
Basisschool de Mienskip

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Schoolgids

2022-2023

https://scholenopdekaart.nl/


1 Over de school
1.1 Algemene gegevens

1.2 Missie en visie

2 Het onderwijs
2.1 Organisatie van het onderwijs

2.2 Het team

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

3 Ondersteuning en veiligheid
3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

3.2 Veiligheid op school

4 Handige informatie voor ouders
4.1 Hoe ouders worden betrokken

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Social Schools

5 Ontwikkeling en resultaten
5.1 Tussentijdse toetsen

5.2 Resultaten eindtoets

5.3 Schooladviezen

5.4 Sociale ontwikkeling

6 Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden

6.2 Opvang

6.3 Vakantierooster

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Inhoudsopgave



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 leest u onze visie en missie, de beschrijving van ons onderwijs en de daarin gemaakte keuzes. Ook 
vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

In de schoolgids vindt 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). 

Namens het team van de Mienskip,

Dicky Douma 

directeur 

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

Directeur Dicky Douma d.douma@roobol.frl

Er is een kwaliteitsteam werkzaam op de Mienskip.

Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende professionals:

- Intern Begeleider:   Betsie de Vries

- Directie ondersteuning: Aliza Visser 

- Taalcoördinator:      Albert van der Tuin

- Rekencoördinator:   Pietsje Postema & Jorien Meijers

Dit team waarborgt de kwaliteit binnen de school, monitort de opbrengsten en levert een bijdrage 
vanuit de eigen expertise en kennis.

Het kwaliteitsteam wordt ondersteund op verschillende gebieden: 

- ICT-Coördinator: Robert van der Werf

- Talentcoördinator: Ellen De Graaf 

Aantal leerlingen

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 1.986
 http://www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

236

2021-2022

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

Kenmerken van de school

Excellent onderwijs

Meertalig onderwijs Onderwijs op maat

Eigenaarschap Vreedzame school

Missie en visie

De Mienskip heeft de visie: "Elk kind centraal"

Wij vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien en gehoord. Ieder kind is uniek in de 
persoonlijkheid, vaardigheid en eigen ik. Alle talenten, vaardigheden, meningen en kennis van alle 
kinderen worden gewaardeerd. Aan ons de taak, om met de kinderen, hun talenten en vaardigheden te 
ontdekken en verder te ontplooien. Immers, alles wat aandacht krijgt, groeit!

Elk kind beschikt van nature over het talent nieuwsgierigheid. Ontdekkend en onderzoekend leren 
heeft een prominente rol in ons dagelijks onderwijs. Bij ons op de Mienskip mogen 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 van de wereld. Burgers die weten wie ze zijn. Burgers die een 
pluriforme samenleving respecteren, waarderen en benutten in kansen en mogelijkheden.

De verschillen tussen kinderen worden 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 niveaus', dit is de basis van ons 
excellentieprofiel. Door het differentiëren op 7 niveaus kunnen wij optimaal aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 

1.2 Missie en visie
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De missie van de Mienskip luidt: ‘Mienskiplik ûnderweis troch excellent ûnderwiis!’. Hieruit wordt de 
ambitie van de school om excellent onderwijs gezamenlijkheid te verzorgen. 

Identiteit

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 gesprek 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 respectvol met elkaar samenleven. 
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Schoolvakken/Methoden:

1. Rekenen: Pluspunt (vanaf groep 5 digitaal) 
2. Taal/spelling: Staal (vanaf groep 3) 
3. Lezen: Veilig leren lezen (groep 3) & Karakter (vanaf groep 4)
4. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (vanaf groep 4)
5. Schrijven: Pennenstreken, Schrijfmix en Schrijfdans
6. Wereldoriëntatie: Blink (vanaf groep 3 - groepsdoorbrekend) 
7. Engels & Fries: eigen curriculum (groepsdoorbrekend)
8. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Vreedzame school 
9. Verkeer: Veilig Verkeer Nederland

10. Muziek: 123Zing
11. Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs - Stroes en van Gelder
12. Executieve functies: Breinhelden 
13. Vormingsonderwijs: Vakdocent HVO en GVO
14. Verrijkingsmateriaal: Levelwerk, Pittige torens 

Executieve functies:

Op de Mienskip besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies van de kinderen. 
De executieve functies zijn de vaardigheden die nodig zijn om te leren. Van belang is dat kinderen 
weten wat die executieve functies zijn en hoe je die kunt trainen. Op deze wijze kunnen ze de 
executieve functies verder ontwikkelen. Wij trainen dit met het onderwijsconcept Breinhelden.

