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Voorwoord

...samen 
 een stap vooruit

Beste ouders en verzorgers, 

Dit is de jaarkalender/schoolgids voor het school-
jaar 2019/2020 van openbaar integraal kindcen-
trum ’t Wad. Ons kindcentrum biedt basisonder-
wijs, voorschool, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang onder één dak. Op ’t Wad kunnen 
kinderen van 0 t/m 12 jaar zich ontwikkelen, el-
kaar ontmoeten en worden zij op hun kwaliteiten 
aangesproken. In deze jaarkalender/schoolgids 
vindt u voornamelijk een groot aantal praktische 
zaken die voor u als ouders/verzorgers gedurende 
het schooljaar van belang zijn.

Naast deze jaarkalender hebben wij een uitge-
breide schoolgids ontwikkeld. Deze kunt u vin-
den op onze website www.obs-wad.nl. 

In deze uitgebreide schoolgids vindt u aanvul-
lende informatie en  willen wij u een zo goed 
mogelijk beeld geven van hoe het onderwijs in 
ons kindcentrum is vormgegeven. Het accent ligt 
hierbij op hoe wij met de leerlingen werken, wat 
we daarbij belangrijk vinden en hoe wij al onze 
leerlingen zo goed mogelijk proberen te begelei-
den. Na het lezen van onze uitgebreide school-
gids, weet u waar wij voor staan en waarin wij ons 
als school onderscheiden.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact 
tussen school en ouders/verzorgers. Indien u 
vragen of opmerkingen heeft, kunt u gerust naar 
school bellen. Als u een nog beter beeld van ons 
onderwijs wilt krijgen of sfeer wilt komen proe-
ven, bent u van harte welkom voor een rondlei-
ding.

Met een hartelijke groet, 
namens alle medewerkers van team ’t Wad,
Stana de Wit (schoolleider)
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Augustus
2019

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Eerste schooldag en geza-
menlijke opening van het 
schooljaar!

Deze week luizencontrole

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Vergadering Wadlopers: 
19.30 uur 

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

GROEP 1 & 2 naar het 
circus

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE
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’t Wad is een openbare school en één van de 14 
scholen van Stichting Odyssee. Onze school is in 
principe toegankelijk voor alle kinderen, onge-
acht hun sociale, etnische, religieuze of culturele 
achtergrond. Dat betekent dat de beginselen 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, omgangs-
vormen 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 maatschappelij-
ke en levensbeschouwelijke normen en waarden 
in die samenleving. Iedere leerling krijgt bij ons 
de kans om zich te ontwikkelen, om kansen te 
grijpen en om een gelukkig kind te zijn. Wij wil-
len 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 
onderwijspraktijk en geldt voor leerlingen en 
medewerkers. Door op verschillende niveaus en 
in de verschillende onderlinge relaties samen te 
werken, worden we elke dag een beetje beter 
met elkaar.

Visie
’t Wad is een gezond kindcentrum. Binnen het 
team heerst de overtuiging dat leerlingen die 
bewegen, gezond en fit zijn, en ook lekker in 
hun vel zitten, zich optimaal ontwikkelen. Sport 
en bewegen hebben een positieve invloed  op 
schoolresultaten in algemene zin, werkhouding, 
concentratie, motivatie, fitheid en stressbesten-
digheid. 
Bewegingsonderwijs neemt bij ons een belang-
rijke plaats in. We besteden actief aandacht aan 
een gezonde leefstijl. Bij ons kunnen kinderen 
in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zich in een 
uitnodigende, veilige en gezellige leer-
omgeving maximaal ontwikkelen. Ons 
KiVaprogramma draagt hieraan bij.

Wij vinden aandacht voor talent 
belangrijk voor de totale ont-
wikkeling van onze leerlingen. 
Daarom spreken we onze 
leerlingen aan op hun kwa-
liteiten door hen kansen 
te bieden en hen uit te 
dagen om zich naar en 
binnen hun eigen mo-
gelijkheden zo optimaal 
mogelijk te ontwikke-
len. We moedigen hen 

hierbij niet alleen aan, 
maar ondersteunen hen 
om die kwaliteiten in te 
zetten. Onze begeleiding en 
ons onderwijs zijn afgestemd 
op de individuele mogelijkheden 
en behoeften van het kind. De eigen-
heid van ieder kind staat bij ons voorop 
en we begeleiden onze kinderen op weg naar 
zelfstandigheid.

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

Wie zijn wij en waar 
staan wij voor?
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September
2019

GROEP 8 fietsclinic

Deze week:
infomiddagen/-avonden

Spreekuur Hedser van der  
Meulen (gebiedsteam)  
13.00 - 15.00 uur  

GROEP 1 & 2 naar kleu-
tervoetbal  

Spreekuur Hedser van der  
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

NSA: 14.15 - 15.45

Kraanwaterdag

Start kinderpostzegels

NSA: 14.15 - 15.45

Wadnieuws september 

Vergadering Denktank:
8.30 uur

GROEP 7 en 8: Technics4U

Einde Gouden Weken 

GROEP 1 t/m 8 VRIJ
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Ons team 

6

Ik ben Mar-
greet Bekius,  
Twee dagen 
groepsleer-
kracht van 
groep 7, drie 
dagen bewe-
gingsonderwijs. 
Prachtige com-
binatie: sparren met leerlingen van de bovenbouw en zorgen voor leuke en leerzame gymles-sen voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Drie lessen per week op onze Gezonde School.

Ik ben Anke Feenstra en leerkracht van groep 4 en 6. Ik geniet van het werken met kinderen, omdat ieder kind uniek is. 

Ik ben Petra 
Hemstra en 
leerkracht 
van de groe-
pen 1a/2a, 
1b/2b, en 5. In 
mijn lessen 
pas ik graag 
coöperatieve 
werkvormen toe, omdat ik hier-mee de betrokkenheid  van de leerlingen verhoog. 

