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Een woord vooraf 
 
Goede communicatie tussen ouders en school vinden we belangrijk. De 

basisschooltijd is tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel 

voor u als voor uw kind. 

 

Voor u ligt onze schoolgids. Met deze schoolgids willen we u een zo goed mogelijk 

beeld geven van de Nynke, zoals de school in Dokkum wordt genoemd. 

 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, 

studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe we het onderwijs 

organiseren, 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 relevantie 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). Natuurlijk kan het zijn dat u naar aanleiding van het 

lezen van de schoolgids nog vragen heeft. U bent altijd welkom om deze aan ons te 

stellen. We vertellen u graag meer over onze school. Namens het hele team: graag 

tot ziens op de Nynke! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eva Sinnema (directeur) 

Harry Postema (locatieleider) 
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Obs Nynke van Hichtum 
 

Onze school is genoemd naar Nynke van Hichtum, pseudoniem voor Sjoukje 

Bokma - de Boer.  Ze werd geboren in de pastorie van Nes (Dongeradeel), kreeg 

daar onderwijs aan de dorpsschool en later op een kostschool te Dokkum. Ze 

trouwde met Piter Jelles Troelstra, die vooral bekend werd binnen de 

arbeidersbeweging en als een van de oprichters van de SDAP. Nynke van Hichtum 

was een kinderboekenschrijfster en het bekendste boek wat zij geschreven heeft, is 

Afke’s Tiental. Ze overleed op 9 januari 1939.  

 

Onze school bestaat sinds augustus 1964 en we gebruiken het gebouw aan de 

Aalscholver al 40 jaar. In december 2012 is het gebouw volledig gerenoveerd. Het 

voldoet nu aan de eisen die het moderne onderwijs stelt. We kunnen de komende 

jaren vooruit in een prachtig gebouw waar de samenwerking met peuterspeelzaal “It 

Fûgelnêst” steeds meer vorm begint te krijgen.  

 

In de zomervakantie van 2020 hebben we ons plein gerenoveerd. De nieuwe 

toestellen bieden uitdaging en nodigen ook uit tot samenspel. Precies wat we in ons 

onderwijs de kinderen willen bieden. 

 

Op onze school zitten ongeveer 60 leerlingen. Onze klassen zijn 

combinatiegroepen en voor elke groep staan maximaal 2 leerkrachten. 
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Ons profiel 
 
Wij houden van talent! En daarom dagen we de kinderen van de Nynke graag uit 

om zich te laten zien. Wij verzorgen een doorgaande lijn vanaf 4 jaar tot 13 jaar. Bij 

de doorstroming van de voorschool It Fûgellân naar de Nynke zorgen we voor een 

goede overdracht.  

 

Naast rekenen en taal hebben wij ook een aanbod waarbij we de kinderen uitdagen 

om hun talent te laten zien. Denk daarbij aan presenteren, samenwerken, zingen, 

ondernemerschap, toneelspelen, onderzoeken, dans, creativiteit, programmeren en 

sporten. Dat doen wij onder andere door onze IPC-projecten over bijvoorbeeld 

gezondheid, de wereld om ons heen en de toekomst. Deze projecten geven 

kinderen de kans hun eigen doelen te stellen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. 

Daarom zijn wij een Vreedzame School met oog voor normen en waarden. 

Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van 

godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). 

Hier kunnen kinderen en ouders zelf voor kiezen. Bovenal zijn we een (goede) 

school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft; bij ons mag ieder kind 

zich laten zien. 
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Onze school 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Samenwerkingsverband  

Passend Onderwijs. 
 

De Nynke van Hichtum is op verschillende mediakanalen te vinden: 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

Nynke van Hichtumschool 

Aalscholver 2 

9101 XN Dokkum 

0519-292491 

https://www.nvh-dokkum.nl/ 

 

 

@nvhdokkum 

https://www.instagram.com/nvhdokkum/ 

 

 Basisschool Nynke van Hichtum 

https://www.facebook.com/basisschool.nynkevanhichtum.7 
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Lestijden en vakanties 
 

Onze school werkt met een continurooster volgens het Vijf-gelijke-dagen-model. 

Alle leerlingen eten bij de eigen leerkracht. 

 

Groep 1 is vrij op woensdag. 
 

Vanaf 8:20 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen. Ouders mogen 

mee. Om 8:30 uur gaat de bel en start de lesdag. 

 

Maandag: 8:30 – 14:00 uur 

Dinsdag: 8:30 – 14:00 uur  

Woensdag: 8:30 – 14:00 uur 

Donderdag: 8:30 – 14:00 uur 

Vrijdag: 8:30 – 14:00 uur 

 

Vakanties: 

Eerste schooldag 17 augustus 2020 

Herfst 10 t/m 18 okt. 2020  

Kerst 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 

Voorjaar 20 feb t/m 28 feb 2021  

Goede vrijdag 2 april 2021 

Paasmaandag 4 en 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021  

Meivakantie 1 t/m 9 mei 

Bevrijdingsdag 5 mei 2021 

Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021  

Pinkstermaandag 23 en 24 mei  2021 

Zomer 10  juli t/m 22 aug  2021  

 
 

NB: andere belangrijke data vindt u op onze website en op Social Schools. 
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Identiteit  
 

De Nynke is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij 

ons op school.  

 

De Nynke besteedt aandacht aan diversiteit tijdens de IPC (International Primary 

Curriculum)-projecten en tijdens de lessen Vreedzame School.  

 

In groep 5,6,7 en 8 bieden wij de leerlingen levensbeschouwelijke lessen aan: 

godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO), 

die door vakdocenten worden gegeven. Wanneer leerlingen niet aan deze les of 

lessen deel mogen nemen geven ouders dit aan bij de schoolleiding. 

 

Door het aanbieden van dit brede aanbod besteden we actief aandacht aan 

pluriformiteit op de Nynke. Een openbare basisschool met actief aandacht voor 

verschil. We leren graag met en van elkaar!  
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Visie en missie 
 

Visie 

De Nynke van Hichtum is een kleinschalige school in Dokkum met oog voor talent. 