Digitale geletterdheid:

Op de Mienskip zijn ICT-materialen aanwezig. Zo zijn er onder andere: iPads, een 3D-printer en robots 
(Dash & Dot, Beebots, Meccanoid). Vanaf groep 3 beschikt iedere leerling over een iPad. Vanaf groep 5 
krijgt de iPad een prominentere rol in het onderwijsprogramma. In deze snel veranderende, digitale 
maatschappij vinden wij het belangrijk dat kinderen digitaal vaardig zijn.  

Bouwen aan ambitie:

De Mienskip werkt vanuit domeinen, doelen en thema's. Om een thema nog meer uit te diepen, zoeken 
we ook expertise van buiten de school. Vanuit het project Bouwen aan Ambitie worden contacten 
gelegd met lokale ondernemers en bedrijven. Waar het kan bezoeken wij die verschillende bedrijven of 
nodigen wij ze uit voor een gastles. Zodoende komt het thema nog meer tot leven. Te denken valt aan 
een: verpleger/verpleegster, kapper, timmerman, imker, kapitein, actrice, politieagent, brandweerman 
etc. Hier wordt onderzoekend en ontdekkend leren ingezet. 

Verlengde leertijd (groep doubleren) 

We gaan ervanuit dat de kinderen de school in acht jaar doorlopen. Een enkele keer moet een 
uitzondering worden gemaakt en is extra leertijd zinvol. Wanneer we in maart/april vermoeden dat een 
leerling extra leertijd nodig heeft, bespreken we dit met de ouders. Uiterlijk in juni nemen we een 
besluit over het schoolvervolg. Het advies van de school is bindend. 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Versnelde leertijd (groep overslaan)

Bovenstaand traject wordt ook gevolgd als we vermoeden dat het kind de schoolloopbaan kan 
verkorten.  

Splitsen van groepen 

In verband met de groepsgrootte en/of formatie is het soms nodig om een groep te splitsen. Bij de 
indeling van de kinderen wordt o.a. gekeken naar de zorgbehoeften, sociale-emotionele ontwikkeling, 
verdeling jongens/meisjes, leeftijd, broertjes/zusjes. U mag ervan uitgaan dat de leerkrachten een 
weloverwogen beslissing nemen. De groepsindeling wordt via Social Schools bekend gemaakt.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

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
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De school werkt met domeinen. De schoolvakken zijn onderverdeeld onder de volgende domeinen:
1. Geïntegreerd aanbod (Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij, Kunst en Expressie) 
2. Sport en Spel 
3. Taal en Cultuur (Engels & Fries)

De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

8.15-9.15 uur Rekenvaardigheid
9.15-10.15 uur Taalvaardigheid (taal/spelling) 
10.00-10.30 uur Pauze/gezond gedrag
10.30-11.30 uur Lezen
11.30-12.00 uur Werken in domeinen
12.00-12.30 uur Pauze/gezond gedrag 
12.15-13.45 uur Werken in domeinen

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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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Gereedschapswand 
• ICT-leermiddelen 
• Klassikaal lenen bij de bibliotheek

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

Verlof personeel

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

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Engelse taal Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Het team van de Mienskip bestaat uit 19 leerkrachten en 8 onderwijsassistenten. De gemiddelde 
leeftijd van het team is 38 jaar. Het team kenmerkt zich als onderzoekend, dynamisch en ambitieus. Als 
excellente school blijven we kritisch op ons onderwijs en houden we de onderwijsontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. Binnen de Mienskip besteden we aandacht aan een ontwikkelingsgerichte, 
open en professionele cultuur.  

We werken met een gesprekkencyclus vanuit het waarderend perspectief. Jaarlijks worden er 
ambitiegesprekken- en popgesprekken gevoerd.