Ik ben  
Bea Oord. 
Naast 
groepsleer-
kracht voor 
groep 8 be-
steed ik één 
dag per week 
aan  interne 
begeleiding. 
Dit vind ik een heel mooi en uit-
dagend onderdeel van mijn werk 
waarbij ik veel contact met leerlin-
gen, ouders, externen en collega’s 
heb.

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

Ik ben juf  
Valery en 
leerkracht 
van groep 
3/4. Ieder 
kind elke dag 
opnieuw in 
zijn kracht zetten, vind ik als persoon én leerkracht een inspirerende  en boeiende uitdaging. Ik laat mijn creativiteit in allerlei opzichten de vrije loop. 

Ik ben 
Henny 
Dijkstra en 

leerkracht 

van groep 

1b/2b. Het 

werken met 

de jongste 

kinderen 

vind ik leuk, 

omdat zij spelenderwijs leren 

en ik het een uitdagende 

doelgroep vind.

Ik ben Stana de 
Wit schoolleider 
van ’t Wad. Mijn 
passie is onder-
wijs! Mijn lijfspreuk 

is: Be the change 

you want to see in 

the world. Dit be-

oog ik elke dag in 

alles wat ik doe. 
 

Ik ben Ylja 
Geertsma. Ik 
geniet elke 
dag als ik voor 
groep 2/3 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 
Janieke 

Kalsbeek 

en leer-
kracht van 

groep 4. Ik 

houd erg 

van sport, 

gezond en 

lekker eten. Het wer-

ken op een Gezonde School als 

’t Wad vind ik dan ook superleuk. 

Ik ben Martha Kok. Met veel plezier werk ik in groep 1a/2a. Samen zingen, dansen en knut-selen. In de kleine kring werken we aan opdrachten. De andere kinderen zijn 
dan zelfstan-
dig bezig. 
Zo mooi om 
te zien! Mijn 
belangrijkste 
doel is dat 
kleuters met 
plezier naar 
school gaan. 

Ik ben  
Saskia 
Frölich en 

werkzaam 

in de groe-

pen 2/3 en 

3/4. Naast 

allerlei 
activiteiten 

integreer ik 

ook yoga in mijn lessen, omdat 

ik heb gemerkt hoe fijn de kin-

deren hierop reageren. 

Wij staan met een enthousiast,  
energiek en fit team voor onze  
leerlingen en ouders klaar.   

Wij stellen het  team 
van ’t Wad met ple-
zier aan u voor.



Oktober
2019

Week van de pauzehap

HERFSTVAKANTIE

Vergadering MR: 19.30 uur

Week van de pauzehap

Vergadering Wadlopers: 
19.30 uur 

HERFSTVAKANTIE

Start Kinderboekenweek

Schoolarts groep 1 & 2

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00-15.00 uur

NSA: 14.15 - 15.45

Week van de pauzehap

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

HERFSTVAKANTIE

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

Week van de pauzehap

HERFSTVAKANTIE

Wadnieuws oktober

Afsluiting gouden weken
ouders & leerlingen
vanaf 13.00 uur

Week van de pauzehap

HERFSTVAKANTIE

Einde kinderboeken week
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Ons team 
vervolg

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

Ik ben 
Angelique 
Fial en 
leerkracht 
van groep 
8. Wat ik zo 
aan kinde-
ren waardeer 
is dat ze zo 
verschillend zijn. Een ieder werkt 
naar eigen kunnen. Gelukkig 
waardeert ’t Wad dit net zoals ik. 
Daarom voelen team en leerlin-
gen zich thuis op ’t Wad. 

Ik ben 
Nynke 
Zeldenrust 
en sinds dit 
schooljaar voor het eerst werkzaam in groep 5. De afgelopen 19 jaar ben ik werkzaam geweest als leerkracht in het speciaal basisonder-wijs. Na deze mooie periode kreeg ik de kans om op ‘t Wad aan de slag te gaan. Ik heb er veel zin in.

Ik ben Adriaan 

Dillema en leer-

kracht van groep 

7. Mijn beroep 

is spannend en 

afwisselend. 

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 stellen ze vragen die ik zelf 

nooit bedacht zou hebben. Dat 

soort vragen houden mij ook en-

thousiast en nieuwsgierig. Ik geef 

met veel plezier les op ’t Wad. 

De sfeer is prima en ik kan altijd 

rekenen op steun uit het team.

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 team-
verband, jaarlijks bij. Deze scholing 
is gerelateerd aan de eigen- of de 
schoolontwikkeling en zorgt ervoor 
dat we bij blijven als het gaat om 
onderwijsvernieuwingen en verande-
ringen.  Het is gebleken dat leerlingen 
beter leren als ook hun leerkrach-
ten blijven leren. Daarom staan de 
leerkrachten niet geïsoleerd voor de 
groep, maar delen hun werkwijze en 
resultaten met elkaar. Hierdoor stre-
ven we naar betere leerlingprestaties.  

Invallers
Wat fijn dat deze mensen er zijn. Aan-
gezien deze groep leerkrachten niet 
meer weg te denken is in de organisa-
tie van de school, mogen we niet ver-
geten 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. Binnen het open-
baar onderwijs hebben we inmiddels 

een pool opgebouwd van een groep 
mensen die zich de afgelopen jaren 
op basis van invalwerkzaamheden 
voor het openbaar onderwijs hebben 
ingezet. Dit zijn gediplomeerde krach-
ten met ervaring en collega’s waarop 
wij kunnen bouwen. Tevens is er een 
vervangingsprotocol vastgesteld.
In eerste instantie zal er alle mogelijke 
moeite worden gedaan om iemand 
als vervanger voor de groep te krijgen. 
Lukt dit niet dan worden leerlingen 
tijdelijk verdeeld over de andere 
groepen. Dit laatste is uitsluitend voor 
kortdurende noodopvang van maxi-
maal 1 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 beslis-
sing uiterlijk één dag van tevoren op 
de hoogte.

