
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praktische schoolgids  

 
 
 
 
 
 

2022-2023 
  



2 
Praktische schoolgids obs Route 0513     2022-2023        

1. INHOUDSOPGAVE 
 
2. Een woord vooraf ....................................................................................................................... 4 
3. Praktische zaken ........................................................................................................................ 5 

Aanmelding, inschrijving en toelating .................................................................................................................. 5 
Adreswijzigingen ................................................................................................................................................... 5 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ..................................................................................................................... 5 
Dieet ..................................................................................................................................................................... 5 
Dieren in school .................................................................................................................................................... 5 
Wenmiddag .......................................................................................................................................................... 5 
Fietsen .................................................................................................................................................................. 6 
Financiële ondersteuning ..................................................................................................................................... 6 
Fruit eten en drinken en de lunch ........................................................................................................................ 6 
Gevonden voorwerpen ......................................................................................................................................... 6 
Gronden voor vrijstelling onderwijs en vervangende onderwijs-activiteiten ...................................................... 7 
Gymnastiek ........................................................................................................................................................... 7 
Hoofdluis .............................................................................................................................................................. 7 
Informatieavond ................................................................................................................................................... 8 
iPads ..................................................................................................................................................................... 8 
iPadbijdrage .......................................................................................................................................................... 8 
IPC ......................................................................................................................................................................... 8 

IPC in de praktijk ............................................................................................................................................... 9 
Jeugdgezondheidszorg ......................................................................................................................................... 9 
Kerstviering ........................................................................................................................................................... 9 
Klachten en bezwaar ............................................................................................................................................ 9 
Laatste schooldag ............................................................................................................................................... 10 
Leerlingenraad .................................................................................................................................................... 10 
Logopedie ........................................................................................................................................................... 10 
MaDoWe ............................................................................................................................................................ 10 
Medezeggenschapsraad (MR) ............................................................................................................................ 11 
Medicijnverstrekking/medische handelingen .................................................................................................... 11 
Mobiele telefoon ................................................................................................................................................ 11 
Moestuin ............................................................................................................................................................ 12 
Musical groep 8 .................................................................................................................................................. 12 
Noodplan ............................................................................................................................................................ 12 
Ontruimingsplan ................................................................................................................................................. 12 
Ouderbijdrage .................................................................................................................................................... 12 
Oudercontacten ................................................................................................................................................. 13 
Ouderportaal MijnSchool ................................................................................................................................... 13 
Ouderraad .......................................................................................................................................................... 13 
Parkeren bij school ............................................................................................................................................. 13 

Tút en derút zone ........................................................................................................................................... 13 
Lang parkeren ................................................................................................................................................ 13 
Parkeren personeel ......................................................................................................................................... 13 

Pesten ................................................................................................................................................................. 14 
Pleinwacht .......................................................................................................................................................... 14 

Kinderpleinwacht ........................................................................................................................................... 14 
Privacy beleid ..................................................................................................................................................... 14 

Functionaris gegevensbescherming ............................................................................................................... 14 
Rapport (folio) .................................................................................................................................................... 14 
Roken .................................................................................................................................................................. 14 
Schoolfotograaf .................................................................................................................................................. 14 
Schoolfoto’s en sociale media ............................................................................................................................ 15 



3 
Praktische schoolgids obs Route 0513     2022-2023        

Schoolspullen ..................................................................................................................................................... 15 
Schooltijden ........................................................................................................................................................ 15 
Schoolreizen ....................................................................................................................................................... 15 
Sinterklaasfeest .................................................................................................................................................. 15 
Sponsoring .......................................................................................................................................................... 15 
Sport- en spel ..................................................................................................................................................... 16 
Stagiaires ............................................................................................................................................................ 16 
Stichting Leergeld ............................................................................................................................................... 16 
Team ................................................................................................................................................................... 16 
Uitzwaaien groep 8 ............................................................................................................................................. 18 
Vakanties en vrije dagen .................................................................................................................................... 18 

Extra vrije dagen dit schooljaar ...................................................................................................................... 18 
Verjaardagen ...................................................................................................................................................... 18 
Verkeersexamen ................................................................................................................................................. 18 
Verlof vragen ...................................................................................................................................................... 18 
Vertrouwensinspecteur ...................................................................................................................................... 19 
Vertrouwenspersoon school .............................................................................................................................. 19 
Voertaal van de school ....................................................................................................................................... 19 
Voor- en naschoolse opvang .............................................................................................................................. 20 
Voorlichtingsavond ............................................................................................................................................. 20 
Website .............................................................................................................................................................. 20 
Ziekmelding ........................................................................................................................................................ 20 
Zindelijkheid ....................................................................................................................................................... 20 

