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Inleiding   
Voor u ligt de schoolgids van basisschool Oranje Nassau. 
Het meeste van deze informatie kunt u ook vinden op de website van de school.

De school heeft, samen met de ouders, het geluk en een optimale ontwikkeling van de kinderen voor ogen. 
Elke dag mogen ook de leerkrachten de leerlingen helpen om God beter te leren kennen.
De kinderen worden voor een groot deel van de schooldag aan de goede zorgen van de leerkrachten toevertrouwd. 
Het team heeft hierdoor de mooie, maar ook verantwoordelijke taak gekregen om het kind op een goede manier te  
begeleiden in samenwerking met de ouders.

Deze schoolgids is samengesteld door het team van de Oranje Nassau in samenwerking met alle geledingen. In deze 
schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van  
ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Ouders, personeel en vrijwilligers worden met deze gids geïnformeerd over de inhoud en de organisatie van de Oranje 
Nassau. Regelmatig krijgt u informatie van de school via de nieuwsbrief die via e-mail verstuurd wordt. Daarin vindt u ook 
informatie over actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school.

Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen dan horen we dat graag van u. 
Met Gods hulp verwachten we een mooi schooljaar. 

Henk van Dijken
Locatiedirecteur
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1 De school
1.1 Schoolgegevens
De gereformeerde basisschool Oranje Nassau heeft haar naam gekregen bij de ingebruikname op 14 juni 1980.  
Deze naam is gekozen om de verbondenheid met ons koningshuis uit te drukken. Van 1 september 1964 tot 31 juli 2002  
ging de school uit van de Gereformeerde Schoolvereniging Twijzel e.o. (later Kootstertille). Per 1 augustus 2002 is deze 
schoolvereniging gefuseerd met de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs (VGPO) Fryslân. Vanaf deze datum 
gaat onze school uit van de VGPO Fryslân. Sinds 1 januari 2012 zijn De Overdracht en VGPO Fryslân samen gegaan onder 
de naam NoorderBasis.

1.2 NoorderBasis “Scholen met de Bijbel”
De school valt onder het bestuur van NoorderBasis, een vereniging van éénentwintig gereformeerde basisscholen.  
Op de scholen staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. 
  
1.3 Directie
De directie van de plaatselijke school bestaat uit één persoon. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken  
en voor het onderwijskundig proces. Hij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op  
school worden georganiseerd. Hij legt verantwoording af aan het bovenschools management. Hij houdt contact met  
de schoolraad, (afdelingsraad, de LMR) en buitenschoolse instanties.

1.4 Het team
Het schoolteam telt één directeur, 8 leerkrachten, twee assistentes, een rt-er en een administratieve kracht. Er is een intern 
begeleider, die daarnaast ook leerkracht is. De IB er houdt zich voornamelijk bezig met de coördinatie van de zorg binnen 
de school. Daarnaast is één van de leerkrachten taalcoördinator. 

1.5 Schoolraad 
NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling  
kiezen een schoolraad, die meestal bestaat uit ouders. De schoolraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag  
(het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om  
het wel en wee van het personeel. 

1.6 Medezeggenschapsraad
De school heeft ook een plaatselijke medezeggenschapsraad. Deze lokale MR (LMR) bestaat uit enkele ouders en enkele 
personeelsleden. De LMR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens op school-
niveau. Deze LMR vormt een onderdeel van de Schoolraad. De namen van de LMR-leden vindt u achterin deze schoolgids.

1.7 Leerlingen en ouders
De leerlingen van GBS Oranje Nassau gaan met plezier naar school. Ze hebben een goede band met elkaar en met hun 
leerkrachten. De kerkelijke achtergrond wordt voornamelijk gevormd door leden van de GKV en CGK en ook andere  
positieve christenen die in toenemende mate hun weg naar onze school vinden. Daar zijn we blij mee.
In het voorjaar is ook een ouder tevredenheidspeiling gehouden. De resultaten van deze peiling waren positief. Met name 
de merkbare christelijke  identiteit van de school werd door ouders erg gewaardeerd. De ouders hebben binnen de school 
een belangrijke plaats. Zij zijn het, die de school in stand houden. Een aantal ouders is lid van een commissie die activiteiten 
organiseert. Verder worden ouders ingeschakeld als vrijwilligers. Zoals bij de pleinwacht tussen de middag, bij sportactivitei-
ten e.d.

1.8 Het schoolgebouw
De school heeft 5 leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte, opslagruimtes, een personeelskamer en enkele 
kantoorruimtes. Voor elke bouw is een toiletgroep. Daarnaast is er een invalidentoilet.
De school heeft twee pleinen. Aan de straatkant is het bovenbouwplein.  
Naast de school is het plein voor de onderbouwleerlingen.
Het verhoogde straatgedeelte voor de school is bedoeld voor het parkeren van de schooltaxi.  
Ouders kunnen in de parkeerhavens of elders parkeren.
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2 Waar staan we voor
2.1 Identiteit
De school is een gereformeerde school. Dat betekent o.a. dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen wor-
den, die lid zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde kerk. Alleen leden van die 
kerken kunnen lid zijn van de schoolvereniging. Inhoudelijk betekent dat, dat de leerkrachten oprechte christenen zijn en 
dat ook moeten uitstralen en overdragen op de kinderen. In de dagelijkse schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren 
laten zien. We noemen een paar doelstellingen: 
• we geven gereformeerd, bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de schoolvereniging;
• we maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; 
• we willen adequaat omgaan met verschillen die er tussen de leerlingen zijn;
• we geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving.
Wat wij onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van NoorderBasis. Deze kunt u 
vinden op de site www.noorderbasis.nl Ook in de ouderverklaring is dit in het kort beschreven. 

2.2 Missie
We leven op GBS Oranje Nassau volgens de normen en waarden van de Bijbel. Het team probeert daarin voortdurend het 
goede voorbeeld te geven, zodat de leerlingen zich in de dagelijkse praktijk daaraan kunnen spiegelen. Als de leerlingen 
van school gaan, willen we dat ze voldoende kennis en algemene ontwikkeling hebben meegekregen om op hun plek in 
de wereld (kerk en maatschappij) te functioneren. Ze moeten zich zelfstandig kunnen redden op een aantal gebieden en 
ze gedragen zich op een manier die past bij hun leeftijd en zijn zich bewust van hun eigen persoonlijkheid en verantwoor-
delijkheden. De leerlingen op GBS Oranje Nassau hebben oog voor hun naaste. Ze voelen zich als kind van God gewaar-
deerd door de medeleerlingen en de leerkrachten. Ze gedragen zich volgens de normen en waarden die hun ouders en 
de school aan hen overdragen. Ze gaan goed om met hun gaven en talenten, die ze van God gekregen hebben. Maar 
niet ieder heeft evenveel talenten en niet allemaal dezelfde. Er is daardoor een verscheidenheid van gaven. God vraagt 
van elk kind zijn gaven en talenten optimaal te ontwikkelen. Daar willen we graag op inspelen.

2.3  Schoolklimaat
Op GBS Oranje Nassau streven we naar een veilig en positief klimaat. Elke leerling wordt uitgedaagd om te leren en het 
maximale uit zichzelf te halen. We hebben met het team schoolregels opgesteld die we consequent hanteren. Hiermee 
zorgen we voor een kindvriendelijk klimaat met een duidelijke structuur. Deze regels worden jaarlijks met de leerlingen be-
sproken en geüpdatet. 