Ik ben Marieke Sibma 

en werk als adminis-

tratief medewerker 

op ’t Wad. Ondanks 

dat ik veel achter mijn 

computer zit, heb ik 

toch veel contact met 

de kinderen. Dat maakt 

het werken op ’t Wad 

voor mij erg boeiend en 

afwisselend. 
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November
2019

Deze week luizencontrole

Vergadering Wadlopers
19.30 uur 

Vergadering MR: 19.30

NSA: 14.15 - 15.45

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

NSA: 14.15 - 15.45

NSA: 14.15 - 15.45

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

Open Wad avond; 19.30

Smaaklessen op ‘t Wad

Wadnieuws november

GROEP 1 & 2 VRIJ

Vergadering Denktank
8.30 uur 
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Onze groepen 
In het schooljaar 2019/2020 werken we met 
negen groepen; twee kleutergroepen, een groep 
2/3, een groep 3/4, 4, 5, 6, 7 en 8. De groepen heb-
ben over het algemeen genomen een gemiddel-
de groepsgrootte van 23 leerlingen. 

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Mar-
greet Bekius, verzorgt op woensdag, donderdag 
en vrijdag de lessen bewegingsonderwijs van 
groep 3 t/m 8. In de groepen 3 en 4 krijgen de 
leerlingen eens in de twee weken 1 uur zwem-
les. 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 € 63,60 op jaarbasis. 
De gemeente Harlingen subsidieert het zwem-
men. Dit betekent dat uw kind voor een relatief 
klein bedrag kan genieten van zwemonderwijs.  
De gemeente vraagt hiervoor een bijdrage van 
maximaal € 25,-. 

Het continurooster
Op ’t Wad werken we met het zogenaamde 
vijf-gelijke-dagenmodel en hanteren we een 
continurooster.  Dit betekent dat de leerlingen 
vijf  dagen in de week van 8:30 t/m 14:00 uur naar 
school gaan. De kinderen van groep 1 en 2 heb-
ben negen extra vrije vrijdagen. Voor de leerlin-
gen van groep 3 t/m 8 zijn dat er vijf .
Voor groep 1 en 2 is er ’s morgens inloop vanaf 
8.20 uur. Voor de andere groepen geldt dat om 
8.25 uur de bel gaat. De leerlingen van de groe-

pen 3, 4 en 5 verzamelen zich op het plein in de 
rij van hun groep  en worden door de groepsleer-
kracht opgehaald. De leerlingen van de groepen 
6 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.  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 kinderop-
vang binnen ons ikc.
In het kader van De Gezonde School stimuleren 
we 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. Meer informatie over het bevorderen en 
stimuleren van een gezonde leefstijl op ’t Wad 
kunt u vinden op onze website. 

Nieuw op het kindcentrum
Voor het eerst naar ons kindcentrum? We kun-
nen 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 aandacht en zorg begint dan ook direct bij 
de aanmelding. Heeft u interesse in ons kindcen-
trum of stroomt uw kind door naar groep 1, dan 
nodigen wij u graag uit voor een kennismaking 
en een rondleiding. 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.

Het onderwijs 
 op ‘t Wad

“  Kinderen gaan in basis 
naar school om te leren. 
Rekenen, spelling, lezen 
etc. Als ouder van twee 
kinderen heb ik gemerkt 
dat er op het ’t Wad echte 
aandacht voor de kinderen 
is. Wie zijn de kinderen 
precies en hoe kunnen ze 
zich verder ontwikkelen? 
Dat gaat dus verder dan 
alleen het volgen van vak-
ken; kinderen leren echt 
stappen te zetten waar zij 
en ook de ouders de rest 
van hun leven profijt van 
hebben.” Menno Koornstra 
(vader van Eline en Jesper)
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December
2019

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

Vergadering Wadlopers
19.30 uur 

KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

Schoolarts groep 1 & 2

KERSTVAKANTIE

Sinterklaas op ‘t Wad

Kerstviering

KERSTVAKANTIE

Wadnieuws december

GROEP 1 t/m 8 VRIJ

KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE
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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 eenvou-
dige vraag die zich echter moeilijk in een paar 
zinnen laat beantwoorden. Daarom hieronder 
een aantal uitgangspunten van ’t Wad; een mo-
derne, innovatieve en veilige school. Wij streven 
naar kwalitatief goed onderwijs in een uitdagen-
de 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 voort-
durend naar wat de leerling kan. We stimuleren 
de leerling en passen zowel de instructie  als 
het onderwijsaanbod 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 onderwijsbe-
hoefte van de leerling en aan de verschillende 
niveaus werken we door de gehele school met 

het expliciete directe instructiemodel. Voor 
het zelfstandig werken hanteren wij het mot-

to: ‘Zelfstandig waar het kan en samen waar het 
moet.’ Om dit te bepalen controleren we tijdens 
de les met behulp van de zgn. wisbordjes of de 
leerling het lesdoel heeft behaald en zelfstandig 
kan (ver)werken. 
Kinderen worden door zelfstandig werken mede 
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
Zelfstandig leren werken is een belangrijk onder-
deel 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 
betrokkenheid 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 werk-
vormen, die structureel worden ingezet, in een 
doorgaande lijn per groep vastgelegd

Plusgroep
We werken al enige jaren met een plusgroep 
voor de leerlingen van groep 4 t/m 8. Om plaat-
sing in de plusgroep en het werken hierin 
zorgvuldig te laten verlopen, werken we met een 
protocol. De plusgroep is bedoeld voor leer-
lingen met een ontwikkelingsvoorsprong 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 complexiteit van de 
opdrachten die deze leerlingen krijgen 
aangeboden, is bedoeld om deze kinde-
ren te leren leren. 