We zijn innovatief en willen onszelf blijven ontwikkelen. 

Samen willen wij het beste uit kinderen halen. Dat doen wij met ouders, 

leerkrachten en uw kind. Deze Gouden Driehoek is essentieel om samen tot de 

gewenste resultaten te komen.  

Ieder kind verdient het beste onderwijs en de kans op zich ten volle te ontwikkelen.  

Iedereen is welkom, we hebben een open houding en respect voor elkaar. Onze 

kracht zit hem in dat wij een kleine school zijn met oog voor jou! Zodat wij samen 

ontdekken wie jij bent en wat jij nodig hebt om te bloeien en te groeien.  

 
Missie 
We halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze 

leerlingen. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar 

waar nodig aan te passen. Dat uw kind zich veilig voelt vinden wij de belangrijkste 

voorwaarde voor leren. Een uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om tot 

leren te komen. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind 

tot ontwikkeling kan komen. Autonomie, relatie en competentie zijn van groot 

belang voor ieder mens. 

Daarom besteden we aandacht aan cognitieve vakken, hebben we specifieke 

aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en we hebben 

aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; 

zorg op maat). Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen 

voor het eigen leerproces bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen. 

We geloven in een growth mindset, waarin we kinderen leren om door te zetten, 

problemen als uitdagingen te zien en kinderen te laten groeien als mens. We staan 

voor goed onderwijs voor ieder kind. Daarom bieden we ondersteuning als het 

nodig is.  

We werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de 

leerkrachten – en vertrouwen in de kinderen. We bieden goed onderwijs voor onze 

leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs. 

 

Op onze school hebben wij oog voor jou! 
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Prioriteiten voor het schooljaar 2020-2021 
 
Pedagogisch klimaat versterken 
Kinderen komen tot ontwikkeling als ze zich veilig voelen op school. Uit de ouder- 

en leerlingtevredenheid-onderzoeken van 2019-2020 blijkt dat dit veilige gevoel niet 

altijd bij de kinderen aanwezig is.  

Daarom ligt onze prioriteit dit schooljaar bij het werken aan het creëren van een 

fijne sfeer op school waarbij ieder kind zich gehoord en gezien voelt.  

Het team van de Nynke zet in op het welzijn van onze leerlingen, we maken gebruik 

van de lessen van de Vreedzame school en gaan uit van een growth mindset.  

 

Kwaliteitszorg optimaliseren 
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het optimaliseren van de zorgstructuur. 

Deze structuur wordt in 2020-2021 verder uitgewerkt. 

 

Skills concept verder uitwerken 
Alles wat kinderen op school leren, skills, hangt met elkaar samen. Dat is de wijze 

waarop wij kijken naar ons onderwijs op de Nynke. We zien onze school als een 

oefenplaats waar kinderen de ruimte krijgen om skills te ontwikkelen, hun talenten 

te ontdekken en waar fouten gemaakt mogen worden.   

Met ons skills-concept streven we naar het aanbrengen van de samenhang tussen 

de verschillende skills. Een inspirerende leeromgeving speelt hierbij een belangrijke 

rol. In schooljaar 2020-2021 werken we aan de praktische uitvoering van dit 

concept. 

 

IPC projecten 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met thematisch onderwijs: IPC 

projecten. Hier wordt in het schooljaar 2020-2021 een vervolg aan gegeven. 

 

Samenwerking Team Dokkum  
Dokkum heeft twee openbare scholen; de Burgerschool en de Nynke van Hichtum. 

Met onze beide teams vormen wij Team Dokkum. We werken samen waar we 

kunnen, delen expertise, inspireren en leren van elkaar. Op deze manier halen we 

optimale resultaten uit onze samenwerking en gaan we voor sterk openbaar 

onderwijs in Dokkum. Deze samenwerking gaan we verder uitdiepen de komende 

jaren.  
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Modern onderwijs 
 
Inspirerende leeromgeving 
Wanneer is een leeromgeving inspirerend? Het antwoord is eigenlijk heel 

eenvoudig: als kinderen vinden dat deze inspirerend is.  

Als kinderen zich prettig voelen krijgen ze meer zelfvertrouwen. Met die insteek 

werkt elke ROOBOL-school aan een sterke en inspirerende leeromgeving. Een 

omgeving waar kinderen hun talent mogen ontdekken en leren het beste uit zichzelf 

te halen. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de zogenoemde 21e-eeuwse 

vaardigheden en met talentontwikkeling.  

 

In de leeromgeving die we op de Nynke voor ogen hebben is volop ruimte voor 

samenwerken, onderzoeken en experimenteren. Het moet voor de kinderen 

mogelijk zijn om met verschillende leerstijlen en -vormen te werken. En natuurlijk is 

er ruimte voor de eigen inbreng van de leerkrachten én leerlingen, en het helpen 

ontdekken van waar ze goed in zijn. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid.  

Door anders na te denken over materialen, meubilair en ruimtes ontstaat een rijke 

omgeving die iedereen in staat stelt het beste in zichzelf naar boven te halen. De 

leerkrachten op de Nynke krijgen regelmatig scholing over hoe zij in hun klas stap 

voor stap een inspirerende leeromgeving kunnen creëren. Dit doen we onder 

andere door thematisch werken met IPC. 

Ook onze gemeenschapsruimte en plein rekenen wij tot onze inspirerende 

leeromgeving. Onderzoekend en ontdekkend leren staat hierbij centraal. Vanuit 

deze visie op onderwijs hebben we in 2020 ons schoolplein aangepast. 

Dit alles draagt bij aan het anders kijken naar onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat 

dit leidt tot modern onderwijs voor de maatschappij van morgen.  