 
 
  



4 
Praktische schoolgids obs Route 0513     2022-2023        

 
 
 
 
 
 
 
 
directeur: mevr. Rina Franke 
adres: Veluwelaan 47 
8443 AJ Heerenveen 
 
Telefoon:  0513 – 631948 
 
e-mail: obsroute0513@ambion.nl 
 
website: www.obsroute0513.nl 
 

2. Een woord vooraf 
 
Onze schoolgids bestaat uit twee documenten.  
 
Er is een algemene schoolgids met informatie 
die u ook op de website Scholen op de kaart/obs 
Route 0513 vindt. 
 
U vindt daar onze visie op het onderwijs, waar 
we als team en school voor staan en welke 
keuzes we gemaakt hebben. Ook vindt u daar 
alle cijfers over leerlingenpopulatie, 
eindtoetsgegevens, onderwijsuren etc. 
 
Maar naast alle algemene informatie is het voor 
ouders/verzorgers ook prettig om een gids te 
kunnen raadplegen waar alle praktische zaken 
op een rijtje staan. 
 
Deze schoolgids bevat allerlei informatie 
betreffende de dagelijkse gang van zaken op 
school, alfabetisch op trefwoord gerangschikt. 
Zoals 
 
• Welke leerkracht staat voor de groep van 

mijn kind(eren) 
• Hoe is de ouderbijdrage geregeld 
• Is er een leerlingenraad 
• Waar moet ik de iPadbijdrage storten, enz. 

 
Mocht u nog vragen hebben, of mist u 
informatie in deze gids, kom gerust langs. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Mede namens het team, 
 
Rina Franke, 
Directeur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

OBS Route 0513  
is een onderdeel van 

 

 
 
 
voorzitter College van Bestuur:  
mw. Ingrid Janssen 
 
Bezoekadres: 
MFA It Skoatterhûs 
Van Leeuwenhoekweg 10 
8451 CN Oudeschoot 
Telefoon: 0513 – 656 656 
 
e-mail: algemeen@ambion.nl 
website: www.ambion.nl 
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3. Praktische zaken 

Aanmelding, inschrijving en 
toelating  

Voor de derde verjaardag spreken we van een 
vooraanmelding. U geeft aan dat u uw kind 
graag bij ons op school onderwijs wilt laten 
volgen zodra het 4 jaar is. Wij vinden het fijn om 
dit tijdig te weten, omdat we hier dan met de 
indeling van de groepen rekening mee kunnen 
houden. 
Zodra een leerling 3 jaar is, is een officiële 
inschrijving mogelijk. Wanneer u voor de 3de 
verjaardag uw kind hebt aangemeld, nodigen we 
u uit voor een kennismakingsgesprek en 
rondleiding. 
Voor een uitgebreide beschrijving van onze 
aanmeldprocedure verwijzen we u naar de 
website Scholen op de kaart/obs Route 0513 

Adreswijzigingen 
Geef wijzigingen in uw adres of noodadres en 
verandering van telefoonnummers 
(thuis/werk/mobiel/opvang) en e-mailadres 
altijd zo snel mogelijk door aan de 
groepsleerkracht en de administratie, zodat we 
de juiste gegevens hebben als het nodig is om u 
te bereiken. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
In Heerenveen werken verschillende lokale 
organisaties samen om (laagdrempelige) 
ondersteuning te bieden aan (aanstaande) 
ouders, kinderen, jongeren en professionals die 
betrokken zijn bij opgroeien en opvoeding. De 
bundeling van kennis en activiteiten heet het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG 

kent vaste contactpersonen voor de scholen en 
de wijken. Onze school valt onder de regio 
Heerenveen Midden, De Akkers, Oudeschoot en 
Mildam. Onze vaste preventiemedewerker is 
Marije Tiemersma. Zij is verbonden aan de GGD 
en is tevens onze schoolverpleegkundige. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 088 - 22 99 854  

Dieet 
Indien uw kind om welke reden dan ook een 
dieet moet volgen, verzoeken wij u daarvan 
melding te maken bij de leerkracht. Bij gezonde 
schooltraktaties kan daar dan rekening mee 
worden gehouden.  