Bovenschoolse plusgroep
De leerlingen van groep 8 gaan één keer in de 
week naar RSG Simon Vestdijk voor de boven-
schoolse plusgroep. Hier krijgen zij les van do-
centen die daar werkzaam zijn. Deze leerlingen 
hebben op grond van hun talenten en prestaties 
een andere uitdaging nodig met betrekking tot 
het leerstofaanbod. Het contact met ontwikke-
lingsgelijken is daarbij van wezenlijk belang. 

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet 
staat dat op onze school lessen vormingsonder-
wijs kunnen worden gegeven als ouders daarom 
vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven 
binnen de schooltijden, maar valt niet onder 
de verantwoordelijkheid van onze school. Deze 
lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als 
school besteden aan geestelijke stromingen en 
burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie 
kwartier worden verzorgd door een bevoegde 
vakdocent van een bepaalde levensbeschouwe-
lijke richting. Ga voor meer informatie naar de 
website www.vormingsonderwijs.nl. 
Als er voldoende interesse is in vormingsonder-
wijs, kunnen wij deze lessen aanvragen. Daar zijn 
geen kosten aan verbonden voor u of voor school.

De belangrijkste 
uitgangspunten  
van ons onderwijs

“  ‘t Wad biedt kinderen een veilig leer-en leefomgeving. De sfeer op school is ongedwongen en de kinderen krijgen ruimte om zich te ontwikkelen in eigen tempo. Bij verdriet krijgen ze van juf een knuffel. Gaat er eens iets mis dan wordt er de tijd genomen om dit te bespreken. Als ouder voel ik mij betrokken bij school. Een gesprekje met juf of meester kan altijd. Een leuke foto op Parro zorgt voor een lach als je zelf aan het werk bent en mee in de bus naar zwemles is altijd een feest. Maar het belangrijkste is toch wel dat de kinderen met plezier naar school gaan en er ook net zo vrolijk weer van thuis komen.”  Marita Visser-Velzing (moeder van Mette en Thije)
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Januari
2020

Schoolarts groep 7

Deze week
Cito Lovs toetsen

Deze week
Cito Lovs toetsen

Start zilveren weken

Deze week luizencontrole

Schoolarts groep 7

KERSTVAKANTIE

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

NSA: 14.15 - 15.45

Start Nationale
Voorleesdagen

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

NSA: 14.15 - 15.45

NSA: 14.15 - 15.45

KERSTVAKANTIE

Schoolarts groep 7

Schoolarts groep 7

KERSTVAKANTIE

Smaaklessen op ‘t Wad

Wadnieuws januari

GROEP 1 & 2 VRIJ 

Schoolarts groep 7

Laatste dag 4 zilveren 
weken

GROEP 1 t/m 8 VRIJ
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De Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeur-
merk voor scholen die werken aan het verbe-
teren van de gezondheid van hun leerlingen. 
’t Wad heeft de vignetten sport en bewegen, 
‘voeding’ en welbevinden. 

Sport en bewegen 
Beide staan bij ons hoog in het vaandel. En 
hiermee onderscheiden we ons dan ook van de 
andere scholen in Harlingen en omgeving. Onze 
leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen drie lessen 
bewegingsonderwijs per week. Voor de groepen 
3 en 4 is één van deze lessen een zwemles. In 
plaats van elke week een half uur, zwemmen zij 
eens per twee weken een uur.

Voeding
We zouden graag zien dat 
leerlingen een gezond 
hapje en drank-
je mee naar 
school 
nemen. 
We 

zijn een voorstander van een gezon-
de traktatie. Gedurende het hele jaar 
worden er in de groepen lesactivitei-
ten verzorgd die een gezonde leefstijl 
bevorderen.

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

’t Wad werkt in de groepen 1 t/m 8 met dit 
schoolbrede 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 intensief aan 

de groepsvorming gewerkt. Aandacht voor 
de groepsvorming maakt onderdeel uit 

van ons beleid bij het voorkomen van 
pesten. Na de kerstvakantie staat 

het groepsgebeuren wederom 
centraal. Dan starten we met 

de zgn. Zilveren Weken. 

Er worden in alle groepen jaarlijks tien KiVa-les-
sen gegeven over thema’s zoals groepsdruk, 
communicatie en respect. Maar ook over het her-
kennen, oplossen en voorkomen van pesten. In 
de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardig-
heden en de houding van leerlingen ten aanzien 
van pesten. De lessen zijn gericht op preventief 
werken en het bieden van een veilige leeromge-
ving. 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 leerlingen 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.“  Kindcentrum ‘t Wad is er zowel voor ouder en kind. Het ge-

voel van samen er voor gaan voel je elke dag. ’t Wad straalt 

gezelligheid uit en iedereen is er welkom. Alle medewerkers 

zijn heel erg betrokken bij de kinderen en de ouders. ’t Wad 

is sportief en gezond. Het team en de directie denken voor-

uit.” Janet Smale (moeder van Tessa, Mike en Lucas)
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Februari
2020

Uitloopweek
Cito Lovs toetsen 

VOORJAARSVAKANTIE

Vergadering MR: 19.30

VOORJAARSVAKANTIE

Vergadering Wadlopers:
19.30 uur 

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

Schoolarts groep 1 & 2

VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE

Wadnieuws februari

Vergadering Denktank
8.30 uur

VOORJAARSVAKANTIE

Smaaklessen op ‘t Wad

RAPPORT MEE
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De komende jaren zullen we de kwaliteit 
van ons onderwijs blijven verbeteren. Enkele  
speerpunten voor het komend jaar zijn: 

 �  Pedagogisch klimaat, vormgeven van onze 
gewenste pedagogische situatie
 �  Implementatie van de Estafette methode voor 
het technisch/begrijpend lezen
 �  Bevorderen van het leesplezier  
 �  Bewegend leren
 �  Aanscherpen van het expliciete directe instruc-
tiemodel (edi-model)
 �  Handelings- en opbrengstgericht werken
 �  Ontwikkeling van het kindcentrum

Toelichting op de tabel

Wereldoriëntatie:
Werken met ontwikkelingsmateriaal, geschie-
denis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer, 
bevordering van gezond gedrag en sociale red-
zaamheid, burgerschap, techniek, milieu, oriënta-
tie mens en wereld, KiVa-lessen, HVO-lessen

Kunstzinnige en creatieve vorming:
Arbeid met ontwikkelingsmateriaal, tekenen, 
handvaardigheid, muziek, spel en bevordering 
van het taalgebruik, beweging.