 
Digitale geletterdheid en ICT 
De wereld verandert snel. Hierdoor moeten kinderen andere vaardigheden leren 

dan vroeger. Op de Nynke werken we samen met de kinderen aan digitale 

geletterdheid: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, 

informatievaardigheden en mediawijsheid. 
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Concreet betekent dit op onze school dat een enthousiaste leerkracht de taak van 

media innovator heeft. Deze leerkracht werkt samen met het team aan het 

verbeteren van onderwijs met behulp van ICT (informatie- en 

communicatietechnologie). Alle leerlingen, van groep 1 tot en met 8, werken met 

een iPad; niet als doel van ons onderwijs, maar als middel. We zorgen dan ook voor 

een gezonde balans tussen het werken op papier en met de iPad.  

 

Daarnaast vinden we het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan diverse 

kennisnetwerken op het gebied van ICT en innovatie. We werken daarom als 

ROOBOL-scholen samen met andere schoolbesturen binnen het verband Samen 

Deskundiger Fryslân.  

 

Gebruik van digitaal leermateriaal  
Als ROOBOL-scholen maken we gebruik van divers digitaal leermateriaal. Zo is er 

op de Nynke veel materiaal rondom programmeren en robotica te vinden en werken 

we met iPads als een middel om leerlingen de wereld en hun talent te laten 

ontdekken.  

 

Op de Nynke streven we naar een goede balans tussen de inzet van digitale 

middelen en werken op papier, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van 

leerlingen een gezonde afweging maakt.  
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Het onderwijs 
 
Gezonde school: voeding 
Wij vinden gezonde voeding belangrijk en dragen dit graag uit. Zo doen we mee 

aan verschillende ontbijtacties gedurende het jaar. We nemen deel aan het project 

schoolfruit om kinderen ervaring te laten opdoen met verschillende soorten fruit en 

groente. 

 

Tijdens de ‘kleine’ pauze nemen alle leerlingen fruit en drinken mee naar school.   

In de middagpauze eten we het liefst een gezonde lunch. Tussendoor willen we 

kinderen stimuleren tot het drinken van water. Hiervoor kunt u uw kind eventueel 

een lege beker meegeven. 

 

Natuurlijk mag er zo nu en 

dan ook worden gesnoept bij 

feestelijke activiteiten. 

Traktaties zijn bij voorkeur 

gezond. Ook niet-eetbare 

traktaties vallen bij onze 

leerlingen in de smaak.  

 

 
Gezonde school: welzijn 
De Nynke is een Vreedzame School. We willen onze leerlingen meegeven dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de wereld om hen heen. De school is voor de leerlingen 

een oefenplaats. Samen leren we dat we deel uitmaken van een gemeenschap (de 

school), maar ook van het grotere geheel (de omgeving/wereld). We leren onze 

leerlingen een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. 

We hebben oog en oor voor elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor de 

omgeving om ons heen. We leren initiatiefrijk te zijn, betrokken en zorgzaam voor 

onszelf en de ander.  
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De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:   

• We lossen problemen/conflicten op een constructieve manier op met behulp 

van mediatoren   

• We zorgen voor een positief klimaat door het creëren van sociale en morele 

normen   

• We bevorderen de sociale verbondenheid en de gemeenschapszin. 

 
Vreedzame school 
Soms komen mensen terecht in een conflict, dat kan omdat mensen verschillende 
belangen hebben of meningen. Het is belangrijk om op school te leren hoe je 

conflicten kunt voorkomen. Maar dat je ook begrijpt hoe conflicten ontstaan en dat 

ze kunnen ontaarden in ruzies. We werken samen met de leerlingen om conflicten 
op te lossen. We leren onze leerlingen vaardigheden die nodig zijn om conflicten op 

een constructieve manier op te lossen. Dit leren we de leerlingen zonder de hulp 
van volwassenen. Op deze manier ontwikkelen de kinderen in de loop van de 

basisschool vaardigheden die hen in de rest van hun leven zullen helpen. Op de 
Nynke hebben we opgeleide mediatoren die helpen bij het oplossen van conflicten 

tussen kinderen. 
 

Doordat de kinderen eigenaar worden van het oplossen van het conflict komen 
problemen minder vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat bij jongeren die deze 

vaardigheden hebben aangeleerd later minder vaak in de problemen komen. Ze 

groeien op in een omgeving waar sociale verbondenheid van belang is. We 
respecteren elkaar. Verschil mag er zijn! We vinden het leuk om van elkaar te leren, 

ook als het gaat over verschil in overtuiging/denkwijzen. Kinderen leren bij ons dat 
ze ertoe doen!  

 
Samen werken we op de Nynke aan een positief klimaat, zodat ieder kind tot 

zijn/haar recht komt. Onze school is een oefenplaats voor sociale competenties en 
actief burgerschap en daar zijn we trots op.  
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Gezonde school: sport en bewegen 
Op de Nynke vinden we het belangrijk dat onze leerlingen voldoende bewegen. 

  

Onze leerlingen krijgen op verschillende manieren bewegen aangeboden:  

• Wekelijkse gymlessen 

• Het plein is dusdanig ingericht dat het uitdaagt tot bewegen  

• Deelname aan meerdere sportactiviteiten, o.a. de Bonifatiusloop, het 

schoolkorfbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, de jaarlijkse sportdag, de 

avondvierdaagse. Wij houden van bewegen!  

 
Waarom vinden we op de Nynke voldoende beweging zo belangrijk:   

• Naast het belang voor de gezondheid, wordt vaak gesteld dat de intrinsieke 

waarde van sport en bewegen nog veel meer omvat (Ministerie van VWS 

Tijd voor sport - Bewegen, Meedoen, Presteren 2005). Sport en bewegen is 

immers leuk en het brengt (ont)spanning, ontmoeting, competitie en 

ontlading met zich mee. Daarnaast voel je je er doorgaans fitter en gezonder 

door.  

• Fysieke activiteit, zoals bewegen in de klas en activiteiten in de pauze, heeft 

een klein maar positief effect op aandacht, concentratie, motivatie en het 

gedrag van kinderen in de klas.  

• Er is sterk bewijs dat sport en bewegen een positief en causaal effect heeft 

op de motorische en beweegvaardigheden en fitheid van kinderen.  

