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Beste ouders en verzorgers, 

Dit is de jaarkalender/schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 van openbaar 
integraal kindcentrum ’t Wad. Ons kindcentrum biedt basisonderwijs, voor-
school, kinderopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. Op ’t Wad 
kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar zich ontwikkelen, elkaar ontmoeten 
en worden zij op hun kwaliteiten aangesproken. In deze jaarkalender/school-
gids vindt u voornamelijk een groot aantal praktische zaken die voor u als 
ouders/verzorgers gedurende het schooljaar van belang zijn, maar ook willen 
wij u een beeld geven van hoe het onderwijs in ons kindcentrum is vormge-
geven. 

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ons ikc en ouders/
verzorgers. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u gerust bellen. Als 
u een nog beter beeld van ons onderwijs wilt krijgen of de sfeer wilt komen 
proeven, bent u van harte welkom voor een rondleiding. Wij vertellen u graag 
hoe wij met de leerlingen werken, wat we daarbij belangrijk vinden en hoe 
wij al onze leerlingen zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Dan weet u 
waar wij voor staan en waarin wij ons als ikc onderscheiden.

Een vriendelijke groet,
van alle medewerkers van team ‘t Wad

Voorwoord
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Kalender:
 � AUGUSTUS 3

 � SEPTEMBER 5

 � OKTOBER 7

 � NOVEMBER 9

 � DECEMBER 11

 � JANUARI 13

 � FEBRUARI 15

 � MAART 17

 � APRIL 19

 � MEI 21

 � JUNI 23

 � JULI 25
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’t Wad is een openbare school en één van de 37 
scholen van Stichting samenwerkingsbestuur KyK. 
Onze school is in principe toegankelijk voor alle kin-
deren, ongeacht hun sociale, etnische, religieuze of 
culturele achtergrond. Dat betekent dat de begin-
selen van openbaar onderwijs door ons in woord en 
daad worden uitgedragen. 
Wij willen dat de leerlingen zich prettig voelen op 
onze school. Ze mogen niet alleen veel leren, maar 
ook ontdekken wat ze interessant vinden en wat 
hun talenten zijn. Leerlingen krijgen de ruimte 
om, in contact met anderen, omgangsvormen en 
principes te ontwikkelen waarmee ze publiekelijk 
en in sociaal verband voor de dag kunnen komen.  
Ze mogen en kunnen bij ons zichzelf zijn, een eigen 
mening hebben en uitzoeken waarin ze geloven. 
Dit mogen zowel de leerlingen als de leerkrachten; 
zo leren we van en met elkaar. 
Samen komen we erachter dat we veel op elkaar 
lijken, maar soms ook verschillen. We leren om 
samen te werken, open te zijn en om respect voor 
elkaar te hebben. Onze school staat middenin de 
samenleving en gaat uit van de maatschappelijke 
en levensbeschouwelijke normen en waarden in 
die samenleving. Iedere leerling krijgt bij ons de 
kans om zich te ontwikkelen, om kansen te grij-
pen en om een gelukkig kind te zijn. Wij willen dat 
elk kind voelt en weet dat het welkom is op onze 
school.

Missie
‘Openbaar kindcentrum ’t Wad elke dag, met het 
plezier voorop, samen een stap vooruit.’

Samen
Het woord ‘samen’ is, zowel op cognitief als op 
sociaal-emotioneel gebied, het kernbegrip uit onze 
missie. Dit komt dagelijks terug in onze onderwij-
spraktijk en geldt voor leerlingen en medewerkers. 
Door op verschillende niveaus en in de verschillen-
de onderlinge relaties samen te werken, worden we 
elke dag een beetje beter met elkaar.

In de praktijk, van dag tot dag, gunnen we leer-
lingen en ouders dat ieder kind:

 �Wil leren
 � Zichzelf kan zijn
 � Zelfvertrouwen heeft
 �Met plezier naar school gaat

Voor het team op ikc ’t Wad betekent dit:
 � Dat we leerlingen aanmoedigen om te leren
 � Dat we een fijne sfeer creëren waarin leerlingen 
zelfvertrouwen ontwikkelen
 � Dat we individueel en als team de verschillen 
tussen leerlingen waarderen en proberen hierbij 
aan te sluiten

We willen een kindcentrum zijn: 
 �Waar de drempel laag is
 �Waar het veilig voor iedereen is 
 �Waar de werkafspraken duidelijk zijn 
 �Waar leerlingen krijgen wat ze nodig hebben 
 �Waar leerlingen in zichzelf blijven geloven. 

De driehoek leerkracht-ouders-leerling staat sym-
bool voor de samenwerking binnen kindcentrum 
’t Wad. 
We werken met elkaar samen in een sfeer van 
openheid en een gedeelde verantwoordelijkheid en 
gaan elke dag samen een stap vooruit.

KyK staat voor Kreft yn Kollektyf en we bieden pas-
send onderwijs aan vanuit een openbare of alge-
meen bijzondere grondslag aan ruim 3600 leerlin-
gen van 4 tot 20 jaar. Het onderwijs wordt gegeven 
door een enthousiast team van zo’n 500 medewer-
kers - variërend van assisten en vakleerkracht tot 
conciërge en experts.

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, on-
geacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. 
Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! 
Ook luisteren we goed wat de samenleving van ons 
vraagt en formuleren we passende antwoorden op 
deze vragen.

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst 
kunnen bieden. Daar is lef voor nodig. Waarom? 
Zonder lef kun je  niet leren, kom je niet verder. 
Want leren doe je met vallen en opstaan, toch? Lef 
is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. 
Om vol zelfvertrouwen vooruit te durven kijken. Na-
tuurlijk altijd met oog voor het kind. Maar ook voor 
professionals en ouders.

Bij KyK staat de toekomst elke dag voor de deur te 
trappelen. Kinderen, professionals en ouders. Om 
met elkaar op avontuur te gaan. Elke dag weer. 
Duurzaam avontuurlijk onderwijs - verbonden met 
stad, platteland en heel Fryslân.

KyK, dat noemen wij nou Kreft yn Kollektyf.
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Wie zijn wij en  
waar staan wij 
voor?
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Wij staan met een enthousiast, energiek en fit 
team voor onze leerlingen en ouders klaar.   

Wij stellen het  team van ’t Wad met plezier aan 
u voor.

Ik ben Inge de Vries, leerkracht 
van groep 7. Ik ben op 
school erg bezig met de 
sociale processen en 
help kinderen die 
problemen hebben 
op sociaal gebied. 

Ik ben Mo van der Linden, 26 jaar oud 
en woon in Leeuwarden samen met mijn 
dochtertje van 2 jaar. Voordat ik de verkorte 
PABO afrondde heb ik de opleiding docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving gedaan. 
Ik ben creatief, dol op de natuur, muziek en 
lezen. Ik ben enthousiast en gepassioneerd 
over het kleuteronderwijs! 
Verwacht van mij een 
vrolijke juf die veel met 
de kinderen vanuit 
een thema zal gaan 
werken. 

Ik ben Saskia Frölich en werkzaam in groep 
1a/2a. Naast allerlei activiteiten 
integreer ik ook yoga in 
mijn lessen, omdat ik 
heb gemerkt hoe fijn 
de kinderen hierop 
reageren. 