2.4  Uitgangspunten
Ieder teamlid voelt zich mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in school. Dit geldt zowel voor het afgesproken 
beleid als voor de netheid in de lokalen en in de gemeenschappelijke ruimtes. Er is sprake van een open school. Er is veel 
contact tussen de ouders, de leerkrachten en de directie. Ouders brengen hun kinderen in de klas in de onderbouw.
Zowel de leerlingen als de teamleden voelen zich veilig in en om school. Het team gaat op een christelijke, professionele 
en collegiale manier met elkaar om. Punten van kritiek worden in één-op-één situaties besproken en zo nodig in breder 
verband. Op deze manier blijft het team een hechte eenheid.

2.5  Aanmeldingsbeleid
Met alle ouders van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd.  
De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en een lid van de afdelingsraad. In dat gesprek staan de 
volgende vragen centraal:
•  is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerde onderwijs op school en datgene wat uw 

zoon/ dochter thuis meekrijgt in de opvoeding;
•  stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord 

(zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen. 
In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geeft u aan dat u er van 
harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde uitgangspunten. 
Zie ook www.noorderbasis.nl 
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3 Organisatie van het onderwijs
3.1 Aanmelding nieuwe leerlingen

Wanneer gaan de kinderen naar school?
We willen graag dat nieuwe kleuters een rustige start kunnen maken bij ons op school, zodat de overgang van kinderdag-
verblijf of peuterspeelzaal naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt.Wij verwachten uw kind op school op de dag na 
de vierde verjaardag, zodat het verjaardagsfeestje nog in de vertrouwde omgeving (de PSZ, de kinderopvang, crèche of 
thuis) gevierd kan worden. Het lijkt ons goed dat uw kind eerst 4 ochtenden komt wennen tot 12.00 uur. Na die 4 ochtenden 
mag uw kind, in overleg met de leerkracht(en), uitbreiden naar hele schooldagen. Wordt uw kind in de maand juni of juli 
vier jaar, dan overleggen we graag met u over de instroom in onze kleutergroep. Kinderen die in de maand augustus en 
september jarig zijn, mogen meedraaien vanaf de eerste dag na de zomervakantie.

3.2 Leerplicht
Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. In bijzondere gevallen kan op verzoek van de ouders voor een kind dat nog  
geen 6 jaar oud is voor ten hoogste 5 uren per week vrijstelling worden verleend, eventueel te verlengen met nog eens  
5 uren per week. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te doorbreken.
Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als u uw vierjarig kind hebt laten inschrijven, voor hen dezelfde regels als  
voor vijfjarigen.

3.3 Overgangsprotocol
Voor de overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 gebruiken we een overgangs-
protocol. Voor elk kind nemen we een individuele beslissing die gebaseerd is op diens ontwikkeling. Het zal duidelijk zijn  
dat oudere kinderen eerder toe zijn aan de overstap naar groep 2 of groep 3 dan jongere kinderen. Het volledige protocol 
is op school beschikbaar. 
 
3.4 Schoolorganisatie
De school werkt hoofdzakelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem wordt de leerstof aan een bepaald  
leerjaar gebonden. Kinderen zitten in jaargroepen, die deel uitmaken van een combinatiegroep.
De school heeft een intern begeleider (IB-er), die alle zaken rond de zorg aan kinderen coördineert en de leerkrachten 
begeleidt. Om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, is er regelmatig overleg over het onderwijs aan hun groep. 
In alle groepen wordt regelmatig zelfstandig gewerkt, zodat de leerkrachten extra aandacht kunnen geven aan kinderen 
die dat nodig hebben. In de groepen wordt bij instructie en verwerking rekening gehouden met de mogelijkheden van de 
individuele leerlingen. 

3.4.1 Huiswerk
De meeste dingen die de kinderen moeten leren, leren ze op school. Toch wordt er daarnaast wekelijks wat huiswerk mee-
gegeven, zodat de kinderen niet helemaal onvoorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit vooral in de bovenbouw.

3.4.2 Computers
De school bezit een aantal computers en werkstations die in de lokalen staan opgesteld. We bieden de leerlingen dat-
gene, dat staat verwoord in het ICT-beleidsplan. Zo zullen de kinderen o.a. moeten leren om met behulp van internet en 
e-mail informatie te verkrijgen en te verwerken. Daarnaast is er software voor het onderwijs beschikbaar, waarvan de school 
steeds meer gebruik maakt. In drie lokalen is een digibord geïnstalleerd en hebben we bijbehorend software ook van de 
methodes. Bij de kleuters in groep 1 en 2 is een groot touchscreen/Prowiseboard. Daar maken we 
-leerkrachten en leerlingen- graag gebruik van.
Sinds vorig schooljaar beschikken we ook over een aantal iPads. Die willen we gericht gaan gebruiken in onze lessen. 

3.5  Onderwijsaanbod

3.5.1 Bijbelonderwijs
Elke schooldag wordt begonnen met gebed en het zingen van enkele psalmen, gezangen of andere liederen. Het doel 
van het bijbelonderwijs op onze school is als volgt geformuleerd: In het verlengde van de opvoeding thuis wordt in alle 
groepen, vooral in de lessen Bijbelse geschiedenis, aandacht gegeven aan wat de Heer in Zijn Woord tot ons zegt.  
De kinderen worden gestimuleerd om in hun doen en laten hun geloof te laten zien, daarover te spreken en ervan te  
zingen. Daarnaast worden ze in aanraking gebracht met de inrichting van de zondagse eredienst en met het belijden van 
de kerk in liederen over het geloof. De leerlingen leren regelmatig psalmen en liederen tot eer van God.
Al deze liederen staan vermeld op een verzamellijst.
In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met een bijbelvertelrooster; de groepen 5 t/m 8 werken met de methode  
‘Levend Water’. In groep 7 en 8 komt ook de kerkgeschiedenis aan de orde. 



7

3.5.2 Aanvankelijk lezen 
Al in groep 2 (en soms in groep 1) beginnen kinderen interesse te krijgen voor het lezen. We willen deze belangstelling voor 
lezen stimuleren door in de kleutergroepen middels thematisch onderwijs een rijke leesomgeving te creëren. Dit doen we 
door bezig te gaan met de letterkennis en voorbereidende leesoefeningen. Zo wordt er structureel gewerkt met de  
methode Schatkist. Deze sluit goed aan bij groep 3. In groep 3 krijgt het leesonderwijs een vervolg, waarbij door middel 
van differentiatie zowel recht gedaan wordt aan de snelle lezers als aan de kinderen die moeite hebben met het leren 
lezen. Ook in deze groep wordt veelal thematisch gewerkt; als leidraad wordt de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen 
gebruikt. 

3.5.3 Technisch lezen
In groep 3 maken we voor het aanvankelijk lezen gebruik van de methode: Veilig leren Lezen. (nieuwste versie). Het aan-
vankelijk lezen is afgerond als alle letters gekend worden en de kinderen het principe van lezen door hebben. Daarna 
wordt gewerkt om de leessnelheid te vergroten. Vanaf groep 4 maken we voor het technisch lezen gebruik van de  
methode ‘Leesfontein’. Wanneer kinderen moeite hebben met lezen wordt door de leerkracht extra hulp ingezet. 

3.5.4 Andere leesvormen
Naast het technisch lezen werken we aan studerend en begrijpend lezen. We gebruiken de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ 
hiervoor. Deze methode  biedt wekelijks actuele teksten. Het is de bedoeling dat de kinderen de in deze methode aange-
reikte leesstrategieën ook daadwerkelijk leren gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld bij het maken en presenteren van spreek-
beurten, werkstukken en andere presentaties. 

3.5.5 Taal/spelling
Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er voor taal en spelling gewerkt met de methode: Taal op maat en Spelling op 
maat. De methode speelt in op de verschillen tussen de leerlingen en dat past goed bij onze visie op de leerlingen.
Waar nodig bieden we uiteraard extra hulp. Daarnaast bieden we regelmatig extra leerstof om de woordenschat te  
vergroten.