Kernvakken groep 1 en 2: 
werken met ontwikkelingsmateriaal, rekenen/
wiskunde en taalontwikkeling. 

Kernvakken groep 3 t/m 8: 
rekenen/wiskunde, taalontwikkeling. 

Speerpunten voor 
het schooljaar 
2019/2020

Klokurentabel activiteiten en vak- en vormingsgebieden. 

Activiteiten / Groepen

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8

Lezen 5u45m 5u45m 5u 5u 5u 5u

Taal/schrijven 6u15m 6u15m 5u45m 5u45m 5u 5u 4u30m 4u30m

Rekenen 3u30m 3u30m 5u 5u 5u 5u 5u 5u

Wereldoriëntatie 4u 4u 1u30m 1u30m 3u 3u30m 4u15m 4u15m

Kunstzinnig en creatie-
ve vorming

3u30m 3u30m 2u30m 2u30m 2u15m 1u45m 1u15m 1u15m

Bewegingsonderwijs 5u30m 5u30m 2u15m 2u15m 2u15m 2u15m 2u15m 2u15m

Engels 0u30m 0u30m 0u30 0u30m 0u45m 0u45m 1u 1u

Friese taal 0u30m 0u30 0u30m 0u30m 0u30m 0u30m 0u30m 0u30m

Pauze/fruit eten 1u15m 1u15m 1u15m 1u15m 1u15m 1u15m 1u15m 1u15m

Totaal 25
uur

25
uur

25 
uur

25
uur

25
 uur

25
uur

25 
uur

25 
uur

“ Ik vind ’t Wad een fijne school, omdat een kind, kind mag en kan zijn. Het voelt zich veilig op school. Als ouders zien we het als een positieve school waar problemen worden besproken en opgelost. Ik zie de kinderen blij van school komen. En als de kinderen vrolijk en tevreden zijn, zijn wij dat ook! Kortom; ik ben heel blij dat wij destijds voor ’t Wad hebben gekozen.” Miranda van der Hoek (moeder van Leah, Stijn en Timo)

“  Deze school is speciaal. We hebben extra veel 

gym en doen veel met KiVa. Je kan jezelf uiten en 

zeggen wat je wilt. We spelen en delen met elkaar. 

Soms zijn er ruzies maar vaak komt het gewoon 

weer goed. Ik vind dit een fijne school omdat je 

gewoon jezelf kan zijn. (Anoniem, leerling) 16



Maart
2020

Deze week luizencontrole 

Groep 7: expeditie
lekker in je vel (week)

Start entreetoets 

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

NSA: 14.15 - 15.45

NSA: 14.15 - 15.45

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

Schoolarts groep 1 & 2

OPEN DAG!

NSA: 14.15 - 15.45

Groep 5: stapelgezond
Groep 6: over de tong
Groep 8: klasselunch

Wadnieuws maart

GROEP 1 t/m 8 VRIJ

GROEP 1 & 2 VRIJ

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

MA

MA

MA

MA

MA

DI

DI

DI

DI

DI

WO

WO

WO

WO

DO

DO

DO

DO

VR

VR

VR

VR

ZA

ZA

ZA

ZA

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO



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 betrek-
ken. We hechten niet alleen veel waarde aan een 
goed contact, maar we vinden het net zo belang-
rijk dat er tussen school, de ouders en de leerling 
een driehoek ontstaat waarbinnen nauw wordt 
samengewerkt en dat er een bondgenootschap 
ontstaat. We hebben namelijk een gezamenlijk 
belang en dus een gezamenlijk doel; de ontwik-
keling van en de zorg voor het kind. Tijdens het 
eerste gesprek in september (het omgekeerde 
10-minuten gesprek en/of het doelgesprek) is 
het van belang dat ouders, leerkrachten en kind 
heldere verwachtingen over het schooljaar naar 
elkaar uitspreken en afspraken maken over de 
frequentie van het contact en de wijze waarop.  

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 
manier van werken in de groep, de afspraken en 
over de doelen waaraan voor de verschillende 
vakken wordt gewerk

Gesprekken
Er zijn gedurende een schooljaar regelmatig 
momenten waarop u met de leerkracht in ge-
sprek 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 leerkracht gezamenlijk een ander mo-
ment afspreken.

Doelgesprekken groep 5 t/m 8
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen vanaf 
negen jaar meer betrokken willen worden bij 
hun eigen ontwikkeling. Wij zijn overtuigd van 
de meerwaarde hiervan en daarom van mening 
dat we de kinderen die gelegenheid ook moeten 
bieden. Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf groep 
5 de kinderen minimaal drie keer per jaar mee 
laten komen naar het gesprek. We starten aan 
het begin van het jaar met een doelgesprek, hal-
verwege het jaar volgt een voortgangsgesprek en 
we sluiten het jaar af met een evaluatiegesprek.

Gesprekken op verzoek
Naast de bovenstaande gesprekken staan er ook 
nog zogenaamde facultatieve gesprekken op de 
kalender.  Dit zijn gespreksrondes die niet voor 
alle leerlingen gelden, maar  op verzoek van de 
leerkracht en/of op verzoek van de ouders zijn. Ze 
vinden na de herfstvakantie en voor de kerstva-
kantie plaats. 

Rapport
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rap-
port mee. Voor de voorjaarsvakantie en voor de 
zomervakantie.