Ik ben Petra Hemstra en leerkracht van 
groep 3. In groep 3 maken kinderen van 
het begin tot aan het einde 
van groep 3 een enorme 
sprong. Letters, woor-
den leren. Het is een 
prachtig leermo-
ment voor kinde-
ren.

Mijn naam is Jeltsje Adema, directeur van 
ons mooie ikc. Ik draag graag mijn steentje bij 
aan het samen ontwikkelen 
van ondewijs, waarin het 
kind de ruimte krijgt 
om te groeien en te 
ontdekken wie hij is 
en wat hij kan. 

Ik ben Bauke Beert Keizer. Dit schooljaar 
sta ik 4 dagen per week in groep 8. Humor 
en plezier staan bij 
mij voorop en ik 
hoop er een fijn en 
gezellig schooljaar 
van te maken met 
jullie!

Ik ben Tamara Smit en twee dagen in de 
week leerkracht van groep 4. Ik vind het 
werken met kinderen van deze 
leeftijd erg leuk, omdat 
ze naast lerend ook 
enorm fantasierijk 
zijn! 

Ik ben Ylja Geertsma. Ik geniet elke dag 
als ik voor de groep sta en vind vooral het 
werken met jonge kinderen echt een plezier. 
Ze zijn zo enthousiast en onbevangen en 
vinden leren zo leuk! Ik vind het 
op mijn beurt leuk om mijn 
creativiteit in te zetten 
om voor hen het 
onderwijs leuker 
en uitdagender te 
maken.

Ik ben Henny Dijkstra en leerkracht van 
groep 1b/2b. Het werken met 
de jongste kinderen vind ik 
leuk, omdat zij spelen-
derwijs leren en ik 
het een uitdagen-
de doelgroep vind.

Ik ben Janneke de Groot. Met veel plezier 
ga ik in het nieuwe schooljaar aan de slag op 
’t Wad. Je zult mij vinden in groep 1-2 en één 
dag in groep 3. Het werken met deze jonge 
kinderen vind ik leuk omdat 
ze zo lekker enthousiast 
zijn. 
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Het onderwijs valt en staat uiteindelijk met de 
mensen voor de groep. Zij zijn verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen binnen de groep. De 
leerkrachten scholen zich, zowel individueel als in 
teamverband, jaarlijks bij. Deze scholing is gere-
lateerd aan de eigen- of de schoolontwikkeling 
en zorgt ervoor dat we bij blijven als het gaat om 
onderwijsvernieuwingen en veranderingen.  Het 
is gebleken dat leerlingen beter leren als ook hun 
leerkrachten blijven leren. 

Daarom staan de leerkrachten niet geïsoleerd voor 
de groep, maar delen hun werkwijze en resultaten 
met elkaar. Hierdoor streven we naar betere leer-
lingprestaties.  

Invallers
Wat fijn dat deze mensen er zijn. Aangezien deze 
groep leerkrachten niet meer weg te denken is 
in de organisatie van de school, mogen we niet 
vergeten hen te benoemen. We moeten namelijk 
elk jaar, om wat voor reden dan ook, op zoek naar 
een invaller die het werk tijdelijk of in het ergste 
geval ook langdurig, kan overnemen van onze 
leerkrachten. Bij ziekte van een leerkracht zal er 
alle mogelijke moeite worden gedaan om iemand 
als vervanger voor de groep te krijgen. Lukt dit niet 
dan wordt er een beroep gedaan op een wereld-
docent of leerlingen worden verdeeld over andere 
groepen. Beide opties zijn oplossingen voor maxi-
maal één dag. Daarna worden de leerlingen naar 
huis gestuurd. Indien het probleem onverhoopt 
langer duurt dan worden de verschillende groepen 
bij toerbeurt naar huis gestuurd.
Uiteraard stellen wij u van deze beslissing 
uiterlijk één dag van tevoren op de hoog-
te.

Ik ben Greetje Klaren. Op ‘t Wad ben ik 
intern begeleider en ook een dag leerkracht 
van groep 8. Samen met mijn collega Bauke 
Beert doe ik mijn best om de leerlingen in 
groep 8 later met een dikke glimlach terug 
te laten kijken op hun basisschooltijd. Ook 
zetten we ons in om, samen met de leerlin-
gen, ervoor te zorgen dat iedereen op zijn 
of haar plek terechtkomt op het voortgezet 
onderwijs. Ik geloof in hard wer-
ken, maar ook zeker een 
lolletje op zijn tijd! 

Ik ben Annemieke Doets en 
ik ben onderwijsassistent. 
Ik vind ’t fijn om met 
kinderen te werken, 
omdat elke dag 
anders is. 

Ik ben Bram Kielman. Dit schooljaar geef ik 
voor het eerst les op ‘t Wad, 
vier dagen  in groep 6 
en één dag in groep 
7. Hier heb ik heel 
veel zin.

Ik ben Marieke Sibma en werk op de ad-
ministratie. Mijn werkzaamheden zijn zeer 
divers. Van leerlingen inschrijven tot financi-
en of ouders voorzien van informatie, maar 
ook projectmatige werkzaamheden. Deze 
variëteit maakt het werk 
boeiend voor mij.

Ik ben Adriaan Dillema en leerkracht van 
groep 5. Mijn beroep is spannend en afwis-
selend. Kinderen zijn bijzondere wezens 
waar altijd wel iets mee is. Geen dag is 
hetzelfde. Door hen mag je kind blijven en 
af en toe even lekker gek doen. Soms stel-
len ze vragen die ik zelf nooit bedacht zou 
hebben. Dat soort vragen houden mij ook 
enthousiast en nieuwsgierig. Ik 
geef met veel plezier les op 
’t Wad. 
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(vervolg)
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Kyk dag; GROEP 1 t/m 8 
VRIJ
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Onze groepen 
In het schooljaar 2022-2023 werken we met acht 
groepen; twee kleutergroepen en de groepen 3, 4, 
5, 6, 7 en 8. De groepen hebben over het algemeen 
genomen een gemiddelde groepsgrootte van 25 
leerlingen. 

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt 
twee dagen bewegingsonderwijs voor de groepen 
3 t/m 8. Daarbij krijgen de groepen 3 & 4 eens in 
de twee weken één uur zwemles. Gezien het feit 
dat ’t Wad in de binnenstad is gehuisvest, zijn wij 
genoodzaakt om met de bus naar het zwembad 
te gaan. De kosten voor dit busvervoer bedragen 
tussen de € 75 en € 90,- op jaarbasis, afhankelijk 
van het aantal leerlingen dat zwemt. De gemeente 
Harlingen subsidieert het zwemmen. 

Dit betekent dat uw kind voor een relatief klein 
bedrag kan genieten van zwemonderwijs.  De ge-
meente vraagt hiervoor een bijdrage van maximaal 
€ 30,-. 