• Uit steeds meer onderzoek blijkt dat bewegen een gunstige invloed heeft op 

de conditie van de hersenen. Bewegen zorgt er namelijk voor dat er nieuwe 

zenuwcellen worden aangemaakt. En bewegen stimuleert de groei van het 

aantal verbindingen tussen de cellen. Door herhaling van de beweging 

verstevigen deze verbindingen tot netwerken. Via deze verbindingen worden 

signalen doorgegeven tussen zintuigen en brein (over en weer). Naarmate 

er meer stevige verbindingen zijn tussen de zenuwcellen onderling verwerkt 

het brein alle signalen, dus de informatie, sneller.  

 

Op de Nynke zijn wel dol op bewegen! 
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Thematisch onderwijs 
 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het 

basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Kinderen leren op hun 

best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Daarom hebben we op de Nynke 

voor IPC gekozen! Onze leerlingen komen continu in aanraking met enorme 

hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met 

allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander 

onderwijs. Onderwijs waarbij naast kennis aandacht bestaat voor vaardigheden en 

inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht 

waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.  

 

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun 

eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren 

hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en 

in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – 

waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.  
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Uitdagende leermiddelen 

 
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet gemakkelijk op de 

reguliere basisschool. Voor deze 15 tot 20% slimste leerlingen is school vaak saai 

omdat de reguliere lesstof hen te weinig uitdaging biedt. Bij gebrek aan uitdaging 

zullen deze leerlingen vroeg of laat vastlopen. Echter, bij vroege ontwikkeling van 

de juiste leer- en werkstrategieën zullen ze juist gaan excelleren! Daarom is het van 

belang dat iedere basisschool ervoor zorgt dat ook deze leerlingen passend 

onderwijs krijgen. Onderwijs waarbij ze echt uitgedaagd worden en echt iets leren. 

Pas dan is er sprake van onderwijs op maat; ook voor deze leerlingen!  

 

Daarom werken wij op de Nynke met Plusmappen en maken wij gebruik van de 

ondersteuning van de plusklas leerkrachten die werkzaam zijn binnen ROOBOL.  

 

Voor specifieke kennis kunnen we onze hoogbegaafdheidsspecialisten raadplegen. 

Binnen de stichting ROOBOL is de Burgerschool aangewezen als expertise 

centrum Hoogbegaafdheid. Samen met de Burgerschool vormen wij Team Dokkum. 

De expertise wordt gedeeld, zodat we optimaal gebruik maken van de 

samenwerking.  
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Ambitie- & talentschool 
 
Op de Nynke werken we talentgericht. Daarnaast zijn we één van de 

ambitiescholen van ROOBOL.  

Als ons onderwijs vraagt om bepaalde expertise, dan kunnen we gebruikmaken van 

tijdelijke leerkrachten en/of experts die onderwijzen vanuit de eigen kennis, 

vaardigheid en/of talent. Deze leerkrachten/ experts worden tijdens bijvoorbeeld 

IPC, bouwen aan ambitie project, of in ons nieuwe skills-concept ingezet. Te 

denken valt aan bijvoorbeeld:   

• Een kunstenaar die helpt bij de tekenles  

• Een verpleegster die de EHBO-lessen verzorgt   

• Een timmerman die houtbewerkingslessen verzorgt  

• Een talentvolle kok die de kooklessen verzorgt. 

 

Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor humanistisch vormingsonderwijs, 

godsdienstonderwijs, muziek en sport.  

 

In Dongeradeel worden buurtsportcoaches ingezet voor het bewegingsonderwijs.  

In het kader van het uitwerken van de IPC-projecten nodigen we regelmatig 

gastdocenten uit. 

 

De doelen van ROOBOL’s project ambitiescholen : 

1. zichzelf: wat zijn mijn talenten en wat wil/ kan ik daarmee bereiken?  

2. de wereld om hen heen: wat is er allemaal te doen in de wereld? Welke 

beroepen/ vakgebieden spreken mij aan en passen bij mijn ambities?  

3. de route om deze weg te bewandelen: welke vervolgstudies zijn passend na 

de basisschool om mijn ambities te realiseren?  
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Groepen en leraren 2020-2021 
 
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 leerkrachten 
Wanneer een leerkracht moet worden vervangen bij verlof, dan meldt de 

betreffende leerkracht dit bij de leidinggevende. De leidinggevende zoekt samen 

met de betreffende leerkracht naar een passende vervanging. Daarbij kunnen 

collega-leerkrachten en/of het digitale systeem www.vervanging.nl  

van de onderwijsorganisatie ROOBOL waar de Nynke onderdeel van is, worden 

geraadpleegd.  

 

 
In zeer uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt de groep naar huis te sturen. 

 
 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 Cornelia  Cornelia  vrij Cornelia  Cornelia  

2 Cornelia Cornelia  Myrthe Cornelia Cornelia  

3 Cornelia  Cornelia  Myrthe Cornelia  Cornelia  

4 Mariëlle Mariëlle Cornelia Mariëlle Mariëlle  

5 Mariëlle Mariëlle Cornelia Mariëlle Mariëlle  

6 Marja Marja Marja Marja Marja 

7 Marja Marja Marja Marja Marja 

8 Marja Marja Marja Marja Marja 
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Mailadressen leerkrachten 
 
Cornelia Postma    c.postma@roobol.frl 

Mariëlle Sloothaak    m.sloothaak@roobol.frl 

Marja Damstra    m.damstra@roobol.frl 

Myrthe van der Heide    m.vanderheide@roobol.frl  

 

Onderwijsassistenten: 

Ingrid Reitsema (groep 1/2/3)  i.reitsema@roobol.frl 

Liesbeth Wijngaarden (groep 6/7/8)  l.wijngaarden@roobol.frl  

 

 

Schoolleiding:  

Eva Sinnema (directeur):    e.sinnema@roobol.frl 

Harry Postema (locatieleider):  h.postema@roobol.frl  

 
 
Andere taken:  
 
Intern begeleider:   Harry Postema  

Taalcoördinator:   Marja Damstra 

Rekencoördinator:   Cornelia Postma  

Media innovator:   Mariëlle Sloothaak 
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Onderwijstijd in de onderbouw 
 
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de onderbouw bieden we de volgende domeinen integraal aan binnen de 
IPC-projecten:  

• Mens en Maatschappij 

• Natuur en Techniek 

• Aardrijkskunde en Geschiedenis 

• Kunst en Muziek  

• Bewonderen en Verwonderen  
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Onderwijstijd in de midden- en bovenbouw 
 
Hoe wordt tijd besteed in leerjaar drie t/m acht? 
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Voor- en naschoolse opvang 
 
In Dokkum zijn een aantal kinderopvangorganisaties waar kinderen na schooltijd 

kunnen verblijven. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hier met ons contact 

over opnemen.  