Dieren in school 
Als school willen we de kinderen graag respect 
voor de natuur, mens en dier meegeven. 
Besloten is daarom om zeer terughoudend om 
te gaan met dieren in de school. Zo nu en dan 
kan een dier in de groep of op het schoolterrein 
een meerwaarde hebben, maar veelal weegt 
deze meerwaarde niet op tegen de stress die het 
bij het dier veroorzaakt.  Ook vanwege 
eventuele allergieën is terughoudendheid 
geboden. Afgesproken is dat de leerlingen voor 
een spreekbeurt sowieso geen huisdier mee 
mogen nemen.  

 
Wenmiddag 

In de laatste weken van het schooljaar 
organiseren we een wenmiddag, waarbij alle 
leerlingen, die na de zomervakantie voor het 
eerst bij ons op school komen, worden 
uitgenodigd. Op deze middag nemen de 
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kinderen plaats in de basisgroep van de Unit, 
waar ze het daaropvolgende schooljaar les 
zullen krijgen. Tevens kunnen ze dan 
kennismaken met hun toekomstige juf of 
meester. 

Fietsen 
De school staat midden in de wijk en daarom 
verwachten wij dat, waar dat kan, kinderen 
lopend op school komen. Kinderen die op de 
fiets komen, zetten hun fiets in de 
fietsenstalling. Als iedereen zijn fiets goed 
neerzet, is er voor alle fietsen een plekje.  
Achter de school, bij de sporthal, is de stalling 
voor de fietsen van de kinderen uit de leerjaren 
3 t/m 8. Belangrijk is natuurlijk wel dat de 
nooduitgangen vrij blijven! 
De kinderen van de leerjaren 1 en 2 kunnen hun 
fietsen stallen aan de voorkant van het 
onderbouwplein. Zowel voor het onderbouw-
plein als op het grote plein zijn twee plaatsen 
aangewezen waar ouders hun fiets kort kunnen 
parkeren wanneer zij hun kind naar school 
brengen. 
In alle gevallen geldt dat het stallen van de fiets 
plaatsvindt op eigen risico. De school is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal. 

Financiële ondersteuning 
Soms kunnen kinderen om financiële redenen 
niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes normaal zijn. Om ervoor te 
zorgen dat ook deze groep kinderen mee kan 
doen met allerlei binnen- en buitenschoolse 
activiteiten zijn verschillende stichtingen in het 
leven geroepen die financiële ondersteuning 
kunnen bieden. Onze school onderhoudt in dat 
verband contact met: 
●  Stichting Leergeld ( www.2.leergeld.nl)  
●  Het Jeugd Sportfonds Friesland  
( www.friesland.jeugdsportfonds.nl)  
●  Het jeugd Cultuurfonds Friesland  
( www.jeugdcultuurfonds.nl).  
Wil uw kind sporten? Droomt uw kind al tijden 
van het bespelen van een muziekinstrument of 
het nemen van dans- of theaterlessen? Of kunt 
u om dezelfde reden het schoolreisgeld niet 
betalen? Meld dit bij de directeur. Wij 
onderzoeken samen met u of er via de 

genoemde stichtingen financiële ondersteuning 
geboden kan worden.  

Fruit eten en drinken en de lunch 
Voor in de ochtend mogen alle kinderen drinken 
(bij voorkeur water) en fruit of een ander gezond 
tussendoortje meenemen. De kinderen van unit 
1 en 2 eten hun meegebrachte fruit in de kring 
op. Daar wordt ruim de tijd voor genomen. De 
leerlingen van unit 3 t/m 8 krijgen slechts een 5-
tal minuten om hun tussendoortje in de klas te 
nuttigen. Is het dan niet op, dan nuttigen zij het 
resterende fruit in de pauze op het plein. 
Tussen de middag eten de kinderen samen in de 
basisgroep, samen met een teamlid of 
tussenschoolse opvang medewerker, hun 
meegebrachte (gezonde) lunch. 
Bij de lunch gelden de volgende afspraken: 
• Voor de lunch worden de handen gewassen 

met desinfecterende handgel;  
• Er wordt tegelijkertijd begonnen; alle 

kinderen zitten aan hun eigen tafeltje;  
• Er wordt in een rustige sfeer gegeten; de 

eerste 7 - 10 minuten in stilte;  
• Na het eten wordt de tafel door de 

klassendiensten schoongemaakt;  
• We drinken suikervrij.  