Het continurooster
Op ’t Wad werken we met het zogenaamde vijf-ge-
lijke-dagenmodel en hanteren we een continuroos-
ter.  Dit betekent dat de leerlingen vijf  dagen in 
de week van 8.30 tot en met 14.00 uur naar school 
gaan. 
Voor groep 1 en 2 is er ‘s morgens inloop vanaf 8.20 
uur. Voor de andere groepen geldt dat om 8.20 uur 
de bel gaat zodat de lessen om 8.30 uur kunnen 
beginnen. Lunchen doen we in de klas met de 
eigen leerkracht. Na de lunch spelen de leerlingen 
buiten. Voor schooltijd en na schooltijd kunnen 
ouders voor hun kinderen gebruik maken van de 
kinderopvang binnen ons ikc.
We stimuleren een gezonde pauzehap en lunch. 
We vragen de ouders om hier rekening mee te 
houden en de kinderen geen zoetigheid mee naar 
school te geven. 

Nieuw op het kindcentrum
Voor het eerst naar ons kindcentrum? We kunnen 
ons zo voorstellen dat dit spannend is voor zowel 
kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind zich snel thuis voelt op ’t Wad. De juiste aan-
dacht en zorg begint dan ook direct bij de aan-
melding. Heeft u interesse in ons kindcentrum of 
stroomt uw kind door naar groep 1, dan nodigen wij 
u graag uit voor een kennismaking en een rond-
leiding. U kunt ons kindcentrum bekijken en sfeer 
proeven. Tevens mag uw kind ook een kijkje nemen 
in de betreffende groep. Kortom; nog vóór uw kind 
4 jaar wordt, willen we u graag alles vertellen en 
laten zien omtrent het reilen en zeilen op ’t Wad. 
We gaan er vanuit dat uw kind bij aanmelding 
zindelijk is. Uiteraard houden we er rekening mee 
dat ‘ongelukjes’ kunnen gebeuren. De leerkrachten 

van groep 1 en 2 en de collega’s van de voorschool 
en kinderopvang hebben geregeld overleg. In dit 
overleg bespreken we ook aan welke doelen we 
werken, zodat er een doorgaande lijn zichtbaar 
is vanaf twee jaar tot en met groep 2. We werken 
vaak over dezelfde thema’s en maken af en toe een 
thema hoek waar alle kinderen gebruik van kun-
nen maken.

“Voor ons is de basisschool elke ochtend een eindje 
rijden, maar we hebben een goed gevoel bij het onder-
wijs en het aanbod. Onze kinderen voelen zich thuis op 
IKC ‘t Wad. Ten opzichte van een dorpsschool hebben 
onze meiden hier veel leeftijdsgenootjes en keuze om 
te gaan met wie ze willen. Ondanks dat ieder kind an-
ders is, wordt ieder kind gewaardeerd. De klasgenoten 
zijn lief voor elkaar. Het gezonde beleid wordt duidelijk 
door onder meer een leuk speelplein met uitdagende 
toestellen, dat motiveert om te bewegen. Na schooltijd 
lopen de kinderen zo door naar de BSO, die ondanks de 
locatie in hetzelfde pand, toch voelt als een plek voor 
vrije tijd.  (een ouder)
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Het onderwijs
op ‘t Wad
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Wij denken voortdurend na over de vormgeving 
van ons onderwijs. In toenemende mate krijgen 
we de vraag van ouders: wat voor onderwijs mag ik 
van jullie verwachten? Een op het oog eenvoudige 
vraag die zich echter moeilijk in een paar zinnen 
laat beantwoorden. Daarom hieronder een aantal 
uitgangspunten van ’t Wad; een moderne, innova-
tieve en veilige school. Wij streven naar kwalitatief 
goed onderwijs in een uitdagende en inspirerende 
leeromgeving. 

Maatwerk voor ieder kind
Op ’t Wad willen we volgens de uitgangspunten 
van adaptief onderwijs werken. Dit betekent dat 
de ontwikkeling van de individuele leerling in ons 
onderwijs centraal staat. We kijken voortdurend 
naar wat de leerling kan. We stimuleren de leerling 
en passen zowel de instructie  als het onderwijs-
aanbod op hem of haar aan.  We doen dit in de 
eerste plaats, door de instructie op drie niveaus 
vorm te geven. Als dit niet meer lukt, passen we 
het onderwijsaanbod aan. Het afstemmen van de 
onderwijsbehoeften op onze leerlingen, gebeurt in 
een veilige omgeving en in een goede relatie. 

Instructie
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoef-
te van de leerling en aan de verschillende niveaus 
werken we door de gehele school met het expli-
ciete directe instructiemodel. Voor het zelfstan-
dig werken hanteren wij het motto: ‘Zelfstandig 
waar het kan en samen waar het moet.’ Om dit te 

bepalen controleren we tijdens de les met 
behulp van de zogenaamde wisbordjes of de 

leerling het lesdoel heeft behaald en zelfstandig 
kan (ver)werken. 
Kinderen worden door zelfstandig werken mede 
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Zelf-
standig leren werken is een belangrijk onderdeel in 
het proces van 
zelfstandig leren.

Coöperatief leren
De coöperatieve werkvormen spelen een grote 
rol in ons onderwijs. Door deze werkvormen in te 
zetten tijdens de instructie verhogen we de betrok-
kenheid van de leerlingen bij hetgeen ze in een les 
gaan leren. Door actieve deelname aan de uitleg 
wordt deze uiteindelijk beter begrepen. 
We hebben de verschillende coöperatieve werkvor-
men, die structureel worden ingezet, in een door-
gaande lijn per groep vastgelegd

Plusgroep
We werken al enige jaren met een plusgroep voor 
de leerlingen van groep 4 t/m 8. Om plaatsing in de 
plusgroep en het werken hierin zorgvuldig te laten 
verlopen, werken we met een protocol. De plus-
groep is bedoeld voor leerlingen met een ontwik-
kelingsvoorsprong die behoefte hebben aan extra 
uitdaging. In deze plusgroep worden de kinderen 
door middel van complexe opdrachten uitgedaagd 
om op zoek te gaan naar oplossingen. De complexi-
teit van de opdrachten die deze leerlingen krijgen 
aangeboden, is bedoeld om deze kinderen te leren 
leren. 

Leerlab
Een aantal leerlingen van groep 6 tot en met 8 
neemt 1 ochtend in de week deel aan het leerlab. 
Deze leerlingen hebben op grond van hun talen-
ten en prestaties een andere uitdaging nodig met 
betrekking tot het leerstofaanbod. Het contact 

met ontwikkelingsgelijken is daarbij van wezenlijk 
belang. 

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat 
dat op onze school lessen vormingsonderwijs kun-
nen worden gegeven als ouders daarom vragen. 
Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs worden gegeven binnen de 
schooltijden, maar valt niet onder de verantwoor-
delijkheid van onze school. Deze lessen zijn aan-
vullend op de aandacht die wij als school besteden 
aan geestelijke stromingen en burgerschapsvor-
ming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie 
kwartier worden verzorgd door een bevoegde 
vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke 
richting. Ga voor meer informatie naar de website 
www.vormingsonderwijs.nl. 
Als er voldoende interesse is in vormingsonderwijs, 
kunnen wij deze lessen aanvragen. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden voor u of voor school.
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Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeur-
merk voor scholen die werken aan het verbeteren 
van de gezondheid van hun leerlingen. ’t Wad heeft 
de vignetten sport en bewegen, voeding en welbe-
vinden. 