De kosten die zijn verbonden aan de opvang, zijn een verantwoordelijkheid van de 

ouders/verzorgers.  

 

In het gebouw van de Nynke is een peuterspeelzaal gehuisvest: Voorschool It 

Fugelnêst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SKF, 

telefoonnummer:  06- 13 57 59 19. 

Wanneer peuters van de voorschool doorstromen naar de Nynke zorgen we voor 

een goede overdracht. Op deze manier werken we aan een doorgaande lijn voor 2- 

tot 4- jarigen. 
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Toetsen van kinderen 
 
Tussentijdse toetsen 
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te volgen. Dat vraagt van ons dat 

wij zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen. Bij de wijze waarop we dit doen 

maken we keuzes die passend zijn bij het kind en de leeftijd. Over het algemeen 

toetsen we tussentijds en aan het einde van het schooljaar. Maar we volgen 

leerlingen ook op allerlei andere wijzen. We zijn wat betreft het volgen van onze 

leerlingen volop in ontwikkeling. Toetsen om het toetsen, daar zijn we geen 

voorstander van.  Zicht hebben en houden op de ontwikkeling van onze leerlingen, 

wel.  

 

Jaarlijks analyseren en monitoren we de tussen- en eindresultaten. Aan de hand 

van de conclusies stellen we vervolgens actiepunten op. Deze cyclische manier van 

werken zorgt ervoor dat we constant bezig zijn met het verbeteren van de 

onderwijskwaliteit.  

 

Eindtoets in groep 8 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen verplicht een eindtoets. 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 voorgezet 

onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? 

Dan moet de school het advies her- overwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. 

De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.  

 

Benieuwd naar onze resultaten? Neem dan gerust een kijkje op 

scholenopdekaart.nl.  
U vindt daar nog veel meer informatie over de schooladviezen en de 

inspectiebezoeken.  
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Ondersteuning voor kinderen 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs van hoog niveau blijft?  

We werken volgens de cyclus schoolplan, schooljaarplan en schooljaarverslag. Dat 

doet iedere school in Nederland. Het schoolplan is voor de langere termijn, waarbij 

een vertaalslag wordt gemaakt per schooljaar en dat komt in het schooljaarplan. 

Aan het eind van het schooljaar wordt het plan geëvalueerd: zijn alle doelstellingen 

gehaald en de plannen uitgewerkt? Dit nemen we met de nieuwe acties weer mee 

in het volgende schooljaarplan. Een aantal van deze doelstellingen voor het 

komende schooljaar heeft u in hoofdstuk 3 kunnen lezen.  

 

Tevens analyseren we onze opbrengsten. Deze trendanalyse zorgt weer voor 

verbeterpunten die worden meegenomen.  

In onze school onderwijzen we de leerstof volgens bepaalde leerlijnen. Daarvoor 

gebruiken we de nieuwste methodieken en IPC als curriculum. Bij het kiezen van 

onze materialen houden we er rekening mee dat ze onze leerlingen uitdagen op 

een passende wijze.  

 

Nog belangrijker dan de methoden zijn de mensen die ermee werken. Zij zorgen 

ervoor dat de materialen zinvol worden gebruikt. Daarvoor is het nodig dat de 

teamleden ruim de tijd besteden aan samenwerking en overleg. Om op de hoogte 

te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volgen onze teamleden 

dan ook regelmatig nascholingscursussen.  

 

Zowel de directie als de collega’s onderling bezoeken elkaars lessen. Op deze wijze 

leren we met en van elkaar en waarborgen we de kwaliteit. De school neemt samen 

met de andere openbare scholen binnen ROOBOL een kwaliteitsonderzoek (audit) 

af. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen hierbij aangeven hoe het in hun ogen 

kwalitatief met de school gaat. De inspectie inspecteert het basisonderwijs met 

behulp van een kort of lang onderzoek. De rapporten worden gepubliceerd op de 

internetsite van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl , maar zijn ook te vinden op 

www.scholenopdekaart.nl.  
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Passend onderwijs 
Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en 

kwaliteiten van de leerling. Dit heet passend onderwijs. Om ieder kind een 

passende onderwijsplek te bieden hebben scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent 

dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig 

heeft en is ingeschreven of zich aanmeldt, een passend onderwijsaanbod krijgt. De 

school dient zorgvuldig te onderzoeken of ze kan voldoen aan de onderwijsbehoefte 

van de leerling. Als de school dit niet kan bieden, moet de school na overleg met de 

ouders zorgen voor een passende onderwijsplek op een andere school.  

 

Hoe werkt passend onderwijs?  

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) op. In dit profiel beschrijft de school de basisondersteuning, de beschikbare 

deskundigheid, de ondersteuningsvoorzieningen en de partners waarmee de school 

samenwerkt.  

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een passende onderwijsplek komen, 

hebben de scholen samenwerkingsverbanden gevormd met reguliere scholen en 

scholen voor speciaal (basis)onderwijs. ROOBOL werkt samen met het 

samenwerkingsverband Friesland.  

 

Het ondersteuningsprofiel van de Nynke is te vinden op de website van de 

school.  

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat op de site van 

samenwerkingsverband Friesland: http://www.passendonderwijsinfryslan.nl  

 

Als de school geen passend onderwijs kan bieden en aangeeft dat uw kind het 

beste naar een andere school kan gaan, moet de school na overleg met u ervoor 

zorgen dat een school wordt gevonden die wel een passend aanbod kan doen en 

uw kind kan toelaten. We gaan samen met u op zoek naar een passende plek. 
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Onze ondersteuning 
Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op de website in zijn geheel te lezen.  

