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Geachte ouder(s) verzorger(s),
De griepgolf is nog niet voorbij! Dat merken we aan onze
leerlingen maar ook aan onze collega`s: vandaag zijn juf
Akke, juf Anneke en meester Freerk ziek. Gelukkig was
juf Lucy bereid om juf Akke te vervangen. Wij zijn erg blij
dat parttimers dit jaar al vaker aangeboden hebben om
hun zieke duo-collega te vervangen. Vanzelfsprekend
kan en lukt dit niet altijd. Voor de groep van juf Anneke (groep 7/8) konden we
geen vervanging vinden, helaas moesten wij deze groep naar huis sturen. Waar
het ons dit schooljaar nog bespaard bleef, moesten ook wij vandaag een klas
naar huis sturen. Erg vervelend! Er was binnen ons systeem (vervangers.nl) geen
enkele (bevoegde) leerkracht beschikbaar. Dit benadrukt nogmaals de
invallersproblematiek die heerst binnen het basisonderwijs.
Groet, team Wijbrandischool.
‘Wijbrandi`s bijpraat-avond’ 24 april 2018
Onlangs heeft de Oudercommissie (OC) weer vergaderd en de
activiteitenplanning doorgenomen. Deze keer stond de organisatie van de
Actualiteitenavond op de agenda. De animo voor de actualiteitenavond was de
afgelopen jaren niet groot en daarom hebben wij onszelf de vraag gesteld wat
kan hier de reden voor zijn. Is het de benaming voor deze avond of is het te
formeel? Wij zijn ons terdege bewust dat dit niets te maken heeft met de
betrokkenheid van de ouders want deze betrokkenheid is juist heel groot op onze
school. En daar mogen en kunnen wij met z’n allen trots op zijn!
Daarom zijn wij van mening dat wij deze avond een andere invulling en een
andere benaming moeten geven en zo zijn wij gekomen op “Wijbrandi’s
bijpraatavond”. Want dat is wat wij graag willen.
Met de “Wijbrandi’s bijpraatavond” willen wij ons meer gaan richten op zaken die
betrekking hebben op onze school. U moet hierbij denken aan de ontwikkeling
van onze school, visie, formatie, keuze lesmethodes, uitkomst van het
oudertevredenheidsonderzoek ed. De Medezeggenschapsraad (MR) en de
Oudercommissie zullen u op deze avond informeren over zaken waar ze zoal
mee bezig zijn. Een belangrijk punt vanuit de Oudercommissie is transparantie
over de ouderbijdrage. Verder willen wij de ouders de gelegenheid geven om
vragen te stellen en mee te denken. Want uiteindelijk willen wij allemaal het
beste voor onze kinderen!
Dus noteer daarom in uw agenda:
De directie, leerkrachten, MR en OC willen graag op dinsdag 24 april a.s.
om 20.00 uur even bijpraten tijdens de ”Wijbrandi’s bijpraatavond”, inloop
vanaf 19.45 uur met koffie en thee.
In verband met de koffie en thee zouden wij graag willen weten of u wel/niet
aanwezig kunt zijn. U kunt dit mailen naar: a.klijnstra@kpnmail.nl of stuur een
app naar 06-21215794.
Namens de OC tot dan!