Sport en bewegen 
Beide staan bij ons hoog in het vaandel en hier-
mee onderscheiden we ons dan ook van de andere 
scholen in Harlingen en omgeving. Onze kleuters, 
groep 1 en 2, krijgen twee keer per schooldag veel 
beweging binnen en/of buiten. Onze leerlingen van 
groep 3 t/m 8 krijgen twee lessen bewegingsonder-
wijs per week. Daarbij zwemmen de groepen 3 e 4 
eens per twee weken één uur. Voor de groepen 3 
en 4 is één van deze lessen een zwemles. Zij zwem-
men eens per twee weken een uur.
Voeding
We zouden graag zien dat leerlingen een gezond 
hapje en drankje mee naar school nemen. We zijn 
een voorstander van een gezonde traktatie voor 
leerlingen én leerkrachten. Gedurende het hele jaar 
worden er in de groepen lesactiviteiten verzorgd 
die een gezonde leefstijl bevorderen.

Sfeer, gedragsregels en 
aanpak pesten
Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor 
ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten 
en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een 
fijne en veilige schoolomgeving. ‘t wad heeft 
heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo 
is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met 
elkaar omgaan op school, in de groep en op het 

plein. De regels geven ook bescherming. Ouders 
weten bijvoorbeeld precies hoe ons personeel 
omgaat met de aan hen toevertrouwde leerlingen. 
Pestgedrag wordt op onze school direct aangepakt. 
In het protocol staat beschreven wat we doen als er 
sprake is van pesten. In alle klassen wordt aandacht 
besteed aan de gedragsregels en het pestprotocol. 
Contactpersoon op onze school is Inge de Vries.

Welbevinden 
’t Wad is een KiVa –school. KiVa is een Fins woord 
en betekent leuk of fijn. Het is een afkorting voor de 
Finse zin: Leuke school zonder pesten. 

’t Wad werkt in de groepen 1 t/m 8 met dit school-
brede preventieve anti-pestprogramma. In 2018 
heeft onderzoek uitgewezen dat KiVa effectief is 
en dus werkt. Aan het begin van ieder schooljaar 
starten we in alle groepen met de zogenaamde 
Gouden Weken. Er wordt 
dan vier weken op een 
speelse manier heel in-
tensief aan de groepsvor-
ming gewerkt. Aandacht 
voor de groepsvorming 
maakt onderdeel uit van 
ons beleid bij het voorko-
men van pesten. Na de 
kerstvakantie staat het 
groepsgebeuren weder-
om centraal. Dan starten 
we met de zogenaamde 
Zilveren Weken. 

Er worden in alle groepen jaarlijks tien thema’s 
behandeld, zoals groepsdruk, communicatie en 
respect. Maar ook over het herkennen, oplossen en 
voorkomen van pesten. In de lessen wordt gewerkt 
aan de kennis, vaardigheden en de houding van 
leerlingen ten aanzien van pesten. De wekelijkse 
lessen zijn gericht op preventief werken en het bie-
den van een veilige leeromgeving. Leerlingen en 
leerkrachten krijgen inzicht in de rol van de groep 
bij het in stand houden van pesten en andere 
groepsproblemen. Elke les wordt afgesloten met 
een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels 
het KiVa-contract. De KiVa-regels zijn bij de leerlin-
gen bekend.
Voor meer informatie verwijzen we u naar: 
www.kivaschool.nl. Inge de Vries is onze KiVa con-
tactpersoon en gaat over de sociale veiligheid.

“  Mijn kinderen gaan iedere dag met veel plezier naar school. 

De leerkrachten hebben persoonlijke aandacht voor ieder 

kind. De school is laagdrempelig en zorgt ervoor dat ieder-

een zich welkom voelt. (een ouder)
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Deze week:  
oudergesprekken
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oudergesprekken

Deze week: smaaklessen
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Als school zijn we continu in ontwikkeling. We 
bewegen mee met nieuwe ontwikkelingen en 
verbeteren of innoveren waar nodig. 

Het kind werkelijk zien! Hier maken we komend 
jaar werk van. Dat doen we door:

 � Het investeren in en realiseren van een fijn en 
veilig pedagogisch klimaat, het ontwikkelen van 
onze pedagogisch tact en pedagogische visie. 
 � Ons te richten op de ontwikkeling van het heel 
het kind. Goed onderwijs richt zich op kwalifica-
tie, socialisatie en persoonsvorming. 
 � Tijd en aandacht hebben en maken voor het kind, 
zodat we beter tegemoet kunnen komen aan de 
onderwijsbehoefte van kinderen.  
 � Het Handelingsgericht Werken (HWG) te imple-
menteren (meerjarenplan). Dit jaar focussen we 
ons op de uitgangspunten: onderwijsbehoeften 
staan centraal, positieve aspecten van leerlingen, 
leerkrachten en ouders zijn van groot belang en 
de werkwijze is systematisch en transparant.  

De NPO middelen zetten we in om onze doelen 
te realiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van extra 

personeel, de inzet van vakdocenten en de aan-
schaf van materialen. De afstemming hierover vindt 
plaats in het team en met de medezeggenschaps-
raad. 

Onderwijstijd 
Ieder kind moet gedurende acht schooljaren 7520 
uur les gevolgd hebben. Dat komt neer op mini-
maal 940 uur per jaar. Van ons wordt verwacht dat 
we de lesuren zo effectief mogelijk besteden. Op 
basis van wat de groep nodig heeft, wordt de on-
derwijstijd ingevuld.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs aan 
de hand van een thema. Naast wereldoriëntatie 
is er veel tijd en aandacht voor taal, beweging en 
creativiteit. 
Vanaf groep 3 is er meer tijd nodig voor het lees- en 
rekenonderwijs. Er wordt minder gespeeld en meer 
instructie aangeboden. De basis voor het lezen, 
schrijven en rekenen wordt dan gelegd.
In groep 7 en 8 gaan de kinderen de verdieping in 
en is er weer meer aandacht voor wereldoriëntatie.

“ Wij maken als gezin van het IKC ‘T Wad gebruik in de volle breedte, kinderopvang, peu-
terschool, basisonderwijs. De jongste dochter was 10 weken oud toen ze voor het eerst 
naar de kinderopvang ging en inmiddels gaat ze ook huppelend naar de peuterschool 
samen met haar twee grote zussen die in groep 6 en 8 zitten. Een school is een plek waar 
je de basisvaardigheden leert zoals rekenen, schrijven en lezen maar ook zeker een plek 
waar je je als kind ontwikkelt. Daar wordt op  
‘T Wad ook volop ruimte voor geboden. Mocht je als kind soms een helpende hand nodig 
hebben of juist vliegend overal doorheen gaan... Wij hebben zeer positieve ervaringen 
met de persoonlijke begeleiding en aanbod qua (plus-)onderwijs op maat vanuit het ge-
hele team! ‘s Ochtends alle 3 dochters samen naar 1 vertrouwde plek brengen voelt voor 
ons dan ook heel goed! (een ouder)