 
In het kort is het toelatingsbeleid van de Nynke:  

Een leerling kan worden toegelaten wanneer we onderwijskundig en 

organisatorisch de leerling voldoende kunnen ondersteunen en begeleiden. Tijdens 

een aannamegesprek geven we wat dit betreft de grenzen hierin aan. Dat kan 

zowel gaan over het onderwijskundig aanbod als de organisatorische kant van het 

onderwijs.  

 
Bij ons op school vinden we de veiligheid van onze leerlingen en de collega’s van 

groot belang. Als een ongestoorde voortgang van het onderwijs onder druk komt te 

staan, dan zoeken we naar een passende onderwijsplek voor een leerling.  

 
Als school bepalen we of we ook kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de 

leerling. We zijn open en transparant over welke zorg we als school kunnen bieden.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te 

bespreken wat de mogelijkheden zijn.  

 
Van ons kunt u een open, eerlijke en transparante houding verwachten als het gaat 

om uw kind. We willen het beste voor uw kind! Van u als ouder verwachten we dat u 

de school bezoekt op de oudervonden die gaan over uw kind. Dat u samen met de 

school wilt werken om het beste voor uw kind te bereiken.  

 
We geloven in de gouden pedagogische driehoek! Deze moet ten alle tijde in 

balans zijn en daarvoor hebben we elkaar nodig. Samen gaan we ervoor om het 

beste uit elk kind te halen! We gaan er daarom vanuit dat ouders constructief 

meedenken in het beleid van school.  
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Gebiedsteam en CJG 

Soms is onderwijsondersteuning niet genoeg en ligt er een zorgvraag. De 

gemeenten hebben hierbij een verantwoordelijkheid en hebben gebiedsteams 

ingesteld. Het gebiedsteam van Noardeast Fryslân biedt hulp op het gebied van 

zorg en welzijn. We vinden het belangrijk om samen te werken met het 

gebiedsteam en de ouders. Onderwijs en zorg kunnen op deze manier beter op 

elkaar worden afgestemd.  
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Procedure schorsing en verwijdering  
 
Schorsing 
In sommige gevallen is er sprake van ernstig storend of agressief gedrag van een 

leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of 

agressief gedragen.  

Als daardoor de veiligheid van de leerlingen en het personeel en/of de ongestoorde 

voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de 

school het College van Bestuur (CvB) van ROOBOL inschakelen om een leerling te 

schorsen. De procedure is hier te lezen:  

 

Verwijdering bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of 

ouders/verzorgers, of als definitief is gebleken dat de school niet langer in staat is 

het onderwijs of de zorg te bieden die de leerling nodig heeft, kan het CvB van 

ROOBOL namens het bevoegd gezag besluiten om tot verwijdering van de leerling 

over te gaan.  

 

(zie: www.roobol.frl Ouders-protocol ‘schorsing en verwijdering’) 
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Veilige school voor iedereen 
 
Op de Nynke werken wij met het programma van De Vreedzame School.  

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap.  

 

We vinden het belangrijk dat we 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.  

 

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 waarvoor we 

een vragenlijst afnemen via de enquête tool van Vensters PO.  

Jaarlijks wordt een vragenlijst over de sociale veiligheid uitgezet onder alle 

leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.  

Tevens wordt één keer in de twee jaar een uitgebreid 

leerlingtevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  

 

Daarnaast houden we minimaal twee keer per jaar kind-/ coachgesprekken met alle 

leerlingen, waarbij kinderen kunnen aangeven hoe ze zich voelen.  

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de locatieleider van de school, 

Harry Postema, mailadres h.postema@roobol.frl.  
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Ouders en school 
 
Hoe worden de ouders(s) / verzorger(s) betrokken? 
De ouders van de Nynke voelen zich betrokken bij de school en daar zijn we erg blij 

mee. We stellen een goed contact en een open communicatie op prijs.  

Wilt u actief participeren bij activiteiten of meedenken over het beleid? Dat kan! U 

kunt als ouder zitting nemen in de ouderraad, of meepraten over het beleid van de 

Nynke in de medezeggenschapsraad. Maar ook meedenken binnen de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ROOBOL breed) is een van de 

mogelijkheden.  

 

Daarnaast maken we graag gebruik van uw hulp bij activiteiten binnen te school, 

zoals creatieve activiteiten, excursies, sportdagen etc.  

 
Communicatie met ouders 
Wij hechten als de Nynke grote waarde aan optimale communicatie met u als 

ouders in het belang van de kinderen. Hiervoor maken we gebruik van: 

 

• Social Schools 

• Ouderavonden met verschillende thema’s 

• Rapportavonden, februari en juli (2x per jaar)  

• Op aanvraag van de leerkracht of de ouder, november en april (2x per jaar)  

 

Mocht er voor uw kind een ontwikkelingsperspectief (planmatig werken) worden 

opgesteld dan wordt u daarover geïnformeerd door de betreffende leerkracht. Het 

ontwikkelingsperspectief wordt dan tijdens de contactmomenten met u besproken.  

 

In verband met de nieuwe AVG-wet, graag individuele informatie over uw kind via 

de mail of u maakt een afspraak via het algemene telefoonnummer van de Nynke. 

De groepsleerkrachten zijn ook te bereiken via de mail of Social Schools.  

 

We verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om deskundige hulp 

in te schakelen, de ouders hieraan meewerken. Als een kind tussentijds de school 

verlaat zorgt de desbetreffende leerkracht ervoor dat de leerling een 

onderwijskundig verslag en het rapport meekrijgt.  
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Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden. Maar we stellen 

het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte 

houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden 

van uw kind, dat staat vast.  

 

Heeft u vragen over onderwijs, dan kunt u contact opnemen met de Oudertelefoon: 

0800-5010.  
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Tevredenheidonderzoeken 2019-2020 
 
Uit de onderzoeksresultaten van de leerling- en oudertevredenheid-onderzoeken 

formuleert het team verbeterpunten voor het nieuwe schooljaar. Voor het nieuwe 

schooljaar zal dit de sociale veiligheid zijn.  