3.5.6 Rekenen/wiskunde
Rekenen is zinvol wanneer het ook toegepast kan worden in het dagelijks leven. Daarom vinden we het belangrijk dat  
kinderen leren hoe ze allerlei rekenproblemen op moeten lossen, tabellen kunnen lezen en grafieken kunnen maken.  
Ook is er aandacht voor het hoofdrekenen, de tafels en het cijferen. We werken met de methode ‘Pluspunt’, versie 3.  
Automatiseren is erg belangrijk. Het vlot kunnen splitsen van getallen en de tafels worden dan ook veelvuldig geoefend. 

3.5.7 Engels
Het vak Engels wordt gegeven in de groepen 7 en 8. We werken met een methode: The Team. Hierin wordt veel aandacht 
gegeven aan het luisteren naar en het spreken van de Engelse taal. 

3.5.8 Frysk
Ook het Fries is een verplicht onderdeel. We maken gebruik van de methode ‘Studio F’. 

3.5.9 Oriëntatie op jezelf en de wereld
In de groepen 1 en 2 is dit een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. Vanaf groep 
3 komen daar natuur- en verkeersonderwijs bij. In groep 5 t/m 8 krijgen we een uitsplitsing naar aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur & techniek. 

Het verkeersonderwijs wordt in groep 7 en 8  afgesloten met een theoretisch en praktisch verkeersexamen, dit doen we één 
keer in de twee jaar. Binnen het leergebied geschiedenis geven we ook beperkt aandacht aan geestelijke en maatschap-
pelijke stromingen en aan maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting.
We gebruiken de volgende methodes: 
• Voor verkeer: Stap vooruit!, Op Voeten en Fietsen, Jeugdverkeerskrant.
• Geschiedenis: Wijzer door de Tijd.
• Aardrijkskunde: Meander.
• Natuuronderwijs: Natuur & techniek. 
In de onderbouw gebruiken we voorlopers van deze methoden. 

3.5.10 Kunstzinnige oriëntatie 
Hieronder vallen de vakken tekenen, handvaardigheid, drama, muziek en culturele vorming. Voor tekenen wordt gebruik 
gemaakt van de methode Tekenvaardig. Bij handvaardigheid wordt gebruik gemaakt van Handvaardig en regelmatig 
geven we technieklessen met behulp van de materialen van de techniektorens en de methode Blink.
Bij de muzikale vorming gebruiken we de methode: Muziek-Moet je doen! Voor de groep 1 t/m 6 is er wekelijks een  
vakleerkracht die deze lessen verzorgt. De kinderen leren allerlei liederen aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
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3.5.11 Bewegingsonderwijs 
De groepen 1 en 2 en soms groep 3 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het plein, de groepen 3 t/m 8 gaan 
als regel naar de gymzaal in het Tillehûs. Groep 1 en 2  werken met de methode: Bewegingsonderwijs in het speellokaal,  
de overige groepen maken gebruik van Basislessen en Spellessen bewegingsonderwijs. 

3.5.12 Bevordering gezond gedrag
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van het besef dat je gedragspatroon invloed heeft op jezelf en je omgeving.  
De kinderen moeten leren om op een verantwoorde manier om te gaan met de schepping en met elkaar. We maken 
daarbij gebruik van de methode ‘Goed Gedaan’.

3.5.13 De principes van ontwikkelingsgericht onderwijs
In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit de principes van het zgn. ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarbij is het in de eerste 
plaats belangrijk, dat de kinderen zich emotioneel vrij voelen, dat ze nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn. Verder dat ze  
zelfvertrouwen hebben en zich competent voelen. Dat noemen we de basisontwikkeling.
Daarnaast wordt gewerkt aan de zgn. brede ontwikkeling: kinderen leren communiceren, samen spelen en samen werken. 
Ze zijn actief, nemen initiatieven en leren zich uiten. Verder moeten ze ook d.m.v. schoolactiviteiten de wereld om zich heen 
steeds beter leren kennen. Er wordt gewerkt aan het voorstellingsvermogen en de creativiteit. Daarnaast proberen we te 
bereiken, dat ze dingen willen gaan onderzoeken En dat ze leren redeneren en problemen op te lossen.
Verder hanteert de onderbouw van de school leerlijnen voor de volgende gebieden: taal- en gespreksactiviteiten,  
beginnende geletterdheid, rekenen en wiskunde, spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten en voor de  
fijne en grove motoriek en luistervaardigheid. Voor ieder kind wordt periodiek bijgehouden waar het zich bevindt op elk  
van die lijnen. De ervaringen met het werken vanuit dit concept zijn in de onderbouw als zeer positief ervaren. 

3.6 Seksuele vorming
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de vorming.
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en  
begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen.
Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door  
gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is.
De basisschool is een goede plek voor toerusting en vorming voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat 
vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen.
Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele vorming is geen apart vak. De eerste verantwoordelijkheid ligt 
bij de ouders. De school gaat er van uit dat de kinderen op bepaalde leeftijden van verschillende zaken op de hoogte 
zijn. Wij spreken heel gewoon over die dingen als daartoe aanleiding bestaat. Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan 
staan wij op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en  
één vrouw.
Ouders mogen van de school het volgende verwachten: 
•  Het begrip ‘besnijdenis’ wordt vanaf groep 5 feitelijk juist verteld. Alle kinderen weten dan dat in Israël alleen de jongens 

werden besneden.
•  Geslachtsgemeenschap ‘met elkaar naar bed gaan’ wordt als begrip bekend geacht vanaf eind groep 6.  

De geschiedenissen uit de Bijbel die daarover gaan (bijv. David en Bathseba) zullen dan ook ‘eerlijk’ worden verteld.
•  Hoererij wordt verteld als: ‘vrouwen die voor geld gemeenschap hebben met mannen’. Vanaf groep 7 kan er over 

gesproken worden in relatie tot deze tijd van seksclubs, prostitutie e.d.
•  Meisjes kunnen op school ongesteld zijn of worden. De meisjes in groep 7 en 8 krijgen aan het begin van het schooljaar 

van de leerkracht te horen waar maandverband te vinden is en bij wie ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. 
Leerkrachten van groep 7 en 8 zijn attent op dit punt en geven daarom meisjes gelegenheid om gebruik te maken  
van het toilet van de leerkrachten.

•  Het onderwerp homoseksualiteit kan in de groepen 7 en 8  aan de orde komen, soms naar aanleiding van bepaalde 
Bijbelvertellingen. 

•  Op onze school toetsen we alle samenlevingsvormen aan onze visie op het Bijbelse huwelijk. Objectief onderwijs is  
ook hier een fictie. Dit standpunt sluit een eerlijke en respectvolle beeldvorming van de mens in andere samenlevings-
vormen niet uit.

3.7 Vervangingsprotocol
Als een leerkracht ziek is of verlof heeft worden de lessen over genomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de 
duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden.  
Zo mogelijk wordt een vervangende leerkracht opgeroepen. Ook is het een optie om de groep te verdelen over andere 
groepen. In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij 
de volgende afspraken:
• in principe niet de eerste dag
• alleen in het uiterste geval 
• ouders worden via de mail of telefonisch op de hoogte gesteld
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• de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen 
• voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven.

3.8 Stage
Er zullen regelmatig stagiaires op school zijn. Meestal zijn dat studenten van de VIAA. Vierdejaars studenten worden wel  
lio stagiaires genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een groep werken.  
Soms hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook stagiaires lid zijn  
van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde kerk. 