“ Ik vind leuk aan onze school dat je leuk buiten kan spe-
len. De school denkt goed aan de natuur. Het school-
plein heeft meer planten gekregen en de speeltoestel-
len zijn van hout. Er is altijd wel iets te doen! (leerling)
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We doen ons uiterste best om de ouders/verzor-
gers van onze leerlingen zo effectief en zo goed 
mogelijk bij het onderwijs op school te betrekken. 
We hechten niet alleen veel waarde aan een goed 
contact, maar we vinden het net zo belangrijk dat 
er tussen school, de ouders en de leerling een drie-
hoek ontstaat waarbinnen nauw wordt samenge-
werkt en dat er een bondgenootschap ontstaat. We 
hebben namelijk een gezamenlijk belang en dus 
een gezamenlijk doel; de ontwikkeling van en de 
zorg voor het kind. In september vindt het eerste 
gesprek plaats, dit is een kennismakingsgesprek. 
Verder zijn er gedurende het schooljaar regelmatig 
momenten waarop u met de leerkracht in gesprek 
kunt over de ontwikkeling van uw kind. We streven 
er naar om deze gesprekken ‘s middags tot uiterlijk 
18.00 uur te houden. Mocht dit voor u absoluut niet 
mogelijk zijn dan kunt u in overleg met de leer-
kracht gezamenlijk een ander moment afspreken.

Informatie vanuit de groepen aan 
het begin van het schooljaar
Aan het begin van ieder schooljaar geven de 
groepsleerkrachten  informatie over het werken in 
de groepen. Dit zal op een middag of avond zijn. 
U kunt dan kennismaken met de leerkracht van 
uw kind. Ook wordt u geïnformeerd over de ma-
nier van werken in de groep, de afspraken en over 
de doelen waaraan voor de verschillende vakken 
wordt gewerkt.

Rapport
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport 
mee. Voor de voorjaarsvakantie en voor de zomer-
vakantie.

Helpen bij activiteiten
Door het jaar heen organiseren wij allerlei activitei-
ten, waarvoor we een beroep op u doen als ouder. 
Enkele van deze activiteiten zijn: de groepen be-
geleiden naar zwemles, de luizencontrole, knutsel-
middagen in de groep, maar ook het versieren van 
de school in de thema’s, passend bij de seizoenen 
of de activiteiten. 

Oudervereniging de Wadlopers
De grotere activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en 
de laatste schooldag, worden georganiseerd door 
de leden van de oudervereniging. 
Op de dag van de activiteit zelf wordt vaak extra 
hulp van ouders gevraagd. Het is een leuke manier 
om bezig te zijn op school. Bij deze activiteiten is 
uw hulp onmisbaar. Uw hulp wordt erg gewaar-
deerd.

Schoolweging 32,5
1S/2F landelijk 95,4%
1S/2F Middelstein 96,3%

1F landelijk 57,9%
1F Middelstein 74,1%
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U krijgt op verschillende manieren  
informatie van en over ’t Wad. 

De website
Algemene informatie kunt u vinden op onze web-
site;  www.obs-wad.nl. De website is ingericht voor 
iedereen die deel uitmaakt van ons kindcentrum:  
ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten. De 
website is echter ook bedoeld voor ouders/verzor-
gers die kennis willen maken met onze school. 

Nieuwsbulletin ‘Wadnieuws’
Elke maand brengt de school het Wadnieuws uit. 
Hierin wordt u op de hoogte gehouden van ge-
zamenlijke activiteiten op ‘t Wad en van overige 
zaken die in en rondom de school spelen. 

Social Schools
De ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) met 
behulp van de Social School app volgen. Met be-
hulp van deze app heeft u een kort lijntje met de 
leerkracht en dus ook met de groep waarin uw kind 
zit. Sowieso één keer per week ontvangt u een be-
richt uit de groep van uw kind. Met behulp van de 
app kan alles vliegensvlug worden gedeeld. Social 
Schools is een volledig afgeschermde omgeving. 
De leerkracht nodigt alleen ouders/verzorgers uit 
om de groep te volgen.

Social Media
Via Social Schools vragen wij u toestemming voor 
het gebruik van beeldmateriaal. Mocht u tussen-
tijds hierin een wijziging willen aanbrengen dan 
kunt u dit zelf wijzigen in Social Schools. Ook is er 
een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u 
vinden op de website. 
Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op 
school en wilt u dit via social media (zoals Facebook 
of Twitter) verspreiden? Doe dit altijd in overleg én 
met toestemming van school. 

“ De gymlessen zijn leuk. We doen iedere keer 
weer iets anders. We hebben een leuk school-
plein om op te spelen. We kunnen er goed ver-
stoppertje doen, tikkertje of voetballen.  
(leerling)
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Meivakantie

Deze week: luizencontrole

GROEP 8: Kamp

Schoolfotograaf
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GROEP 1 t/m 8 VRIJ
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Klachtenregeling
Hoezeer de mensen in het kindcentrum ook hun 
best doen; er kunnen uiteraard misverstanden 
ontstaan en fouten worden gemaakt. Dit gebeurt 
overal. Uiteraard bent u altijd welkom om dergelijke 
zaken te bespreken. Ook kunt u een klacht indie-
nen.

De procedure
In eerste instantie dient u zich tot de desbetref-
fende leerkracht te wenden. Mocht dit niet tot een 
oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de 
directie van ‘t Wad. Komen we dan nog niet tot een 
oplossing, dan wordt er met u overlegd wie er inge-
schakeld dient te worden om het probleem wel op 
te lossen.

Indien nodig treedt de officiële klachtenregeling 
in werking. Iedereen binnen de schoolgemeen-
schap, ouders/verzorgers, leerlingen, personeel kan 
een klacht indienen. Een klacht kan betrekking 
hebben op de beslissing van de aangeklaagde. Dit 
kan gaan om gedragingen of beslissingen dan wel 
het nalaten van gedragingen en het niet nemen 
van beslissingen, toepassen van strafmaatregelen, 
beoordelen van leerlingen, de inrichting van de 
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discrimina-
tie, agressie, geweld en pesten.
Het eerste aanspreekpunt van de klager is één van 
de contactpersonen. Zij kunnen voorlichting geven 
over de klachtenprocedure en kunnen de klager 
doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze 
zorgt voor verder afhandeling van de klacht. Uit-

gebreide informatie over de regeling is op school 
beschikbaar.

Intern vertrouwenspersoon ‘t Wad
Inge de Vries 
Tel: 06 53462386
Naast deze contactpersoon zijn er ook externe 
vertrouwenspersonen. Voor ’t Wad is dat mevrouw 
Reintsje Miedema. Bij haar kunt u terecht met 
klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, 
signalen op het gebied van discriminatie, onver-
draagzaamheid, fundamentalisme radicalisering, 
extremisme e.d.
Het meldpunt vertrouwenspersonen is telefonisch 
te bereiken op nummer:
0800-2299444. 

Extern vertrouwenspersoon
Reintsje Miedema
Tel: 088 22 99 817
E-mail: r.miedema@ggdfryslan.nl 

Tenslotte is de school voor de behandeling van 
klachten aangesloten bij een onafhankelijke klach-
tencommissie: de Landelijke Klachtencommissie 
voor het openbaar en het algemeen toegankelijk 
onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en 
beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. 
(zie contact- adressenlijst).