Helpen bij activiteiten
Door het jaar heen organiseren wij allerlei acti-
viteiten, waarvoor we een beroep op u doen als 
ouder. Enkele van deze activiteiten zijn: de groe-
pen begeleiden naar zwemles, de luizencontrole, 
knutselmiddagen in de groep, maar ook het 
versieren van de school in de thema’s, passend bij 

de seizoenen of de activiteiten. 
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 ma-
nier om bezig te zijn op school. Bij deze activi-
teiten is uw hulp onmisbaar. Uw hulp wordt erg 
gewaardeerd.

Hoe betrekken we 
ouders bij ’t Wad

“ Ik vind het Wad een leuke school omdat de juf-fen erg leuk zijn. Ze helpen je als je je niet goed voelt en heb je een probleem dan staan ze klaar om jou te helpen. Ze zijn lief, aardig, behulp-zaam en grappig. Het waren leuke jaren op het Wad, maar nu ga ik weg. Maar ik ga het hier wel missen. (Nadia Boutsma, leerling)
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April
2020

2E PAASDAG

KONINGSDAG
MEIVAKANTIE

Buitenlesdag 

Vergadering Wadlopers:
19.30 uur 

Vergadering MR: 19.30 uur 

Iep toets

Schoolfotograaf

MEIVAKANTIE

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

Iep toets

Schoolfotograaf

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur 

MEIVAKANTIE

GROEP 8: theoretisch
verkeersexamen

Schoolfotograaf

MEIVAKANTIE

Wadnieuws april

Vergadering Denktank
8.30 uur 

GOEDE VRIJDAG

Koningsspelen

1E PAASDAG
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U krijgt op verschillende manieren informatie 
van en over ’t Wad. 

De website
De meest recente informatie kunt u vinden op 
onze website;  www.obs-wad.nl. De website is in-
gericht voor iedereen die deel uitmaakt van ons 
kindcentrum:  ouders/verzorgers, leerlingen en 
leerkrachten. De website is echter ook bedoeld 
voor ouders/verzorgers die kennis willen maken 
met onze school. U vindt hier onder andere een 
beschrijving van de school, de vakanties en de 
vrije dagen en formulieren voor het aanvragen 
van verlof. 

Nieuwsbulletin ‘Wadnieuws’
Elke maand brengt de directie van de school een 
nieuwsbulletin uit. Hierin wordt u op de hoogte 
gehouden van gezamenlijke 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. De leerkracht kan een foto met u delen, 
een oproepje doen of een berichtje sturen. Met 
behulp van de app kan alles vliegensvlug worden 
gedeeld. Social Schools is een volledig afge-
schermde omgeving. De leerkracht nodigt alleen 
ouders/verzorgers uit om de groep te volgen.

Social Media
Na de invoering van de algemene verordening 
gegevensbescherming vragen wij u regelmatig 
toestemming voor het gebruik van beeldmateri-
aal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u 
tussentijds hierin een wijziging willen aanbren-
gen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van 
uw kind terecht. Ook is er een reglement Social 
Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de web-
site. 
Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op 
school en wilt u dit via social media (zoals Fa-
cebook of Twitter) verspreiden? Doe dit altijd in 
overleg én met toestemming van school. 

Informatie
voorziening

“ Ik vind dit een superfijne school omdat er leuk les wordt 

gegeven en dat je vrij bent om op je eigen tempo te werken. 

Veel meesters en juffen zijn aardig. We hebben ook KiVa, 

daardoor is het pesten in onze klas gestopt. Als het te druk 

is mag je op een rustig plekje werken. De sfeer is goed hier. 

(Helder Staalsmid, leerling)

“  Ik vind deze school leuk omdat je drie keer per week gym hebt en de meeste juffen en meesters heel lief en leuk zijn. Ze luisteren ook echt als je wat niet begrijpt. En ik heb dyslexie en daar denken ze goed om en dat vind ik ook fijn. We hebben een mooi groot plein met een tribune en dat is het. (Bas Siemonsma, leerling)
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Mei
2020

DODENHERDENKING

Avondvierdaagse

BEVRIJDINGSDAG

Vergadering MR: 19.30

Avondvierdaagse

Deze week luizencontrole

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

GROEP 3 en 4:  
schoolreisje

GROEP 5, 6 en 7:  
schoolreisje

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
13.00 - 15.00 uur

Avondvierdaagse

HEMELVAARTSDAG

Avondvierdaagse

MEIVAKANTIE

Smaaklessen op ‘t Wad

Wadnieuws mei

Alle leerlingen VRIJ

GROEP 1 t/m 8 VRIJ

MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE

MOEDERDAG

1E PINKSTERDAG
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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 derge-
lijke zaken te bespreken. Ook kunt u een klacht 
indienen.

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 ingeschakeld dient te worden om het pro-
bleem 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 betrek-
king hebben op de beslissing van de aangeklaag-
de. 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, discriminatie, 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 vertrouwensper-
soon. Deze zorgt voor verder afhandeling van de 
klacht. Uitgebreide informatie over  
de regeling is op school  
beschikbaar.

Contactpersoon ’t Wad  
Inge de Vries 
Tel: 06 53462386
      
Naast deze contactpersoon zijn er ook externe 
vertrouwenspersonen. Voor ’t Wad is dat me-
vrouw José Nederhoed. Bij haar kunt u terecht 
met klachtmeldingen over seksueel misbruik, 
seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch 
geweld, signalen op het gebied van discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme radicali-
sering, extremisme e.d.
Het meldpunt vertrouwenspersonen is telefo-
nisch te bereiken op nummer:
0800-2299444. 