Ons streven is om maximaal twee groepsleerkrachten voor een groep te plaatsen, waarvan de 
hoofdverantwoordelijke groepsleerkracht de meeste werkuren voor de groep staat. 

De Mienskip is ook een Opleidingsschool. Dit betekent dat we een nauwe samenwerking hebben met 
NHL-Stenden (de pabo - pedagogische academie voor het basisonderwijs). Zo is er in iedere groep een 
stagiair aanwezig. 
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De Mienskip werkt met een 4-jarig schoolplan. Het schooljaarplan komt voort uit het 4-jarig schoolplan. 
In het schoolplan staan de afspraken over de manier van onderwijs en lesgeven en de manier van 
ontwikkelen. De school monitort in kaart middels het digitale systeem: mijnschoolplan.nl. De 
aandachtspunten vanuit het schooljaarplan zijn op hoofdlijnen:

* Doorontwikkeling: Excellentieprofiel werken in niveaus

* Doorontwikkeling: werken in domeinen

* Implementeren nieuwe werkwijze voor begrijpend lezen. 

* Inzet digitaal portfolio, formatieve leercultuur 

* Doorgaande lijn digitale geletterdheid

* Talentontwikkeling en de wereld in school halen

Doelen in het schoolplan 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

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. De interventies hebben betrekking op 
de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs. Op de Mienskip werken we met een kwaliteitsteam en 
werkgroepen. Het kwaliteitsteam bestaat uit: directie, Intern Begeleider, rekencoördinator en 
taalcoördinator. Zij waarborgen de onderwijskwaliteit in school. Dit doen zij door het organiseren van 
lesbezoeken, zich te verdiepen in hun vakgebied, zicht te houden op de doorgaande lijn en coaching 
van leerkrachten. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen. Iedere werkgroep is verantwoordelijk 
voor een onderdeel van het jaarplan. Bijvoorbeeld de werkgroep ICT is verantwoordelijk voor de inzet 
van de ICT-materialen, zorgen voor een doorgaande lijn en het ontwikkelen van activiteiten.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

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

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verdieping op taalproblematiek. 
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Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Taalspecialist

Er zijn meerdere specialisten op school aanwezig. Zij bewaken de doorgaande lijn, voorzien van 
adviezen en denken actief mee binnen hun vakgebied. 

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Specialist: Beelddenken

We kunnen ook een beroep doen op de expertise die bovenschools beschikbaar is gesteld, o.a. een 
orthopedagoog. 

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

We kunnen ook een beroep doen op de expertise die bovenschools beschikbaar is gesteld.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Vakdocent: bewegingsonderwijs 

• Motorisch remedial Teacher

Indien nodig kan er expertise van buitenaf in school komen. 
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Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op de Mienskip werken wij met het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een 
programma voor basisscholen gericht op sociale competenties 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. 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)
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 
Enquêtetool van Vensters.

Jaarlijks wordt er een vragenlijst vanuit Vensters over de sociale veiligheid uitgezet onder alle leerlingen 
van de groepen 6 tot en met 8. Op deze wijze krijgen we inzicht hoe kinderen de school, het onderwijs 
op school, de klas en de leerkracht ervaren. De uitkomsten van de vragenlijst worden geanalyseerd en 
indien nodig worden er extra acties uitgevoerd. De resultaten van de vragenlijst worden gepubliceerd 
op Scholen op de Kaart. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator De Vries b.devries-vanderveen@roobol.frl

vertrouwenspersoon De Vries b.devries-vanderveen@roobol.frl
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Klachtenregeling

Wij gaan uit van de visie: 'Ieder kind centraal'.

Daarmee bedoelen we dat we het beste voor elk kind nastreven. We staan open voor alle onderwerpen 
en in gesprek kunnen we alles bespreken vanuit ons gezamenlijk doel. 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wanneer u niet tevreden bent 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 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:

Middels Social Schools komt er wekelijks een nieuwsbrief per groep en een schoolbrede nieuwsbrief. 

De ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een schoolgids, de schoolgids wordt tevens op de 
schoolwebsite geplaatst. 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 of een kennismakingsgesprek per groep. 
Gedurende het schooljaar vinden er oudergesprekken plaats waarbij van hun kind worden besproken. 
Vanaf groep 5 vinden driehoeksgesprekken plaats. Dit is een gesprek tussen kind, leerkracht en ouders. 
De kinderen krijgen de ruimte om te vertellen hoe het met ze gaat en wat waar ze zich verder in willen 
ontwikkelen aan de hand van hun digitaal portfolio. Zodoende stimuleren we het eigenaarschap bij 
kinderen. Tijdens het gehele schooljaar zijn koffieochtenden ingepland waar ouders alle onderwerpen 
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 vormt de basis voor 
de inzet van de ouderbetrokkenheid gedurende het schooljaar.

4 Handige informatie voor ouders

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

Daarvan bekostigen we:

• Paaslunch

• Zomerfeest

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Alle kinderen kunnen te allen tijde deelnemen met de extra activiteiten die school aanbiedt. Dit geldt 
ook voor de kinderen van ouders die de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. 

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.

Ouderinspraak

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 binnen de school. De ouderraad ondersteunt 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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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen de kinderen telefonisch (0511-542021) voor aanvang van de schoollessen ziekmelden bij 
de leerkracht of een ziekmelding doen via Social Schools. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Ouders kunnen verlof aanvragen via het verlofaanvraagformulier of digitaal via Social Schools. Het 
formulier verlofaanvraag kunt u opvragen bij de directie.

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Als uw zoon of dochter binnenkort vier jaar wordt, kunt u telefonisch contact opnemen (0511-542021) 

4.4 Toelatingsbeleid
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met de directeur of stuur een mail naar: mienskip@roobol.frl.

U kunt dan een afspraak maken om langs te komen, zodat wij u kunnen vertellen hoe er op de 
Mienskip gewerkt wordt. U wordt een maand voor de vierde verjaardag uitgenodigd door de 
groepsleerkracht van groep 1, om met uw zoon of dochter langs te komen. Er wordt  
kennis gemaakt met de juf en de omgeving waar op een speelse manier geleerd wordt. Er worden 
afspraken gemaakt om voor de vierde verjaardag, vijf keer de ‘nieuwe school’ de Mienskip te bezoeken 
en te wennen. Vanaf de vierde verjaardag mag uw zoon of dochter van maandag tot en met 
donderdag naar school.

4.5 Social Schools

Op de Mienskip maken we gebruik van de app Social Schools. De app is bedoeld voor de communicatie 
naar ouders. Zo ontvangt u wekelijks een nieuwsbericht van de groep van uw kind(eren) en de 
algemene schoolnieuwsbrief. Ook maken we gebruik van het digitaal portfolio. Zo kunt u de 
ontwikkelingen van uw kind volgen en kunnen zij vertellen en laten zien wat zij leren/doen op school. 

Als de kinderen zijn ingeschreven op onze school, dan ontvangt u een e-mail om uw account op Social 
Schools te activeren. 

Handig om te weten:

- Absentie van uw kind kunt u doorgeven via de app. 

- In de app kunt u de beeldvoorkeuren voor uw kind aangeven. Zodoende weten wij of we foto's van uw 
kind mogen plaatsen op o.a. social media. 
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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 intern begeleider en eventueel de taal- 
of rekencoördinator. Dit cyclische proces vindt 4 keer per jaar plaats en neemt een belangrijke plaats in 
binnen het opbrengstgericht werken op de Mienskip.

5.2 Resultaten eindtoets

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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 

5 Ontwikkeling en resultaten
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2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool de Mienskip
97,5%

94,5%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool de Mienskip
65,2%

57,0%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (45,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,0%

vmbo-k 16,0%

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

vmbo-(g)t 20,0%

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

havo 20,0%

havo / vwo 8,0%

vwo 12,0%

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

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 vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
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op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

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 zijn wanneer je je goed voelt. De 
Mienskip werkt aan de brede vorming van kinderen en zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en 
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 iets te betekenen voor elkaar. 
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

22



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 en De Hasselbraam 
Bernebrêge, 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 continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

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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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 22 juli 2023 03 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Dicky Douma Maandag tot en met vrijdag 8:00 - 16:00 uur 

Betsie de Vries - van der Veen Maandag, dinsdag en donderdag 8:00 - 16:00 uur
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