Schorsen en verwijderen van een 
leerling
Hoewel we ons uiterste best doen om leerlingen 
een goede en leerzame tijd te geven op onze scho-
len, kan het gebeuren dat we die taak niet meer 
kunnen uitvoeren. In dat geval gaan we over tot 
een procedure van schorsing. Die procedure voeren 
we alleen in heel uitzonderlijke gevallen uit. Na 
overleg met de ouders en de leerplichtambtenaar 
zal de procedure door het bestuur worden ingezet. 

In deze procedure moet de inspecteur basisonder-
wijs ook betrokken worden. De procedure “toe-
laten, schorsen en verwijderen van leerlingen” is 
digitaal beschikbaar op de website van Kyk.

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ou-
ders hun mening geven over alles wat de school 
aangaat. In de raad zitten twee ouders en twee 
teamleden. De MR-leden worden gekozen via ver-
kiezingen. De schoolleider van onze school is geen 
lid, maar tijdens het eerste deel van de vergadering 
aanwezig en op uitnodiging. De MR denkt mee, 
praat mee en heeft instemmings of adviesrecht 
over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, 
veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieu-
we ontwikkelingen in en rond school. De vergade-
ringen zijn openbaar.

Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit 
vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder of een 
teamlid van ’t Wad zijn ook vertegenwoordigd in 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) van alle KyKscholen. Heeft u vragen, tips 
of ideeën? Laat het weten aan de Medezeggen-
schapsraad. Er is ook een landelijke site waar ou-
ders veel informatie over het reilen en zeilen op 
scholen kunnen vinden: www.5010.nl
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CITO toetsen
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Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van Jeugdgezond-
heidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op twee 
momenten uitgenodigd voor onderzoek: in groep 2 
en in groep 7. Tijdens deze onderzoeken wordt on-
der andere gekeken naar lengte, gewicht, gehoor 
en gezichtsvermogen. Ouders krijgen vooraf een 
uitnodiging en zijn altijd aanwezig bij de onder-
zoeken. Heeft u vragen over de gezondheid van uw 
kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken con-
tact opnemen met de schoolarts of verpleegkundi-
ge. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur. 

Kwaliteitsbeleid
Het bewaken van de kwaliteit van school wordt in 
een gestructureerde cyclus gemonitord. Op basis 
van ons schoolplan wordt ieder jaar een schooljaar-
plan gemaakt, waarin de ontwikkelingen, doelen 
en ambities staan beschreven. Ieder kwartaal wordt 
daarvan een rapportage gemaakt en besproken 
met team, MR en bestuur.

Juiste ondersteuning  
voor ieder kind
’t Wad stimuleert alle leerlingen om hun talenten 
te ontwikkelen. We willen het beste uit uw kind 
halen en aanbieden wat uw kind nodig heeft. Vanaf 
het moment dat uw kind naar ’t Wad gaat, volgen 
wij de ontwikkeling en prestaties. Hiervoor gebrui-
ken we onder andere het pedagogisch-didactisch 
groepsoverzicht, het plan van aanpak, observaties, 
toetsen en het door leerlingen gemaakte werk. De 
leerkracht zet deze belangrijke informatie in het 
leerlingvolgsysteem. Ook het sociaal emotioneel 
welbevinden vinden wij belangrijk om te volgen. 
Dit doen we met behulp van de KiVa monitor en de 
Scol vragenlijsten.

Sommige leerlingen hebben extra zorg en aan-
dacht nodig, omdat ze heel snel door de lesstof 
gaan, juist wat achterblijven of andere problemen 
hebben. De leerkrachten houden dit goed in de 
gaten. Alle leerlingen worden besproken met de 
intern begeleider. 
Indien er zorgen over een leerling zijn , dan bespre-
ken de leerkracht en intern begeleider samen met 
ouders welke ondersteuning nodig is. Ook kan de 
leerling in het bovenschools Zorg en Advies Team 
worden besproken. In dit team werken we onder 
andere samen met de GGD, orthopedagogen en 
het gebiedsteam waarin bureau Jeugdzorg, de 
Jeugdgezondheidszorg en andere deskundigen 
zijn vertegenwoordigd. 

KyK Expertisecentrum
Het KyK Expertisecentrum bundelt alle kennis en 
expertise van de KyKscholen. Denk aan hulp bij 
dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, 
weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het 
centrum werkt ook samen met externe partijen 
en is beschikbaar voor alle leerlingen. Zo kunnen 
we de juiste expertise altijd op het juiste moment 
inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruikmaken van de 
kennis van het KyK  Expertisecentrum. Bijvoorbeeld 
ook als een leerkracht zelf coaching wenst of als er 
problemen zijn in een groep (van welke aard dan 
ook). Elke KyKschool heeft een eigen schoolonder-
steuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf 
kan bieden aan zorg en ondersteuning (u kunt dit 
lezen op de website). Zo weet het Expertisecen-
trum precies waar wat te halen is en of bepaalde 
kennis ontbreekt. Het contact met de zorgcoördi-
nator van het Expertisecentrum loopt via de intern 
begeleider van onze school. 

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en 
het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te 
realiseren, werken de schoolbesturen in de pro-
vincie Friesland met elkaar samen in een samen-
werkingsverband. De afspraken die ze met elkaar 
maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. 
Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u 
vinden op de website  
www.passendonderwijsinfryslan.nl

Ondersteuning door externen onder 
schooltijd 
Net als elders in het land krijgen wij in toenemende 
mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen 
initiatief en voor eigen rekening externe begelei-
ding inschakelen om extra ondersteuning aan hun 
kind te bieden. Een bezoek aan een behandelaar 
van dyslexie, logopedie en fysiotherapie zijn voor-
beelden hiervan. Wij zijn echter verplicht om de 
noodzaak van dit verzuim te kunnen beargumen-
teren richting de Inspectie van het Onderwijs. De 
school is verplicht om in overweging te nemen in 
hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed 
heeft op de uitvoering van het reguliere onder-
wijsprogramma. Het beleid, inclusief voor-
waarden, procedure, overeenkomsten en 
verklaringen liggen ter inzage op school.

Overige 
informatie
(vervolg)
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Deze week: smaaklessen
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Ziekmelden en bijzonder verlof aanvragen
In geval van verzuim verzoeken wij u vriendelijk dit 
ruim voor 8.30 uur te melden.  Bij voorkeur via Soci-
al Schools of door naar school te bellen. 
Om een goed beeld te krijgen van hoe vaak een 
kind afwezig is van school, wordt absentie door de 
leerkracht geregistreerd.
Bij een vermoeden van ongeoorloofd schoolver-
zuim wordt er contact opgenomen met de ouders/
verzorgers. Indien er aanleiding voor is, nemen we 
contact op met de leerplichtambtenaar.
Indien gewenst kan de school maatschappelijk 
werk, de huisarts, de vertrouwensarts etc. inscha-
kelen.

Als het ongeoorloofde schoolverzuim zich in een 
schooljaar herhaalt, wordt het verzuim door-
gegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze kan 
eventueel overgaan tot het nemen van juridische 
stappen.