 

Het team van de Nynke hecht grote waarde aan de veiligheid van de kinderen op 

school. Het werken hieraan is één van de prioriteiten voor het schooljaar 2020 -

2021.  

 

Meer hierover heeft u kunnen lezen in hoofdstuk 1: prioriteiten voor het schooljaar 

2020 -2021. Hierin staat kort beschreven hoe we dit gaan aanpakken. 
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Sociale media 
 
We leven in een tijd waarin internet en sociale media kansen bieden voor leerlingen 

om de wereld te ontdekken. We vinden het van belang dat kinderen leren hoe ze op 

een verstandige manier gebruik kunnen maken van deze media. Hieraan wordt in 

lessen aandacht besteed, zodat ook in dit opzicht leerlingen worden begeleid in het 

nemen van verantwoordelijkheid.  
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Social Schools 
Social Schools is een veilig communicatieplatform (een app voor het versturen van 

berichten) waar we als de Nynke gebruik van maken. Via dit platform informeren we 

u over allerlei ontwikkelingen binnen de groep en in de school. Daarnaast biedt 

Social Schools een aantal mogelijkheden dat de communicatie tussen school, 

ouder en kind optimaliseert. 
 
Na de aanmelding bij ons op school kunt u zich eenvoudig zelf aanmelden via:  

https://www.socialschools.nl/ 

 
Op deze wijze blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op school!  
 
Uiteraard is er ook een app beschikbaar van Social Schools. Deze is te vinden in de 

Apple Store of Playstore.  
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Klachtenregeling  
 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan.  

 

Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in 

onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand 

een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 

klachtenregeling vastgesteld. Deze kunt u vinden op www.roobol.frl Het wordt op 

prijs gesteld dat iemand die wil klagen de klacht eerst kenbaar maakt bij de 

schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht worden verholpen.  

 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een 

onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

(LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze 

gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies 

aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de 

klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

 

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden 

ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat 

wenst. 

Deze vertrouwenspersoon is mevrouw A. Tadema van de GGD in Leeuwarden: 

088-2299887 of via a.tadema@ggdfryslan.nl 

 

De LKC is te bereiken via Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 

telefoon 030-2809590. U kunt ook de website raadplegen: 

www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@remove-

this.onderwijsgeschillen.nl.  

 

U kunt ook contact opnemen met de MR van de Nynke. Dit kan via de secretaris 

mevr. W. Bakker: w.bakker@roobol.frl 

 
 
 

 

 



Schoolgids 2020-2021 38 

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

 
Medezeggenschap en ouderraad  
We hebben een ouderraad die een actieve rol speelt binnen de Nynke. Zo helpen 

ouders bij de open dag en ondersteunt de ouderraad bij diverse activiteiten binnen 

de school. We vinden het belangrijk om samen te werken aan goed onderwijs. De 

ouderparticipatie wordt dan ook gewaardeerd.  

 
Ouderactiviteiten 
Juist de activiteiten buiten het lesprogramma om maken het leuk op school. 

Hiervoor moeten we vaak wel een beroep doen op de ouders. Via Social Schools 

doen we hiervoor een oproep. Bedenk echter wel dat deze activiteiten, vaak de 

krenten in de pap, zonder ouderhulp niet door kunnen gaan! Van ouders wordt 

verwacht dat ze zich houden aan de schoolregels.  

 

Ouderraad 
De ouderraad, die wordt gekozen uit en door ouders, voogden en verzorgers van de 

leerlingen, bestaat uit vier leden. Het doel van de ouderraad is het ondersteunen 

van activiteiten binnen de school. Tevens organiseert de ouderraad de jaarlijkse 

ouderavond en beheert ze het schoolfonds. Aan dit fonds kunnen 

ouders/verzorgers een vrijwillige (dus niet verplicht!) jaarlijkse bijdrage leveren van 

op dit moment € 17,50. De bijdrage wordt op de ouderavond vastgesteld. De 

ouderraad vergadert ongeveer vier keer per jaar, waarbij ook leerkrachten als 

adviseur aanwezig zijn.  

 

MR 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee ouders (gekozen door en uit de 

ouders/verzorgers) en twee leerkrachten (gekozen door het personeel). De 

voornaamste doelstelling van de MR is het bevorderen van openheid, 

betrokkenheid bij het beleid en onderling overleg in de school. Dit wordt nagestreefd 

door meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken. Tevens is de MR 

overlegpartner van het schoolbestuur.  
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die wordt gekozen door 

en uit ouders en personeel van ROOBOL-scholen, treedt op als vertegenwoordiging 

van alle openbare scholen binnen de stichting ROOBOL. Info op: www.gmr-

roobol.nl  

 
Samenstelling 2020-2021 MR:  
Oudergeleding: Mevr. W. Bakker (secretaris), Mevr. M.Zuidema (lid) 

Personeelsgeleding: Mevr. M.Damstra (voorzitter) , Mevr. C.Postma 
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Praktische informatie 
 
Algemene informatie Stichting ROOBOL 
Onze school valt onder de stichting ROOBOL. ROOBOL staat voor Regionaal 

Orgaan Openbaar Basisonderwijs in de regio Lauwersland, in het noordoosten van 

Friesland. ROOBOL is een ambitieuze en ondernemende organisatie. Onze 

ambities realiseren we door intensief samen te werken met onder andere ouders, 

medewerkers, andere onderwijsorganisaties en gemeenten. Bij ROOBOL vinden 

we het belangrijk dat ieder kind goed onderwijs krijgt en een fantastische 

basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor in!  

 
College van bestuur en raad van toezicht 
De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een College van Bestuur 

(CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is het bevoegd gezag van 

ROOBOL, de RvT heeft een controlerende en adviserende taak.  

 
Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) 
ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De GMR is een waardevolle partner 

bij het tot stand komen van het onderwijsbeleid.  