3.9 Buitenschoolse activiteiten 
De school doet mee met sportactiviteiten die in de buurt worden georganiseerd. In elk geval aan de gemeentelijke sport-
dag en aan de sportdag van de Friese scholen van onze scholenvereniging. Incidenteel nemen we ook deel aan andere 
sportactiviteiten.
De school neemt ook deel aan educatieve excursies die passen bij de thema’s die in de lessen worden behandeld.  
Bijv. via het NME van de gemeente. Rond Koningsdag wordt deel genomen aan de Koningsspelen.
Groep 7 en 8 gaan elke twee jaar aan het eind van het cursusjaar een paar dagen op kamp.
Voor de overige groepen organiseren we jaarlijks een schoolreis.

3.10 Acties voor goede doelen
Er wordt elk jaar twee keer meegedaan aan acties voor een goed doel. Dit zien we als een christenplicht. De leerlingen 
worden zich hierdoor bewust van hun plaats in de maatschappij. Er wordt in de (gast) lessen aandacht besteed aan de 
inhoud van de goede doelen. Een goed doel kan ook een actie voor de eigen school zijn. 

4 Kwaliteitszorg
4.1 Algemeen
Om de vier jaar moeten scholen een schoolplan maken. Het is een document dat in eerste instantie bestemd is voor de in-
spectie. De school beschrijft daarin haar uitgangspunten en doelen, de verschillende vakken die gegeven worden, hoe de 
zorg geregeld is en hoe de kwaliteitszorg in elkaar zit. Dit alles mondt uit in een opsomming van zaken die te verbeteren zijn. 

4.2 Verbeterplannen
Onze school had voor het schooljaar 2017-2018 de volgende plannen:
• We gaan door op EDI (Expliciete Directe Instructie). Tijdens lesbezoeken en bij de nabespreking daarvan is gelet op EDI.
• Het dyscalculieprotocol is klaar. We gaan leren hoe we daar mee kunnen werken. Dit protocol is geïntroduceerd. 
•  Op het gebied van ICT zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. We gaan komend jaar na hoe we dit verder in ons onderwijs 

kunnen inbedden. Voor rekenen is gekozen om (deels) te werken met digitale werkboeken voor groep 7/8.
•  Het LVS systeem wordt verder gemoderniseerd. We hebben een aantal normen aangepast; passend bij de populatie.
•  We willen nog verdere scholing op het gebied van woordenschat. Een groot deel van het team heeft een cursus van 

Kentalis gevolgd. We hebben wel afspraken gemaakt over het tijdstip van afname van de  toetsen woordenschat, 
zodat we de effectiviteit van ons onderwijs beter kunnen monitoren.

Voor 2018-2019 hebben we de volgende plannen:
• We maken een heldere omschrijving van de leerling populatie van de Oranje Nassau.
• We omschrijven onze visie op goed onderwijs op een heldere manier.
•  We onderzoeken welke onderwijskundige consequenties verbonden moeten worden aan onze visie op onderwijs voor 

onze leerling populatie.
•  We onderzoeken de vervanging van een aantal methodes. Vanzelfsprekend hebben de punten hierboven invloed op 

dit proces.
 
4.3 Resultaten van het onderwijs
Ieder jaar nemen we in groep 8 de CITO-Eindtoets af. In onderstaand overzichtje laten we zien hoe onze school de laatste 
jaren scoorde. We zetten er ook de score bij die de inspectie hanteert als ondergrens.

Jaar Onze score Ondergrens inspectie

2013 536,5 535,2

2014 537,2 535,2

2015 541,4 534,8



10

In 2016 hebben we gekozen voor een andere eindtoets. Dat is ROUTE 8 geworden. Deze toets laat zich niet goed vergelij-
ken qua score met de CITO eindtoets.
De uitslag was dit jaar:

*Na correctie zelfs 215,2 
** Na correctie 201

4.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Het vervolgonderwijs heeft de volgende richtingen: HAVO, VWO, het VMBO met 4 leerwegen en het PRO  
(praktijkonderwijs). 
De uitstroomgegevens van de cursus 2013/2014 zijn als volgt:
• 6 leerlingen gaan naar HAVO-VWO
• 5 leerlingen gaan de VMBO Theoretische Leerweg volgen
• 1 leerling gaat de VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg volgen

De uitstroomgegevens van de cursus 2014/2015 zijn als volgt:
• 6 leerlingen gaan naar HAVO/VWO
• 3 leerlingen gaan naar VMBO TL
• 1 leerling gaat naar VMBO Kader/beroeps 

De uitstroomgegevens van de cursus 2015/2016 zijn als volgt:
• 4 leerlingen gaan naar HAVO/VWO
• 5 leerlingen gaan naar VMBO TL
• 5 leerlingen gaan naar VMBO Kaderberoepsgerichte of Basisberoepsgerichte leerweg
De uitstroomgegevens van de cursus 2016/2017 zijn als volgt:
• 1 leerling gaat naar het VWO
• 6 leerlingen gaan naar HAVO
• 1 leerling gaat naar VMBO TL
• 1 leerling gaat naar VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
• 1 leerlingen gaat naar VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
• 1 leerling gaat naar PRO
 
De uitstroomgegevens van de cursus 2017/2018 zijn als volgt:
• 2 leerlingen gaan naar HAVO
• 2 leerlingen gaan naar VMBO TL
• 1 leerling gaat naar VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
• 1 leerlingen gaat naar VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
• 1 leerling gaat naar OOM 

4.5 Advisering van kinderen naar het voortgezet onderwijs
GBS Oranje Nassau baseert haar schooladvies op het Leerling Volg Systeem en de plaatsingswijzer. De ROUTE 8 eindtoets 
wordt afgenomen in april of mei en geldt niet meer als belangrijkste indicator. Op grond van de ROUTE 8 uitslag kan in een 
enkel geval het schooladvies aangepast worden. Dat kan alleen omhoog en niet naar beneden.
Deze eindtoets komt pas in april/mei en dient dan vooral om mee de kwaliteit van de school te meten.  

Jaar Onze score Ondergrens inspectie

2016 207,5 203

2017 210,9* 203

2018 190,6** 206
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5  Zorg voor de leerlingen
5.1 De ontwikkeling van kinderen volgen
Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door 
dagelijkse observaties, maar we gebruiken ook genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari 
en juni zijn de toets maanden bij uitstek.
We werken met de nieuwste normen van CITO.
Als we kijken naar de afgelopen jaren dan kunnen we zeggen dat de scores er over het algemeen goed uitzien.  
De gemiddelde groepsscores blijven ongeveer stabiel. Op een enkel leerstofonderdeel blijven de scores soms achter.  
Als dat het geval is analyseren we waar het probleem kan liggen en passen we ons onderwijs aan. Ook op het gebied van 
sociaal emotionele ontwikkeling signaleren we jaarlijks of er problemen zijn. We maken gebruik van ZIEN en sociogrammen. 
Het analyseren van de problematiek op dit terrein blijft lastig. Daar willen we ons nog verder in blijven bekwamen. 

5.2 Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
•  scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende 

plek); 
•  scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit  

onderwijs en zorg;
•  er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie 
Friesland.

5.2.1 Ondersteuning aan leerlingen 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, 
de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen 
bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt 
dit profiel opvragen bij de school (ook op de website kunt u dit profiel vinden).
De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar rato van het 
aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scholen de gele-
genheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning verder uit 
te werken en te versterken. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbe-
hoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken.  Dat kan het speciaal basisonderwijs 
zijn. Daarvoor moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij 
de Commissie van Toelating van een SBO school van uw voorkeur.  Gaat het om een verwijzing naar een SO-school dan is 
daar een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig van de commissie van advies van het samenwerkingsverband.1

In tegenstelling tot vroeger is het nu zo, dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt en niet meer de ouders.
Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkings-
verband (www.passendonderwijsfryslan.nl, onder de button ‘Toelaatbaarheidsverklaring en Commissie van Advies’).  
U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

5.2.2 Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs  
en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van  
het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 
Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  www.passendonderwijsenouders.nl 
kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.  
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs.  Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning  
binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon,  
gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel).
Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 21.01
Postadres:  Fonteinland 11, 8913 CZ  Leeuwarden
Directeur:  Ludo Abbink 
Telefoon:  058-2948937
E-mail:   s.bomas@swvfriesland.nl
Website:  www.passendonderwijsfryslan.nl

 1 Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. 
Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is.
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5.3 Interne begeleider 
De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren 
van een passende aanpak voor elk kind.