Extern vertrouwenspersoon
Mevrouw J.Nederhoed
Tel: 088 – 2299817
e-mail: j.nederhoed@ggdfryslan.nl

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

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen 
ouders hun mening geven over alles wat de 
school aangaat. In de raad zitten twee ouders en 
twee teamleden. De MR-leden worden gekozen 
via verkiezingen. 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, geeft advies en beslist 
mee over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandig-
heden, veiligheid, ouderbijdrage, perso-
neelszaken en nieuwe ontwikkelingen 
in en rond school. De vergaderin-
gen 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 vertegenwoor-
digd in de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. Heeft 
u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de 
Medezeggenschapsraad. Er is ook een landelijke 
site waar ouders veel informatie over het reilen 
en zeilen op scholen kunnen vinden: www.5010.nl

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van Jeugdge-
zondheidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op 
twee momenten uitgenodigd voor onderzoek: 
in groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onderzoe-
ken wordt onder andere gekeken naar lengte, 
gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders 
krijgen vooraf een uitnodiging en zijn altijd aan-
wezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen over 
de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook 
buiten de onderzoeken contact opnemen met 
de schoolarts of verpleegkundige. 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 
schooljaarplan gemaakt, waarin de ontwikkelin-
gen, doelen en ambities staan beschreven. Ieder 
kwartaal wordt daarvan een rapportage gemaakt 
en besproken met team, MR en bestuur.

Overige 
 informatie
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Juni
2020

2E PINKSTERDAG

Deze week 
Cito Lovs toetsen

Uitloopweek 
Cito Lovs toetsen

Deze week:
luizencontrole

Schoonmaakavond  
groep 1 en 2

Studiedag team 
alle leerlingen VRIJ

Vergadering Wadlopers:
19.30

Vergadering MR:
19.30

Deze week 
Cito Lovs toetsen

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam) 
8.30 - 10.30 uur

Spreekuur Hedser van der
Meulen (gebiedsteam)
13.00 - 15.00 uur

Schoolarts groep 1 & 2

GROEP 1 en 2:
Schoolreisje

Wadnieuws juni

GROEP 1 & 2 VRIJ

Wadnieuws juli
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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 
gebruiken we onder andere het pedagogisch-di-
dactisch groepsoverzicht, het plan van aanpak, 
observaties, toetsen en het door leerlingen 
gemaakte werk. De leerkracht zet deze belang-
rijke 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 leer-
ling zijn , dan bespreken de leerkracht en intern 
begeleider samen met ouders welke ondersteu-
ning nodig is. Ook kan de leerling in het boven-
schools 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 Jeugdgezondheids-
zorg en andere deskundigen zijn vertegenwoor-
digd. 

Odyssee Expertisecentrum
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle 
kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk 
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbe-
gaafde kinderen, weerbaarheidstraining en cre-

atieve 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 Odyssee  Expertisecentrum. 
Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching 
wenst of als er problemen zijn in een groep (van 
welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft 
een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin 
staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en 
ondersteuning (u kunt dit lezen op de website). 
Zo weet het Expertisecentrum precies waar wat 
te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het 
contact met de zorgcoördinator van het Expertis-
ecentrum 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 provincie Friesland met elkaar samen in een 
samenwerkingsverband. De afspraken die ze 
met elkaar maken beschrijven ze in het onder-
steuningsplan. Meer informatie en dit ondersteu-
ningsplan 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 begeleiding in-
schakelen om extra ondersteuning aan 
hun kind te bieden. Een bezoek aan een 
behandelaar van dyslexie, logopedie en 
fysiotherapie zijn voorbeelden hiervan. 

Wij zijn echter verplicht om de noodzaak van dit 
verzuim te kunnen beargumenteren richting de 
Inspectie van het Onderwijs. De school is ver-
plicht om in overweging te nemen in hoeverre de 
afwezigheid van de leerling invloed heeft op de 
uitvoering van het reguliere onderwijsprogram-
ma. Het beleid, inclusief voorwaarden, procedu-
re, overeenkomsten en verklaringen liggen ter 
inzage op school

Extra onder  
steuning
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Juli
2020

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

GROEP 8: musical

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Schoonmaakmiddag/
avond groep 3 t/m 8

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Laatste schooldag

GROEP 1 t/m 8 is 12 uur uit

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE
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Handig om te  
weten / rechten  
en plichten

Ziekmelden en bijzonder verlof aanvragen
In geval van verzuim verzoeken wij u vriendelijk 
dit ruim voor 8.30 uur te melden.  Bij voorkeur via 
Social 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 school-
verzuim wordt er contact opgenomen met de 
ouders/verzorgers. Indien er aanleiding voor is, 
nemen we contact op met de leerplichtambte-
naar.
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 
doorgegeven 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. 
Allemaal 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 
lidmaatschap van een sportvereniging onoverko-
melijke financiële hindernissen zijn.
U kunt voor informatie terecht op  
www.leergeld.nl. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Op ‘t Wad hebben we een actieve oudervereni-
ging, genaamd De Wadlopers. Deze vereniging 
telt momenteel acht leden, allen ouders van 
leerlingen van ons kindcentrum. Zij organiseren, 
samen met de leerkrachten, de festiviteiten en 
activiteiten op ‘t Wad. Deze activiteiten zijn alleen 
mogelijk met uw steun. Daarom vragen we van 
de ouders een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per 
kind. De oudervereniging incasseert de ouder-
bijdrage. 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 oudervereni-
ging probeert deze bijdrage zo laag mogelijk te 
houden. Hoewel we graag zien dat u de bijdrage 
voldoet, blijft het een vrijwillige bijdrage. 
Deelnemen aan de oudervereniging is leuk. 
Heeft u interesse, dan kunt u contact op-
nemen met onze voorzitter, Janet Smale. 
(janetsmale74@gmail.com),

Regelingen en protocollen
Op onze website zijn documenten te vinden die 
betrekking hebben op rechten en plichten van 
zowel de school als de leerlingen en hun ou-
der(s)/ verzorger(s). U kunt hier onder andere de 
onderstaande documenten vinden: 

 � Verlofregeling
 � Protocol toelaten,  

schorsen en verwijderen 
 � Veiligheidsplan (incl. 

social media)
 � Voedings beleid 
 � Huisregels
 � Sponsorbeleid
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Eindopbrengsten 
en uitstroom

Eindresultaten
Leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. De 
eindtoets toetst wat leerlingen in de afgelopen 
acht jaar hebben geleerd op de basisschool. De 
inspectie van het onderwijs monitort de uitkom-
sten 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 persoonlijke ontwikkeling van 

het kind is. De inspectie heeft normtabel-
len opgesteld op basis waarvan de gemid-
delde opbrengst van de scores van de 
leerlingen gewogen kunnen worden. 

