verzorgers/grootouders zich in om de school en de kinderen 
vooruit te helpen. Er is een ouderraad werkzaam binnen de school die vooral als doel heeft de 
schoolperiode van een kind zo aangenaam mogelijk te maken, Zij ondersteunen met name in 
organisatie van de verschillende feesten en activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, e.d.). De 
medezeggenschapsraad denkt actief met de school mee over de koers en het beleid. Daarnaast zijn er 
veel ouders werkzaam in verschillende werkgroepen. 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De school heeft een collectieve verzekering middels de onderwijsorganisatie ROOBOL. De details van 
de verzekering zijn op te vragen bij de onderwijsorganisatie ROOBOL en/of bij de directie.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Ouders kunnen de kinderen telefonisch voor aanvang van de schoollessen ziekmelden bij de leerkracht 
of de conciërge. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Ouders kunnen verlof aanvragen via een formulier: Verlof aanvraag. 

Het formulier verlofaanvraag kunt opvragen bij de directie of de concierge.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten zijn voor de Mienskip een belangrijk meetmoment waarbij de leerkrachten 
analyses maken van het onderwijs dat zij hebben aangeboden en het resultaat daarvan. Naar 
aanleiding van deze analyses vinden gesprekken plaats met de zorgcoördinator en eventueel de taal- of 
rekencoördinator. Dit cyclische proces vindt 4 keer per jaar plaats en neemt een belangrijke plaats in 
binnen het opbrengst gericht werken op de Mienskip.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

De Mienskip laat een goede score zien. De score is consistent en ligt boven het landelijk gemiddelde.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

De Mienskip heeft een grote uitstroom naar hoger en wetenschappelijk onderwijs.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 4,0%

vmbo-b / vmbo-k 8,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 12,0%

havo 12,0%

havo / vwo 8,0%

vwo 24,0%

onbekend 4,0%

Gedurende 4 schooljaren worden de schoolverlaters intensief gemonitord.

De conclusie is dat de kinderen na 4 schooljaren voor 98% op het geadviseerde niveau onderwijs 
volgen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Ruimte voor diversiteit

GelijkwaardigheidRespect voor elkaar

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op de Mienskip, staat ieder kind centraal. Het welbevinden van de leerlingen staat voorop, omdat we er 
van overtuigd zijn dat ontwikkeling en leren pas echt mogelijk is wanneer je je goed voelt. De Mienskip 
werkt aan de brede vorming van kinderen en zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en 
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onderwijs samengaan;  We hebben ten doel leerlingen toe te rusten om bewuste keuzes te kunnen 
maken en een plek in de samenleving in te kunnen nemen die past bij de eigen interesses, talenten en 
capaciteiten. 

Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren 
op een plezierige en verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen. 
Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is een 
‘oefenplaats’.  Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en 
houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen 
en de wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

De Mienskip werkt met een 4-jarig schoolplan. Het schooljaarplan is een voortvloeisel uit het 4- jarig 
schoolplan. Het schooljaarplan wordt jaarlijks ontwikkeld vanuit de evaluaties en de analyses van het 
voorgaande schooljaarplan. Het is een cyclische ontwikkeling zoals Deming in de kwaliteitscirkel PDCA 
omschrijft. Vanuit de analyses en evaluatie vloeien ontwikkelpunten en deze worden vervolgens 
omgezet in interventies. Te denken valt aan scholing op een bepaald gebied, aanpassing aan ingezette 
ontwikkelingen, etc. De interventies hebben betrekking op de ontwikkeling en kwaliteit van het 
onderwijs op de Mienskip. In het schoolplan staan de afspraken over de manier van onderwijs en 
 lesgeven en de manier van ontwikkelen. De school heeft de monitoring in kaart middels het digitale 
systeem: mijnschoolplan.nl. De verbeter-thema's vanuit de kwaliteitscirkel waar de Mienskip het 
schooljaar 2019-2020 aan gaat werken zijn op hoofdlijnen:

Prioriteiten volgend schooljaar 2019-2020:

* Thematisch werken in domeinen verdiepen
* Onderzoeken en ontdekkend leren
* ICT mogelijkheden optimaal benutten
* Cultuuronderwijs verdiepen
* Lerende organisatie/OIDS

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Achtkarspelen, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang TIKO, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:15 08:15 - 12:15 12:30 - 13:45 13:45 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:15 08:15 - 12:15 12:30 - 13:45 13:45 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:15 08:15 - 12:15 12:30 - 13:45 13:45 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:15 08:15 - 12:15 12:30 - 13:45 13:45 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:15 08:15 - 12:15 12:30 - 13:45 13:45 - 18:30
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Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020
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