Stichting Leergeld
Kinderen moeten meedoen! Kinderen gaan mee 
op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. 
Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of 
computer regelen als een kind die niet heeft. Alle-
maal normale levensbehoeften, waardoor kinderen 
zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Wie helpen we? Kinderen van 4 tot 18 jaar, die in 
gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau 
opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken, 

omdat de kosten van een schoolreisje of het lid-
maatschap van een sportvereniging onoverkomelij-
ke financiële hindernissen zijn.
U kunt voor informatie terecht op  
www.leergeld.nl. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Op ‘t Wad hebben we een actieve oudervereniging, 
genaamd de Wadlopers. Deze vereniging bestaat 
uit ouders van leerlingen van ons kindcentrum. Zij 
organiseren, samen met de leerkrachten, de festi-
viteiten en activiteiten op ‘t Wad. Deze activiteiten 
zijn alleen mogelijk met uw steun. Daarom vragen 
we van de ouders een vrijwillige bijdrage per kind.. 
De oudervereniging incasseert de ouderbijdrage. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld op de jaarvergadering in oktober. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt om de activiteiten, 
zoals Sinterklaas, Kerst en de laatste schooldag 
mee te bekostigen. De oudervereniging probeert 
deze bijdrage zo laag mogelijk te houden. Hoewel 
we graag zien dat u de bijdrage voldoet, blijft het 
een vrijwillige bijdrage. 
We zijn van mening dat alle leerlingen mee moe-
ten kunnen doen met activiteiten die de school 
organiseert, ook als de ouders de vrijwillige ouder-
bijdrage niet kunnen of willen betalen. We zullen 
daarom leerlingen in geen enkel geval uitsluiten 
van deze activiteiten.

Rookvrij schoolterrein
Onze school heeft een rookvrij schoolterrein. Dat 
betekent dat niemand rookt op het schoolterrein of 
in het zicht van de leerlingen. We doen dit omdat 
roken erg verslavend is en slecht voor je gezond-
heid. Ook ongewild meeroken is schadelijk voor 
mensen die zelf niet roken. Wij vinden een rookvrije 
en gezonde omgeving voor onze leerlingen en per-
soneel erg belangrijk.

Veiligheid
Iedere school is actief bezig met de veiligheid op 
school. Daarbij worden regelmatig zogenaamde 
risico inventarisaties en evaluaties afgenomen. De 
uitkomsten pakken we snel op. Vanuit stichting 
KyK wordt gemonitord of het veiligheidsbeleid op 
de scholen op orde is. 

Regelingen en protocollen
Op onze website is informatie te vinden die be-
trekking heeft op rechten en plichten van zowel de 
school als de leerlingen en hun ouder(s)/ verzor-
ger(s). U kunt hier onder andere de onderstaande 
informatie en of documenten vinden: 

 � Verlofregeling
 � Protocol toelaten,  

schorsen en verwijderen 
 � Veiligheidsplan (incl. social media)
 � Voedings beleid 
 � Huisregels
 � Sponsorbeleid

Handig om te  
weten / rechten  
en plichten
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Resultaten onderwijsleerproces
Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties 
van leerlingen vinden we erg belangrijk. Als we 
werken aan kwaliteit, investeren we direct in onze 
leerlingen en hun prestaties. We volgen alle resul-
taten met het leerlingvolgsysteem, observaties, 
de groepsplannen en verschillende toetsen zoals 
CITO-toetsen en IEP toetsen. Zo houden we goed 
zicht op de ontwikkeling van leerlingen en of ze 
extra ondersteuning nodig hebben. Twee keer per 
jaar ontvangen leerlingen een rapport.

Eindresultaten
Leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. De 
eindtoets toetst wat leerlingen in de afgelopen acht 
jaar hebben geleerd op de basisschool. De inspec-
tie van het onderwijs monitort de uitkomsten van 
deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn vrij om 
een eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor 
de Iep-eindtoets. Deze eindtoets is bedoeld om 
te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo 
eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte 
vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan 
het einde van groep 8. Door de prestaties van een 
leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat 
en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan 
goed in kaart worden gebracht wat de persoon-
lijke ontwikkeling van het kind is. De inspectie 
heeft normtabellen opgesteld op basis waarvan 
de gemiddelde opbrengst van de scores van de 
leerlingen gewogen kunnen worden. 

Uitstroom
De uitstroom van de leerlingen van groep 8 naar 
het voortgezet onderwijs ziet er voor het schooljaar 
2021 - 2022 als volgt uit: 

Schoolvorm Aantal 
kinderen

Percen-
tage

Toelichting bij 
berekening

VWO 2  9% VWO, Athe-
neum en 
Gymnasium

HAVO/VWO 5  22% Havo en havo/
vwo advies

MAVO 7  30% Inclusief havo-
kans advies

VMBO B.B. 
en K.B.

9  39%

PrO - -

Eindopbrengsten
en uitstroom

Schooljaar  Score  
't Wad

Landelijk 
gemiddelde

2016 - 2017 81,6 78,7  

2017 - 2018 82,3 81,6  

2018 - 2019 85,1 82,4  

2019 - 2020 *  *

2020  -2021 72,8 79,7

2021  -2022 74,6 80,0

In het schooljaar 2019 - 2020 is in verband met het 
coronavirus geen Iep-eindtoets afgenomen. 

“  Wat ik leuk vind aan school, is dat je veel 
leert. Gym is leuk en het werk is leuk, om-
dat je ervan leert. We hebben ook mooie 
klimtoestellen. (leerling)
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De voorschool, kinderopvang en buitenschool-
se opvang op ikc ’t Wad worden verzorgd door 
Kinderwoud Kinderopvang. Kinderwoud is een 
kinderopvangorganisatie met kinderdagverblij-
ven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang door heel Friesland. 
Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigen-
heid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk 
kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te 
ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te 
ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn 
wie het is.  
 
In het dagelijks aanbod van Kinderwoud vormen 
spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voe-
ding de basis. Deze elementen stimuleren de brein- 
en talentontwikkeling van kinderen. Deze weten-
schap vindt Kinderwoud interessant en belangrijk 
om iets mee te doen, om samen met ouders, 
onderwijs en andere partners de ontwikkeling van 
kinderen te stimuleren. Bij het samenstellen van de 
gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten dient het 
Kinderwoud spinmodel met de diverse ontwikke-
lingsgebieden als handvat; het stimuleren van de 
grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het 
ontwikkelen van sociale contacten en vaardighe-
den, het experimenteren met materiaal en het ont-
wikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. 
Bovendien sluiten we met ons gevarieerde aanbod 
eenvoudig aan op de thema’s en activiteiten op 
school. 
 

Aanbod op ikc ’t Wad
Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Voorschool: voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar.

Kinderopvang en Voorschool 
Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kin-
derwoud de kinderopvang en de voorschool op ikc 
’t Wad. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen 
en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs 
nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de 
basisschool naar de voorschool.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Op de voorschool en kinderopvang ’t Wad wordt 
gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE 
staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De 
rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, 
stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen 
en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. 
Bovendien wordt met behulp van het programma 
een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs 
gerealiseerd. 
 