5.4 Orthopedagogische hulp 
De schoolvereniging NoorderBasis heeft een orthopedagoog en een schoolpsycholoog in eigen dienst. De school kan altijd 
een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind uitgebreider getest moet worden.

5.5 Externe ondersteuning van de zorg

5.5.1 GGD op school
De Jeugdgezondheidszorg in de provincie Friesland volgt de groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Tot de leeftijd 
van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewer-
kers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. De GGD komt in groep 2 en in groep 7 op school voor het 
gezondheidsonderzoek. De JGZ kan door school ingezet worden bij ziekteverzuim. Bij vragen over de groei, ontwikkeling, 
het gedrag, opvoeding of gezondheid van uw kind kunt u contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Contactgegevens:

Jeugdarts:  Petra Meijer
Telefoon:  088-229 95 01
Email:    p.meijer@ggdfryslan.nl  

Verpleegkundige: Boukelien Nijenhuis  Els Mijnheer
Telefoon:  088-229 98 69   088-229 98 66
Email:   b.nijenhuis@ggdfryslan.nl  e.mijnheer@ggdfryslan.nl

Groep 2
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen.  
De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Als voor-
bereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. 
Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistente de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt 
op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er 
kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben.
Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige.  
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak- en/of taal?  
Dan kijkt de logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

Groep 7
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voe-
ding en bewegen. Ook bij dit onderzoek zijn ouders aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor 
toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen 
met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. 
Wij wijzen u op het volgende:
Deelname aan de onderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg is niet verplicht. De ouders ontvangen een uitnodiging om 
bij het onderzoek aanwezig te zijn. Zij vullen vooraf een vragenlijst in over de gezondheid van hun kind. De ouders zijn de 
eerstverantwoordelijken. De onderzoeken kunnen daarom alleen plaats vinden als één van de ouders aanwezig is.

5.5.2 Logopedie
Bij problemen met de spraak- en taalontwikkeling kan op onze school door een logopediste een logopedisch onderzoek 
worden gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden besproken met de groepsleerkracht en de ouders. In sommige 
gevallen wordt het kind doorverwezen naar een logopedist voor behandeling.

5.5.3 Schoolmaatschappelijk werk
Door het gemeentebestuur van Achtkarspelen is voor de basisscholen in de gemeente een schoolmaatschappelijk werkster 
aangesteld. De schoolmaatschappelijk werkster kan in voorkomende gevallen advies geven bij leer- en/of opvoedings-
moeilijkheden van kinderen. Zij werkt samen met de basisscholen. Bij de directeur van onze school kunt u nadere informatie 
krijgen over het schoolmaatschappelijk werk. 

5.5.4 Centrum voor Jeugd en Gezin
Wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het centrum voor jeugd en gezin Achtkarspelen. 
Ook kunt u hier terecht voor gerichte hulp zoals thuisbegeleiding, cursussen over opvoeden of weerbaarheidstrainingen 
voor uw kind. CJG Achtkarspelen, www.cjgachtkarspelen.nl, 06-25358780.
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Pedagogisch spreekuur:
Voor vragen over opvoeding en gedrag van kinderen van 0-12 jaar kunt u gebruik maken van het pedagogisch spreekuur. 
De pedagogen van de jeugdgezondheidszorg zijn dagelijks bereikbaar. Van maandag tot en met donderdag van  
13.00-15.00 uur en op vrijdag van 9.00-11.00 uur op telefoonnummer (088) 22 99 444. Op vrijdagmiddag heeft de pedagoog 
inloopspreekuur in het gebouw van thuiszorg de Friese Wouden aan de B.J. Schurerweg te Surhuisterveen.

5.6  Veiligheid
Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, is voor kinderen buitengewoon belangrijk. We besteden daarom veel  
aandacht aan de veiligheid van het gebouw. Apparaten en speeltoestellen bijvoorbeeld worden regelmatig gekeurd.
Ook de sociale veiligheid is belangrijk. Om het pesten tegen te gaan hebben wij een anti-pestprotocol. Het vergroten  
van sociale vaardigheden heeft in onze school volop de aandacht. Speciale aandacht is er voor veilig internetten.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishan-
deling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van ons schoolbe-
stuur. Deze code is te vinden op de website van de vereniging: www.noorderbasis.nl 

5.7  Kinderen en Veilig Internetten
Onze school maakt steeds meer gebruik van het internet. Internet is een prachtig medium voor het onderwijs, maar je kunt 
ook ongewenste zaken tegenkomen. Onze school kiest er voor om kinderen bewust te leren omgaan met internet. 
Internetten op school vindt plaats binnen de schooltijd. Deze tijd is dus bestemd voor onderwijs. Kinderen mogen daarom 
als regel nooit zomaar op internet, maar altijd met een duidelijke internetopdracht. En als ze wel een wat vrijere internet-
opdracht hebben maken we gebruik van sites en zoekmachines die speciaal voor kinderen bedoeld zijn. En er is toezicht. 
Dit kan door o.a. als leerkracht of ouder zicht te houden op het beeldscherm. Diens aanwezigheid en de mogelijkheid het 
beeldscherm te bekijken is vaak al genoeg om het bewust zoeken naar foute sites te voorkomen. 
Wanneer er ondanks alles toch iets verkeerds op het scherm verschijnt, is het de taak van de leerkracht dit op een goede 
manier bespreekbaar te maken. 

Verder spreken we de volgende regels met de kinderen af:

•  ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op het internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het wer-
kadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leraar;

• ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel;
• ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn ouders/leraar;
•  ik zal nooit op e-mailberichten een foto of iets anders van mijzelf over internet versturen zonder toestemming van mijn 

ouders/leraar;
•  ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik ver-

tel het meteen mijn ouders/leraar, zodat zij maatregelen kunnen nemen;
•  ik spreek met mijn ouders/leraar af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van welke programma’s ik gebruik 

mag maken.
 
5.8 Anti-pestbeleid en coördinator
Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school, wanneer 
er sprake is van een situatie waarin gepest wordt. Daarom schrijft artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, van de WPO voor dat 
iedere school de navolgende taken op school belegd bij een persoon:
• coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school;
• fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
Op onze school gebruiken we een anti-pestprotocol en een protocol tegen online pesten. Beide protocollen liggen ter 
inzage op school. Anti-pestcoördinator op onze school is Henk van Dijken.
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6 Ouders
6.1 Ouders en de school
De ouders nemen op onze school een belangrijke plaats in. Zij dragen een deel van de opvoeding en het onderwijs van 
hun kinderen aan ons over. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van de kinderen.

Wat de ouders van de school mogen verwachten.
In overeenstemming met de identiteit van de school, kwalitatief goed onderwijs waarbij o.m. aandacht wordt besteed aan 
de volgende aspecten:
•  Een streven naar optimale leerresultaten, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van elke leerling 

afzonderlijk.
• Voldoende aandacht voor alle leerlingen.
•  Extra aandacht voor kwetsbare en zwakkere leerlingen.