‘t Wad heeft in 2019 gemiddeld 85,1 
gescoord.  Het landelijk gemiddelde was 
81,8. Als gemiddelde score voor scholen 
met een vergelijkbare leerlingenpopu-
latie geldt de ondergrens van 79,9. Dit 
betekent dat wij als school ruim voldoen-
de hebben gescoord.

In het schooljaar 2018 – 2019 hebben 25 
leerlingen aan de Iep-eindtoets deelgeno-
men. De uitstroom naar het voortgezet onder-
wijs ziet er als volgt uit:

Schoolvorm Aantal 
kinderen

Percen-
tage

Toelichting bij 
berekening

VWO 8  32% VWO, Athe-
neum en 
Gymnasium

HAVO/VWO 6  32% Havo en havo/
vwo advies

MAVO 6  32% Inclusief havo-
kans advies

VMBO B.B. 
en K.B.

5  20%

PrO - -
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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 
voeding de basis. Deze elementen stimuleren 
de brein- en talentontwikkeling van kinderen. 
Deze wetenschap 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 ontwikkelingsgebieden als handvat; 
het stimuleren van de grove en fijne motoriek, 
ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale 
contacten en vaardigheden, het experimenteren 
met materiaal en het ontwikkelen 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 en 
Uk en Puk. 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 acti-
viteiten 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, kinderopvang en buitenschoolse opvang 

Openingstijden  
Kinderopvang 
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur  (verlengde 
opvang vanaf 7 uur tot 18.30 uur) 
 
Voorschool  
Ochtend: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 11.30 uur 
Middag: maandag t/m donderdag van 12.00 – 14.00 uur 
 
Buitenschoolse opvang 
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur (verlengd 
vanaf 7 uur) 
NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur (ver-
lengd tot 18.30 uur) 
 
Voor zowel de kinderopvang, voorschool als 
de buitenschoolse opvang geldt dat op deze 
dagen verlengde opvang ook tot de mogelijk-
heden behoort. 
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Start schooljaar Maandag 26 augustus 2019

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019

Studiedag team 28 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019  t/m 5 januari 2020

Studiedag team 14 februari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie 25 april  t/m 5 mei 2020

Koningsdag 27 april 2020

Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2020

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 mei t/m 22 mei 2020

Pinkster maandag 1 juni 2020

Studiedag team 2 juni 2020

Zomervakantie 4 juli  t/m  16 augustus 2020

Extra vrije dagen voor  
de leerlingen van  
groep 1 t/m groep 8
De kinderen van de groepen 1 t/m 
8 hebben, vanwege de hoeveelheid 
uren die zij maken, een  aantal vrije 
dagen gedurende het schooljaar:
De groepen 1 en 2 hebben dit jaar 
negen vrije dagen.
Het aantal vrije dagen voor groep 3 
t/m 8 komt op vijf. 
Hieronder ziet u alvast welke vrije 
dagen dit zijn. Wilt u deze data in uw 
agenda noteren? 

Groep 1/2 27-09 15-11 06-12 17-01 31-01 13-03 27-03 29-05 12-06

Groep 3 t/m 8 27-09 06-12 31-01 13-03 29-05

De vakantieregeling van 
Stichting openbaar  
onderwijs Odyssee voor  
het schooljaar 2019 / 2020

Kinderwoud maakt van 
‘Elke dag een mooie dag’! Ingrid de Vries

Marianne Ponte

Miranda de Blaauw

Jutta van der Zee

Anna Feenstra

Wies Hehenkamp

Liesbeth Hofman

Wilt u uw kind aanmelden 
voor voorschool ’t Wad? 
Dat kan via het aanmeldformu-
lier op de website van Kinderwoud: 
www.kinderwoud.nl/
aanmeldformulier-
peuteropvang.htm 

Clustermanager 
Ineke Fennema
Inekefennema@kinderwoud.nl
06 53596976

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 
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Openbaar integraal kindcentrum 
’t Wad
Midlumerlaan 13
8861 JE Harlingen
Tel. 0517 – 413221
I: www.obs-wad.nl 

Schoolleiding
Stana de Wit
E-mail: directie@obs-wad.nl 

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

Intern begeleiders
Bea Oord
Angelique Fial
E-mail: ib@obs-wad.nl 

Voorschool ’t Wad
Contactpersoon: Liesbeth Bos
e-mail: twad@kinderwoud.dc
Tel. 06 - 10903077

Voorzitter College van bestuur 
Odyssee
Roel Krijnen 
E-mail: rkrijnen@odysseescholen.nl 

Servicebureau Odyssee
Brédyk 4 
8601 ZD Sneek
Tel. 0515 – 857020
E-mail:info@odysseescholen.nl 
I: www.odysseescholen.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

Gebiedsteam ’t Wad
Hedser van der Meulen
Tel. 06 - 11777977
E-mail: h.vandermeulen@
gebiedsteamharlingen.nl 

Aleida de Jong
Tel. 06 - 32273052
E-mail: a.dejong@
gebiedsteamharlingen.nl 

Externe Vertrouwenspersoon
José Nederhoed.
Tel. 088 - 2299817
E-mail: j.nederhoed@ggdfryslan.nl

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

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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