DOEKOE Scholenactie:
Spaar sport- en spelmaterialen voor onze school! De actie loopt van maandag 19
maart t/m zondag 22 april 2018.
Hoe spaar je mee?
- Spaar gratis Doekoe-munten bij actieproducten in de Coop winkels voorzien
van een speciaal Doekoe-kaartje
- Schenk je Doekoe aan onze school in de display in de Coop winkel
- Zo spaart onze school een mooi bedrag aan sport- en spelmaterialen voor sportdagen en gymlessen.
Kijk voor meer info op coop.nl/doekoe
Kerk-School-Gezinsdienst zondag 8 april
Zondag 8 april is de jaarlijkse KSG-dienst. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en meer informatie over deze
dienst.
Oud papier:
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
30 maart: fam. Schregardus, 25 april: fam. Jonker, 25 mei fam. Abma, 22 juni
fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt en 17 augustus fam. Drost.
Gymles groep 1/2
Groep 1 en 2 hebben sinds donderdagmorgen 22 maart jl. vanaf 8.30 uur weer gymles in de sporthal. Meester
Sietze, onze conciërge, zal helpen om het benodigde materiaal klaar te zetten. Ook zal hij bij de les aanwezig
zijn i.v.m. onvoorziene omstandigheden.
Dit betekent wel dat nu alle kinderen rechtstreeks naar de sporthal gebracht moeten worden.
We zijn blij dat wij meester Sietze op school hebben!
Aanwezigheid directie:
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Uit de schoolgids:
Iedere schoolinfo staat er een stukje uit de schoolgids in de schoolinfo. Deze keer gaat het over Passend
Onderwijs en de intern begeleider op school.
Passend onderwijs
Passend onderwijs geeft iedere leerling de kans op onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerling.
Kinderen krijgen onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is een landelijk initiatief en is 1 augustus 2014
ingevoerd. Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te geven. Omdat scholen
dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Wij zijn aangesloten bij
het “Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland”.
Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan wat is opgesteld door het samenwerkingsverband staan de afspraken die alle
scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben. Hierbij gaat het vooral om proces
afspraken met betrekking tot de plaatsing van leerlingen op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Voor
inspraak op het ondersteuningsplan door ouders en leerkrachten is een aparte ondersteuningsplanraad
opgericht. Dit is vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad, zoals u dit ook van onze scholen kent.
Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school in overleg met de ouders onderzoekt of de basisschool passend onderwijs
kan bieden aan de leerling. Als blijkt dat de school deze zorg niet kan bieden, heeft de school de opdracht om
binnen 10 weken met de ouders naar een passende plaatsing op een andere school te zoeken.
Ondersteuningsprofiel
De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op school inzien. In dit profiel is te
lezen welke basisondersteuning wij onze leerlingen bieden. Bij het realiseren van de juiste ondersteuning
werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Als een kind extra ondersteuning
nodig heeft, wordt in eerste plaats gekeken naar wat het kind nodig heeft. Naast de basisondersteuning
informeren wij u ook over de mogelijkheden voor extra ondersteuning.
Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning maken wij een
ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven wij wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van
groep 8 en op welke manier we deze einddoelen willen bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt in ieder
geval 2x per jaar met de ouders besproken.
Om aan de speciale onderwijsbehoefte van een kind te voldoen zijn wij als school bereid na te gaan of wij in
voldoende mate passend onderwijs kunnen bieden aan kinderen met een minder dan een gemiddelde
intelligentie: met kenmerken van dyscalculie; fysieke beperkingen en gedragskenmerken van ADHD en
PDD/NOS. We zijn bereid met ouders de mogelijkheden te onderzoeken of hun kind geplaatst kan worden op
onze school.

Verdere informatie kunt u vinden op de site van:
www.passendonderwijsinfryslan.nl
De intern begeleider
De intern begeleider staat de leerkrachten bij in hun handelen naar de zorgleerlingen.
De IB-er leidt de leerlingenbesprekingen, bewaakt de afspraken en helpt eventueel de groepsleerkrachten bij
het opstellen van handelingsplannen.
De IB-er bewaakt het rendement van de zorg en de speciale methodieken en didactiek.
En is het aanspreekpunt aangaande zorg en zorgleerlingen.
In alle gevallen worden de ouders betrokken in het proces en vragen wij hen toestemming. In veel gevallen
besteden zij ook thuis aandacht aan de problematiek. Na een periode van 6 weken worden tijdens de
leerlingenbespreking de vorderingen besproken. Vaak is hulp maar een bepaalde periode noodzakelijk, andere
kinderen hebben langere tijd hulp nodig. Als blijkt dat er geen of nauwelijks vorderingen zijn, kan er extra
informatie worden aangevraagd door middel van:
Overleg met een extern schoolbegeleider.
Psychologisch of pedagogisch didactisch onderzoek door een psycholoog van een extern bureau.

Belangrijke data
29 maart
30 maart
2 april
8 april
11 april
17/18/19 april
20 april
24 april
27 april t/m 11 mei

Witte Donderdag, paasviering op school
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
KSG dienst
Schoolvoetbal toernooi
Cito Eindtoets
Juf Anneke afwezig, meester Jan Hendrik groep 7/8
‘Wijbrandi bijpraat-avond’
Meivakantie