Wat de school van de ouders verwacht.
• Het tonen van belangstelling voor de leerresultaten van de leerlingen en het schoolgebeuren in het algemeen.
•  Het verstrekken van de nodige informatie aan de school. We denken hierbij aan het doorgeven van onder andere: 

bijzondere omstandigheden, die invloed kunnen hebben op het functioneren van de kinderen (bijv. familieomstandig-
heden) of bepaalde problemen bij de kinderen.

•  Een open houding naar de leerkrachten. Dit houdt in dat opmerkingen, vragen of klachten tijdig met de leerkrachten 
worden besproken.

Wanneer er op school iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met de  
ouders/verzorgers op. We hopen, dat zij dat van hun kant ook doet, zodat er van beide kanten duidelijkheid is over uw kind.
Op onze school worden de ouders ingeschakeld bij:
• Onderwijsondersteunende activiteiten: hulp bij lezen, handvaardigheid, hulp in kleutergroepen.
• Begeleiding van leerlingen bij excursies, schoolreizen en het jaarlijkse verkeersexamen.
• Assistentie bij feestvieringen in schoolverband.
• Het lopen van pleinwacht.
• Op onze school functioneert een activiteitencommissie.

6.2 Betrokkenheid
De school investeert in de betrokkenheid van ouders. Minimaal eens per jaar organiseert de school een ouderavond.  
Soms in combinatie met de ledenvergadering Er wordt dan een onderwerp behandeld dat met het onderwijs of de  
opvoeding te maken heeft. De school informeert ouders over alles wat op de school gebeurt. Dat gebeurt door:
• Een webpagina op internet: www.oranjenassau-kootstertille.nl
• Een tweewekelijkse (digitale) nieuwsbrief
• Via brieven of telefonische contacten
• Spreekavonden e.d.
(Nieuws)brieven worden in de regel via de mail verstuurd. In bijzondere gevallen wordt op verzoek een papieren  
nieuwsbrief uitgereikt.

6.3 Ouders 

6.3.1 Rapporten
In groep 1 krijgen de kinderen aan het eind van het cursusjaar een rapport. Vanaf groep 2 krijgen de kinderen twee keer 
per jaar een rapport mee. In januari en vlak voor de zomervakantie.

6.3.2 Kijk- spreekavonden
Twee keer in het jaar zijn er spreekavonden (in het najaar en het voorjaar). Ouders kunnen dan in 10-minutengesprekjes 
gericht met de leerkracht over de leervorderingen van hun kind spreken. Voor de spreekavonden in november worden  
alle ouders ingeroosterd, de spreekavonden in april zijn op intekening. 
Na de toets ronde in januari organiseren we oudergesprekken op een zorgspreekavond. Daar bespreken we hoe we de 
extra hulp aan uw kinderen denken te gaan uitvoeren. 
In bijzondere gevallen komen we ook op ouderbezoek of nodigen we u uit voor een gesprek op school.
Na het tweede rapport organiseren we nog een spreekavond. Daar kunt u, als u dat wenst op intekenen.  
Wilt u tussentijds meer informatie dan kunt u gerust contact opnemen met de betrokken leerkracht. 

6.3.3 Oudermorgens
Gedurende dit cursusjaar zullen de ouders weer in de gelegenheid gesteld worden om een kijkje in de lessen te nemen.  
Dat doen we in het najaar in combinatie met de Open Dag. 
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6.3.4 Activiteitencommissie
De school heeft een bijzonder actieve Activiteitencommissie. Deze organiseert een aantal activiteiten waaronder de 
Sinterklaasviering, Koningsdag en andere voorkomende activiteiten. De commissie bestaat uit een aantal ouders en een 
leerkracht.

6.3.5 Bibliotheek
Op school is een bibliotheek ingericht. De kinderen krijgen via school een pasje en kunnen daarmee boeken lenen. 

6.4 Informatie aan gescheiden ouders
Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die door de 
overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de directeur met de 
gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij als het kan beide ouders aanwezig zijn, willen we de commu-
nicatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer een van de kinderen een voogd heeft.  Er zal in zo’n 
situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Van deze gesprekken komt een verslag dat door de school en de 
ouders / de voogd wordt getekend.

6.5	 Ouders	en	financiën
Onderwijs kost geld. Gelukkig betaalt de overheid verreweg het grootste deel. Maar voor een aantal zaken moeten we 
een beroep doen op de ouders; anders kunnen we ze niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met instemming 
van de medezeggenschapsorganen, het volgende afgesproken.

6.6 Vrijwillige ouderbijdragen
Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; toelating van kinderen 
is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten 
(christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen), afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdagen). 
Voor de ouderbijdrage geldt de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. Voor de tweede leerling uit hetzelfde  
gezin geldt een ouderbijdrage van 80% van de bijdrage die voor het eerste kind wordt betaald. Voor de derde leerling 
geldt een percentage van 60%. Er hoeft voor niet meer dan 3 kinderen te worden betaald en het maximum is € 50 voor  
het eerste kind. 

Hieronder vindt u een overzicht hoe we deze middelen gebruiken. 

Sinterklaasviering €       3,50
Viering christelijke feestdagen €       4,00
Sportdagen €       2,00
Museumbezoek €       1,00
Afscheid groep 8 €       3,00                      
Diverse (school-)projecten €       2,00 
Bijdrage Speeltoestellen €       1,00
TSO coördinatie €       5,00
Schoolreis/kamp                           €     26,00
Koningsdag €       2,50
Totaal €     50,00

De bijdragen worden door het centrale kantoor in Noordhorn geïnd. U krijgt daar bericht over. In bijzondere omstandig-
heden kan het bestuur op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger voor een gedeelte of voor het geheel ontheffing 
verlenen betaling van de ouderbijdrage.

6.7 TSO (Tussen Schoolse Opvang)
De TSO op onze school is als volgt geregeld: De kinderen eten samen met de leerkrachten. Daarna spelen ze op het plein 
onder toezicht van de ouders. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een rooster. Daarop staat wanneer zij aan 
de beurt zijn. Omdat alle leerkrachten en ouders zo meewerken hoeven we geen gelden daarvoor te besteden of te vra-
gen. Deze zaken worden gecoördineerd door de pleincoördinator. 

6.8 Contributie
Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen € 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn van 
de schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij o.a. voor 
leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, Psalm- en liedboeken en leer- en werkboeken van onze 
Bijbelmethode “Levend Water”. Deze bijdragen worden centraal geïnd. 
NoorderBasis is door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat 
u voor de inkomstenbelasting giften aan NoorderBasis kunt opgeven als aftrekpost. 
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6.9 Sponsoring
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld wat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het onderwijs en / 
of voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. Wel vinden we dat 
dit in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan ligt op school ter inzage. 
Kort gezegd komt het er op neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen: 
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 
•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 

onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
•  Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met 

het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 
• Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. 
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de weder prestatie 
die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school

6.10 Klachtenregeling
Of het nu om leerlingen gaat, ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers al degenen die bij de school betrokken 
zijn kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Natuurlijk kunnen heel wat problemen in onderling 
overleg op de juiste wijze worden afgehandeld. Als iemand ergens niet tevreden over is dan zal hij in eerste instantie naar 
degene toegaan die daarbij direct betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij zullen dan proberen het 
probleem op te lossen; als het kan meteen, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend 
worden bij de bovenschoolse directie of het bevoegd gezag (centraal bestuur). 
Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden opgenomen 
met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van de school.  
Hun namen en adressen vindt u elders in de schoolgids. De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie  
voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager  
het recht daar een klacht in te dienen. De  vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. 
Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie 
en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. 
Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd gezag.  
Die plicht hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag 
neemt direct contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij 
justitie.De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met  
de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachten-
regeling aan te vragen.