Buitenschoolse opvang 
Kinderen die de buitenschoolse opvang op ’t Wad 
bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van 
activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden 
Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & Bakken, 
Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot 
slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikke-
lingsgebieden van het kind worden activiteiten en 
workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij 
het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons 
hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriend-
jes te spelen. 
 
Aanmelden  
Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang of 
buitenschoolse opvang op ’t Wad?  
Dat kan via het aanmeldformulier op de website 
van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/
aanmeldformulier-kdv-bso-gob  
 

Voorschool, kinder- 
opvang en buiten-
schoolse opvang 

Openingstijden  
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.  
(verlengde opvang vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur)

Voorschool
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.

Buitenschoolse opvang
Voorschoolse opvang (vso):  
maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur.  
(verlengd vanaf 6.30 uur)

Naschoolse opvang (nso):  
maandag t/m vrijdag van  
14.00 - 18.00 uur. (verlengd tot 18.30 uur)
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Wilt u uw kind aanmelden voor 
voorschool ’t Wad? 
Dat kan via het aanmeldformulier  
op de website van Kinderwoud: 
www.kinderwoud.nl/
aanmeldformulier-
peuteropvang.htm 

Clustermanager 
Renske Verbeek
renskeverbeek@kinderwoud.nl
06 82266907

Vragen en contact
Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen?  
Neem dan contact op met de afdeling Planning & 
Plaatsing van Kinderwoud.  
 
T: (0513) 610 825 
E: planning@kinderwoud.nl 
I: www.kinderwoud.nl

Start schooljaar:  maandag 29 augustus 2022

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 2022

Studiedag team 't Wad: 24 oktober 2022

KyK dag: 21 november 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen: 7 t/m 10 april 2023

Studiedag team 't Wad     11 april 2023

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023 (inclusief  
Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaartsdag + vrijdag: 18 t/m 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023

Zomervakantie: 21 juli t/m 3 september 2023

Extra vrije dagen voor  
de leerlingen van  
groep 1 t/m groep 8
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 heb-
ben, vanwege de hoeveelheid uren die zij 
maken, een  aantal vrije dagen gedurende 
het schooljaar.

Het aantal vrije dagen voor groep 1 tot en 
met 8 komt op drie. Hieronder ziet u alvast 
welke vrije dagen dit zijn. Wilt u deze data 
in uw agenda noteren? 

De vakantieregeling van 
Stichting openbaar  
onderwijs Odyssee voor  
het schooljaar 2022 - 2023

Leanne Jaspers

Kinderwoud maakt van 
‘Elke dag een mooie dag’! 

Groep 1 tot en met 8 29 september 2022 30 januari 2023 16 juni 2023

Ingrid de Vries

Miranda de Blaauw

Jutta van der Zee

Anna Feenstra

Liesbeth Hofman-Bos

Wies Hehenkamp
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Openbaar integraal kindcentrum 
’t Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen
Tel. 0517 – 413221
E-mail: directie.wad@kykscholen.nl
I: www.obs-wad.nl 

Directie
Jeltsje Adema
E-mail: directie.wad@kykscholen.nl 

Administratie
Marieke Sibma
E-mail: 
administratie.wad@kykscholen.nl 

Intern begeleider
Greetje Klaren 
E-mail: ib.wad@kykscholen.nl 

Voorschool ’t Wad
Kinderwoud
Contactpersoon: Gerberina Zeelen
e-mail: 
gerberinazeelen@kinderwoud.nl
Tel: 06 83528422

Voorzitter College van bestuur 
Odyssee
Bram ten Cate
E-mail: btencate@kykscholen.nl

Servicebureau KyK
Brédyk 4 
8601 ZD Sneek
Tel. 0515 – 857020
E-mail: info@kykscholen.nl
www.kykscholen.nl

GGD Friesland
Tel. 088 - 2299222
E-mail: info@ggdfryslan.nl 
I: www.ggdfryslan.nl 

Schoolarts
Mw. Anja Booij
Tel. 088 - 2299456
E-mail: a.booij@ggdfryslan.nl 

Jeugdverpleegkundige
Mw. Jannie Oosterhaven
Tel. 088 - 2299873
E-mail: j.oosterhaven@ggdfryslan.nl 

Assistente
Debbie Hiemstra
Tel. 088 – 2299370
E-mail: d.hiemstra@ggdfryslan.nl

Logopediste
Mw. D. Bosscha
Tel. 088 – 2299444
E-mail: d.bosscha@ggdfryslan.nl 

Pedagoog
Babs van Hijum
Tel. 088 - 2299590
E-mail: b.vanhijum@ggdfryslan.nl  

Gebiedsteam Harlingen
Locatie: MFC ’t Vierkant Harlingen
Tel. 0517 – 140517
E-mail: gebiedsteam@harlingen.nl

Roelof de Witte
06 23025070
r.dewitte@gebiedsteamharlingen.nl

Externe Vertrouwenspersoon
Reintsje Miedema
088 22 99 817
E-mail: r.miedema@ggdfryslan.nl

Inspectie van het Onderwijs
Tel. 088 - 6696060
E-mail: info@owinsp.nl
I: www.onderwijsinspectie.nl
Contactinspecteur:  
mevrouw E. Brockman

Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Fryslân
Tel. 058 - 294 89 37
I: www.passendonderwijs
infryslan.nl

Vragen over onderwijs
Tel. 0800 – 8051(gratis)
I: www.5010.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
I: www.onderwijsgeschillen.nl 

Regiecentrum bescherming en 
veiligheid
Tel. 058 - 233777
E-mail: info@regiecentrumbv.nl 
I: www.regiecentrumbv.nl 

Leerplichtambtenaar  
Mevr. J. van der Veen
Tel. 0517 – 492250
E-mail: j.vanderveen@harlingen.nl

Contact- en  
adressenlijst
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Heb jij een leuk, mooi, grappig of inspirerend

KyKje? Deel jouw KyK-momenten komend jaar

met ons via de hashtag #kykscholen en tag ons

in je bericht!

We delen graag jullie momenten op de KyK

socials. Een aantal foto's krijgt een mooie plek

in de schoolgids van volgend jaar!      

Beste ouders, verzorgers, en leerlingen,

Met trots presenteren we de eerste schoolgids inkalendervorm van KyK! Sinds 2022 zijn de scholen vanGearhing en Odyssee samen verdergegaan in onzenieuwe stichting: KyK-scholen. KyK staat voor Krêft ynKollektyf, want dat is wat we zijn, een krachtig collectiefvan 34 scholen in Friesland. Binnen KyK gaan erdagelijks 4026 leerlingen naar school. Onze leerkrachten,onderwijsassistenten, intern begeleiders, directeuren enandere medewerkers zetten zich dagelijks in voor goedonderwijs. In een veilige omgeving waar iedereen zichzelfkan zijn, zodat elk kind met plezier naar school gaat.Graag richt ik mij in het bijzonder ook aan de ouders enverzorgers van onze leerlingen, want jullie zijn van grootbelang bij de ondersteuning van het thuisleren, hetorganiseren en realiseren van activiteiten op de scholen,de medezeggenschapsraad en meer. Samen zorgen wevoor passend onderwijs, ieder in zijn eigen dorp of stad.Welkom bij KyK!

                                                                                 - Bram
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