  

Binnen ROOBOL is er ook een GMR, deze voert op grond van de Wet 

medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw 

betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de 

besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus 

zaken die alle scholen aangaan.  
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Leerplicht, verzuim en verlof 
 
Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf vijf 

jaar. Onderwijs is onmisbaar voor een goede voorbereiding op een plek in de 

maatschappij. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen leren om naar 

school te gaan. Het is gebruikelijk dat een kind naar de basisschool gaat zodra het 

vier jaar wordt. Vlak daarvoor is het mogelijk een aantal dagdelen te wennen.  

 

Over schoolverzuim 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden 

bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan 

gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim.  

 
Wet en regelgeving rondom verzuim 
Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en 

wanneer 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.  

 

Formulier: vrijstelling van schoolbezoek.  

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 
Een ziekmelding kan telefonisch voor schooltijd via 0519-292491. 
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Sponsoring  
 
Bij sponsoring gaat het om het verstrekken van geld, goederen of diensten door een 

sponsor aan het bevoegd gezag, directeur, onderwijzend personeel of leerlingen. 

Leerlingen en/of ouders/verzorgers kunnen hiermee in schoolverband worden 

geconfronteerd. Het is mogelijk dat de sponsor een tegenprestatie verlangt.  

 

ROOBOL heeft zich aangesloten bij het landelijk convenant van de 

onderwijspartners (o.a. het ministerie van Onderwijs, de Vereniging Openbaar 

Onderwijs en de PO-raad) op het gebied van sponsoring.  

 

Hierin staat onder meer dat sponsoring: 
• verenigbaar dient te zijn met de pedagogische en didactische taak en 

doelstelling van de school en in overeenstemming is met goede smaak en 

goed fatsoen; 

• geen gevaar moet opleveren aangaande objectiviteit, geloofwaardigheid. 

Betrouwbaar en onafhankelijk moet zijn; 

• niet van invloed is op de onderwijsinhoud of de continuïteit van het 

onderwijs.  
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Privacy 
 
Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. 

Daarom werkt de stichting al geruime tijd aan maatregelen die ervoor zorgen dat 

deze privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Naast het laten opstellen van een 

kloppend beleid, betekent dit dat we afspraken maken met leveranciers. Ook 

werken we binnen onze scholen aan bewustwording bij onze medewerkers.  

Het privacy beleid staat centraal gepubliceerd op de website van Stichting 

ROOBOL.  

 

Dit beleid omvat: 
• opgave verwerkte gegevens van leerlingen; 

• een privacyreglement voor leerlingen; 

• een social media reglement voor leerlingen. 

 

Elke onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te 

stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de 

bewustwording bij medewerkers.  

 

Voor Stichting ROOBOL is dit Femke Schotanus.  
 

Heeft u vragen of tips over de manier waarop we met dit onderwerp omgaan? Dan 

kunt u een bericht sturen naar privacy@roobol.frl.  
  



Schoolgids 2020-2021 44 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 
 
Elke school heeft meerdere opgeleide en bevoegde bedrijfshulpverleners. ROOBOL 

biedt jaarlijks een herhalingscursus aan om de bevoegdheid te garanderen en de 

kennis op peil te houden.  

 

Op de scholen is bekend welke medewerkers de bhv’ers zijn. Mevr. M.Damstra, 

mevr. L. Wijngaarden, mevr. I. Reitsema en dhr. H. Postema zijn de 

bedrijfshulpverleners op de Nynke van Hichtum. 

Naast kennis van zaken van EHBO zijn/worden bhv’ers getraind om in geval van 

nood (bijvoorbeeld brand) snel te handelen. Hiervoor stelt de bhv’er een 

ontruimingsplan op.  

 

Bovenschools zijn vier personen opgeleid als preventiemedewerker. Dit betreft twee 

medewerkers van personeelszaken, een directeur en een leerkracht. Deze stellen 

samen met de directeuren de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op en voeren 

deze uit.  

 

Daarnaast dragen zij zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen de scholen en 

voor het arbobeleid.  
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Verzekering 
 
WA-verzekering 
ROOBOL heeft ten behoeve van de medewerkers een aansprakelijkheids (WA)-

verzekering afgesloten. Per situatie wordt beoordeeld of de schade wordt vergoed. 

De verzekeringsmaatschappij neemt deze beoordeling op zich. Indien een leerling 

schade veroorzaakt aan spullen van een andere leerling, dan kunnen 

ouders/verzorgers dit verhalen op de eigen WA-verzekering. De school is hiervoor 

niet aansprakelijk.  

 

Ongevallenverzekering 
ROOBOL heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, 

medewerkers en vrijwilligers die in opdracht van de school activiteiten verrichten. 

Deze verzekering dekt de kosten die worden gemaakt bij ongevallen op de school, 

die niet door de basisziektekostenverzekering en/of aanvullende verzekering 

worden vergoed. Hierbij geldt tevens dat per situatie door de verzekering wordt 

beoordeeld of een vergoeding plaatsvindt.  
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De juffen en meester van de Nynke van Hichtum 
 
Team Nynke van Hichtum schooljaar 2020-2021: 
 
 

 
 
 

 

 
  

Juf Cornelia 
c.postma@roobol.frl  

Leerkracht groep 1/2/3 en groep 4/5 

Juf Myrthe 
m.vanderheide@roobol.frl  

Leerkracht groep 2/3 
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Juf Ingrid 
i.reitsema@roobol.frl 

Onderwijsassistent groep 1/2/3 

Juf Mariëlle 
m.sloothaak@roobol.frl  

Leerkracht groep 4/5 

Juf Marja 
m.damstra@roobol.frl  

Leerkracht groep 6/7/8 
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Juf Liesbeth 
l.wijngaarden@roobo.frl  

Onderwijsassistent groep 6/7/8 

Juf Eva 
e.sinnema@roobol.frl  

Directeur obs Nynke van Hichtum 

en Burgerschool 

Meester Harry 
h.postema@roobol.frl 

Locatieleider en intern begeleider 

obs Nynke van Hichtum 
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Wij wensen jullie een fijn schooljaar! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