6.11 WA-verzekering
De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle aansprakelijkheid  
gedekt, ook ouderparticipatie (waaronder Tussen Schoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp.
Voor de leerlingen hebben we geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school.  
Ouders kunnen uiteraard zelf een dergelijke verzekering afsluiten.
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7 Schooltijden, vakantie en verlofregeling
7.1 Schooltijden
Maandag  08:30-12:00 uur en 12:45- 14.45 uur
Dinsdag  08:30-12:00 uur en 12:45- 14:45 uur
Woensdag  08:30-12:30 uur 
Donderdag  08:30-12:00 uur en 12:45- 14:45 uur
Vrijdag   08:30-12:00 uur en 12:45- 14:45 uur
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag naar school en op vrijdag 
alleen de morgen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan de hele week behalve op woensdagmiddag naar school.
De eerste 10 weken is groep 3 op vrijdagmiddag nog vrij. 
Wij voldoen hiermee aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar 
school moeten en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur.

7.2 Vakantierooster en vrije dagen

7.3 Verlof buiten de schoolvakanties
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier.  
Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd als er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
• Verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag;
• Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie) voor ten hoogste 1 dag;
• Bij ernstige ziekte van (een van) de ouders;
• Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad.
• 1e graad (vader, moeder) voor ten hoogste 4 dagen
• 2e graad (broer, zus, opa, oma) voor ten hoogste 2 dagen
• 3e graad (oom, tante, neef, nicht) voor ten hoogste 1 dag;
•  Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor 1 of ten hoogste  

2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of  buiten de woonplaats van belanghebbende wordt gesloten;
•  Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten 

van de 1e en 2e graad voor ten hoogste 1 dag;
• Viering van nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit culturele minderheden;
• In geval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden;
• Voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan gebeuren;
• Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

NoorderBasisdag donderdag 20 september 2018

Studiedag team dinsdag 9 oktober 2018

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018

Studiedag team dinsdag 20 november 2018, kinderen om 13.45 uur vrij

Vrijdag voor de Kerstvakantie 21 december 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Studiedag team donderdag 14 februari 2019

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019

Studiedag team donderdag 4 april 2019, kinderen om 13.45 uur vrij

Goede vrijdag en Pasen 19 t/m 22 april 2019

Meivakantie (in deze vakantie valt ook Koningsdag en Bevrijdingsdag) 27 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartsdag 30 en 31 mei 2019

Vrijdag voor Pinksteren (Opwekking) 7 juni 2019

Pinksteren 9 en 10 juni 2019

Studiedag team dinsdag 25 juni 2019

Zomervakantie, kinderen zijn op vrijdag 12 juli 2019 om 12.00 uur vrij 13 juli t/m 25 augustus 2019

De Koningsspelen zijn in 2019 op vrijdag 12 april. 
Daar doen we aan mee in schoolverband.
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7.4 Ziekte
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit voor schooltijd zelf door te geven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk.  
Liever niet via een ander kind.

7.5 Verlof voor behandeling onder schooltijd
Soms moeten kinderen therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de schooltijden kunnen worden 
gepland. Denk aan behandeling voor dyslexie, logopedie of andere therapieën. De school heeft hiervoor richtlijnen opge-
steld. Als een behandeling niet buiten de schooluren kan plaatsvinden, vraagt u dat een maand van te voren schriftelijk 
aan bij de schoolleiding. We hebben hiervoor een formulier. In principe kan toestemming worden verleend voor maximaal 
een half jaar (deze periode kan op verzoek van de ouders worden verlengd) en 90 minuten per week (inclusief reistijd).  
Als het gaat om behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt verlof verleend voor maximaal 60 behandelingen. 
Bij belangrijke schoolevenementen of toetsen, te bepalen door de schoolleiding, dient u de afspraak met de behandelaar 
af te zeggen c.q. de afspraak te verplaatsen. 

7.6 Schorsing en verwijdering
Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald 
wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig 
belemmert. De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij de directeur van de school, 
die daarvoor door het bevoegd gezag (het centraal bestuur) is gemandateerd. Voordat wordt besloten tot schorsing en/
of verwijdering hoort het bestuur de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats 
dan nadat het bestuur ervoor heeft gezorgd heeft, dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Als gedurende 
8 weken aantoonbaar, maar zonder succes, gezocht is naar een andere school, kan tot definitieve verwijdering worden 
overgegaan. De school moet u vertellen dat men van plan is het kind te verwijderen. U kunt tegen de verwijdering een 
bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Bij een negatieve beslissing kunt u via een kort geding proberen verwijdering tegen 
te gaan. 
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8 Overige informatie
8.1 Verjaardagen
Wij vinden het prima dat uw kind een traktatie mee naar school neemt als het jarig is. Maar we geven er de voorkeur aan 
dat er gezond getrakteerd wordt.

8.2 Hoofdluizen
Mocht u hoofdluis constateren dan dient u dit bij school te melden. Wij kunnen dan (zonder uw naam te noemen) de ande-
re ouders waarschuwen en hen voorzien van algemene informatie hoe te handelen ter voorkoming en bij constateren van 
hoofdluis. Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Alle leerlingen en leerkrachten worden dan gecontroleerd 
door het Luizen Opsporings Team (LOT).

8.3 Leerlingenvervoer
Leerlingen tot 9 jaar uit Surhuisterveen worden vervoerd met een busje van Taxibedrijf Jobinder te Dokkum,  
tel. 0900-4050500. Ouders die op meer dan zes kilometer van de school wonen, kunnen bij de gemeente een  
tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Ouders horen dit zelf aan te vragen bij de gemeente.  
Aanvraagformulieren hiervoor zijn bij de gemeente verkrijgbaar. Er is per schooljaar een eigen bijdrage verschuldigd.

8.4 Buitenschoolse opvang
Sinds 2007 is de school verplicht om ouders te begeleiden bij de keuze naar een Buitenschoolse opvang. De school vervult 
hierin een makelaarsfunctie. 
In onze gemeente wordt de kinderopvang geregeld door TIKO. TIKO staat voor Thuis In Kinder Opvang.
Via TIKO kunt u ook in contact gebracht worden met gastouders. En aantal ouders van onze school is ook gastouder bij 
deze stichting. Zie verder de link naar deze stichting. https://tikokinderopvang.nl/
Op onze school kunnen alle leerlingen in de middagpauze op school overblijven. Ze eten onder begeleiding van een leer-
kracht in hun eigen lokaal. Daarna spelen ze buiten onder toezicht van ouders. De leerkrachten zijn de hele dag op school 
aanwezig.

8.5  Schoolreisjes, excursies en schoolkamp  
Eén keer per jaar hebben de leerlingen van groep 3-6 een schoolreisje (in de regel in juni). Voor de groepen 1 en 2 is er een 
kleiner reisje naar een bestemming in de omgeving (bijv. een kinderboerderij). Groep 7 en 8 gaan om het jaar op kamp. 
Wanneer de groep niet op kamp gaat wordt er een klein uitje georganiseerd. Elk jaar komt er wel een aanbod voor  
excursies. Hier maken we af en toe gebruik van.
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9 Namen en adressen
De gereformeerde scholenvereniging NoorderBasis bestaat uit 21 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Scholen met 
de Bijbel waar gemotiveerde leerkrachten er vanuit hun christelijke identiteit alles aan doen om kinderen helemaal tot hun 
recht te laten komen. Kinderen, ouders en leerkrachten delen met elkaar het geloof in Jezus Christus als Verlosser en weten 
zich gemotiveerd door de liefde van God.
Elk kind is uniek door God geschapen en mag tot bloei komen. Scholen leveren daar samen met ouders en de kerk een 
belangrijke bijdrage aan. NoorderBasis scholen kenmerken zich door een veilig pedagogisch klimaat, uitstekende onder-
wijsresultaten en bieden goede zorg.

Meer info: www.noorderbasis.nl of per mail info@noorderbasis.nl 
Bezoekadres: Industrieweg 22, 9804 TG  Noordhorn
Postadres: Postbus 6, 9800 AA  Zuidhorn
Telefoon: 0594-500649

Centraal bestuur
Samenstelling bestuur 2018/2019:

Algemeen bestuur 
NOORDERBASIS VGPONN
Annemarie Heidema (Ambtelijk secretaris) Janny Zwerver
Koos van der Velden Ronald de Rooij
Jan Bouwkamp Peter Roggema
Chris Mossel Ite Siegers
Jaap van der Heide 
Klaas van der Ploeg 

Dagelijks bestuur 
R. van den Berg, Directeur

 
9.1 Samenstelling GMR
Sinds 1 januari 2012 is de GMR opnieuw van start gegaan als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de  
Gereformeerde scholenvereniging primair onderwijs NoorderBasis. De GMR bestaat zo mogelijk uit 4 ouders en 4 personeels-
leden vanuit de vereniging. Elk lid is op persoonlijke titel lid van de GMR, voor de duur van 4 jaar. Jaarlijks wordt er aan alle 
ouders en personeelsleden de mogelijkheid geboden om door middel van verkiezingen de ontstane vacatures weer op te 
vullen. Voor het secretariaat heeft de GMR ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

9.2 Doel GMR
Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van het  
algemeen bestuur en de vereniging. Dit willen we graag omdat we, net zoals het algemeen bestuur en de vereniging,  
het belang van gereformeerd onderwijs in Noord Nederland voor ogen hebben.

Dit onderwijs moet kwalitatief van een goed niveau zijn, in een voor ieder kind en leerkracht, veilige en vertrouwde  
omgeving. Daarbij is het voor de GMR zaak om het beleid dat wordt gemaakt, telkens te toetsen aan de primaire doelstel-
ling. Tegelijk wil de GMR ook meedenken met de beleidsmakers (bestuur en directie) in de ontwikkelingen die er zijn binnen 
het hele onderwijsgebied van (Noord) Nederland. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan Passend Onderwijs. Daarnaast 
heeft ook de financiële huishouding van de vereniging bijzondere aandacht van de GMR, omdat alleen een financieel 
gezonde organisatie toekomst heeft en z’n doelstelling kan realiseren. Het personeelsbeleid vormt een apart hoofdstuk  
binnen het aandachtsgebied van de GMR. Omdat de kwaliteit van het onderwijs veelal valt of staat met de mensen die 
het onderwijs geven, wil de GMR zich vooral sterk maken voor het welzijn van het personeel van de vereniging. De GMR 
vindt dat werken aan kwaliteitsonderwijs begint met werken aan gemotiveerd personeel. De werkgever moet daarvoor 
goede en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen garanderen.

9.3 Vergaderingen
De GMR komt elke maand bijeen. De vergaderingen wordt gehouden in het kantoor van NoorderBasis te Noordhorn.  
Elke vergadering wordt op een christelijke manier geopend en gesloten. Naast deze vergaderingen is er elke maand een 
overleg tussen een afvaardiging van de GMR en de algemeen directeur. Deze overleggen vinden vaak in een informele 
sfeer plaats en dragen het karakter van elkaar over en weer bijpraten over de ontwikkelingen binnen de vereniging.



9.4 Onderwerpen
De onderwerpen die aan de orde komen, worden meestal aangeleverd door de directie of het bestuur. Naar de aard van 
het stuk wordt dan instemming of advies van de GMR gevraagd. De GMR draagt ook zelf onderwerpen aan bij het bestuur 
en probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. Ook de lokale MR-en kunnen onderwerpen aandragen.  
Zo gauw het drie of meer scholen aangaat, ligt hier een taak van de GMR.

9.5 Notulen en verslaglegging
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt na vaststelling uitgedeeld aan alle lokale MR-en,  
directie en bestuur.

9.6 Informatie en samenwerking met plaatselijke MR-en
Als regel ontvangt de GMR van elke MR de notulen. Op deze manier denkt de GMR feeling te houden met het ‘veld’,  
waar immers de belangrijkste dingen gebeuren. Jaarlijks organiseert de GMR een MR-startcursus voor nieuwe MR-leden. 
Sinds 2010 wordt er ook aan het begin van het schoolseizoen een MR-startavond voor alle MR-leden georganiseerd.  
Tijdens deze bijeenkomst probeert de GMR zoveel mogelijk verbindingen te leggen met de lokale MR-en.

9.7 GMR-nieuwsbrief
De GMR heeft een eigen nieuwsbrief waarin zoveel mogelijk wordt geïnformeerd over de dingen die het medezeggen-
schap  gebeuren aangaan. Deze nieuwsbrief wordt via de scholen verspreid aan alle ouders en personeelsleden.  
Op deze manier wordt geprobeerd om de betrokkenheid van het personeel en de ouders te vergroten.  
Ook het jaarverslag van de GMR wordt via de nieuwsbrieven openbaar gemaakt.

9.8 Adres
De GMR is bereikbaar via een algemeen e-mailadres van de ambtelijke secretaris: gmr@noorderbasis.nl

NOORDERBASIS  VGPONN
Jetze van der Veen Harmen de Ruijter
Simone Heemstra Alwina van der Mark
Jeanet Schipper 
Boudewijn Vonck 
Jillie van Doorten 

Schoolraad Vereniging voor Geref. Primair Onderwijs afdeling Kootstertille   
A.J de Haan a.de.haan73@hetnet.nl  Voorzitter   
R. v.d Vinne rennievandervinne@gmail.com
B. Nielen  bnielen@gmail.com
F. Bosma* froukjebosma@gmail.com

*Namens LMR oudergeleding
T. Hoekstra roelofentjitske@hotmail.com lid oudergeleding
F. Hut  f.hut@noorderbasis.nl   lid personeelsgeleding
J. van der Molen j.vandermolen@noorderbasis.nl  lid personeelsgeleding
Mailadres LMR: mr.oranjenassau@noorderbasis.nl 
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Klachtenregeling en contactpersonen.
Op grond van de kwaliteitswet die per 1 augustus 1998 binnen het onderwijs in werking is getreden, heeft onze school een 
klachtenregeling. De reeds bestaande klachtenregeling in geval van ongewenste seksuele intimidatie en machtsmisbruik 
is een onderdeel van de algehele klachtenregeling.

In het kader van deze Klachtenregeling hebben wij twee contactpersonen:

Juf Frouktje Hut-Santen  Juf Gea Hoekstra 
Dykswal 53   Buurtlaan 17
9289 JA Drogeham  9258 CK Jistrum
Tel: 0512-331870   Tel: 0512-331612

Vertrouwenspersoon: 
De heer A. Bloemendal
bert.bloemendal@home.nl 

Tel. 050-5567021

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
Website:  www.onderwijsinspectie.nl 

Klachtencommissie: 
Postbus 2133 
2800 BG Gouda 
Geen telefoonnummer beschikbaar
Directeur GBS Oranje Nassau:
H. van Dijken
Ahornhout 22
9408 DW ASSEN
06-41717391

Adres School:
Gereformeerde Basisschool Oranje Nassau
Linthorst Homanloane 5
9288 BA  Kootstertille
Telefoon: 0512-331870
E-mail:   dir.oranjenassau@noorderbasis.nl 
Website:  http://www.oranjenassau-kootstertille.nl/ 
Twitteraccount: @GBSOranjeNassau





Wij zijn een school van:

www.oranjenassau-kootstertille.nl