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden in een speciale 
grijze ton bewaard. Mocht u dus iets missen, kijk 
hier even in. Tijdens de contactavonden worden 
de voorwerpen ook tentoongesteld. Meldt de 
eigenaar zich niet dan worden de stukken na 
verloop van tijd naar de kringloop gebracht. 
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Gronden voor vrijstelling onderwijs 
en vervangende onderwijs-
activiteiten 

Op een gemotiveerd en tijdig ingediend verzoek 
van ouders kan door het bevoegd gezag een 
individuele vrijstelling van in de schoolgids 
genoemde activiteiten worden verleend. Deze 
bevoegdheid is gedelegeerd aan de directeur 
van de school. Een vrijgesteld kind kan niet naar 
huis worden gestuurd, maar krijgt op school 
andere activiteiten te verrichten. Bij vrijstelling 
wordt dit doorgegeven aan de inspectie van het 
onderwijs. 
Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen 
van: 
• godsdienst- of levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs 
• lichamelijke opvoeding 
• in het activiteitenplan geplande 
evenementen. 

Gymnastiek 
Unit 1 en 2 
De kinderen van de basisgroepen 1/2 hebben 
iedere dag een vorm van spel op het rooster 
staan; of ze krijgen gymnastiek of ze spelen 
buiten. De kleutergymnastiek wordt gegeven in 
het speellokaal. Speciale kleding is hiervoor niet 
nodig, zij gymmen in hun onderkleding 
(onderbroekje en hemdje). 

 
Unit 3 tot en met 8 
De kinderen van de leerjaren 3 t/m 8 gymmen 
twee keer in de week. De 
combinatiefunctionaris Sport/vakdocent 
bewegingsonderwijs verzorgt de inhoudelijke 
planning van de lessen. De lessen worden 
verzorgd door CIOS-studenten die op hun beurt 

weer begeleid worden door docenten van het 
CIOS. Daarnaast zijn ook de eigen, vaste 
leerkrachten aanwezig. 
Kleding: 
Voor de unit 3 t/m 8 is het dragen van speciale 
gymkleding verplicht. Als gymkleding geldt: 
gymbroekje en T-shirt of gympakje en 
gymschoenen met een lichte zool. Kinderen die 
om (medische) redenen niet mee mogen doen, 
nemen een berichtje van hun ouders mee. 
Gymtassen 
We hebben voor alle kinderen een gymtas 
aangeschaft Deze gymtas blijft eigendom van 
school. De gymtas mag eventueel mee naar huis 
genomen worden (om bijvoorbeeld de 
gymkleren uit te wassen o.i.d.).  Mocht uw kind 
de gymtas kwijtraken, dan vragen we € 3,- 
vervangingskosten. 
Gymnastiekrooster 
Groep 3: maandag en woensdag 
Groep 4: dinsdag en donderdag 
Groep 5: woensdag en donderdag 
Groep 6: maandag en donderdag 
Groep 7: donderdag en vrijdag 
Groep 8: dinsdag en vrijdag

 
Hoofdluis 

Vrijwel iedere school, dus ook onze school, krijgt 
wel eens te maken met hoofdluis en neten. Om 
preventieve redenen hebben we een 
ouderwerkgroep: luizen opgericht. Na iedere 
vakantie worden alle leerlingen door de 
“luizenmoeders”, gecontroleerd. Worden er bij 
uw kind luizen waargenomen dan neemt de 
groepsleerkracht contact met u op. Constateert 
u in de periode tussen twee vakanties luizen bij 



8 
Praktische schoolgids obs Route 0513     2022-2023        

uw kind, neem dan direct contact op met de 
leerkracht van uw kind. Wij zorgen ervoor dat 
andere ouders worden ingelicht. Vanuit de 
oudergeleding is: Mw. Jolanda Toepoel,  
toepoela@xs4all.nl coördinator hoofdluis De 
controles hebben vooral effect als álle kinderen 
meedoen aan de hoofdluis-controles. Dan is de 
kans veel kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt. 
Alleen controleren op school is echter niet 
voldoende, wij gaan ervan uit dat u thuis uw 
kind(eren) ook regelmatig controleert m.b.v. de 
netenkam. Komt u bij zo'n controle hoofdluis 
tegen, dan rekenen wij erop, dat u dit direct aan 
ons meldt.  
U kunt ook op de website van GGD Fryslân kijken 
voor meer informatie. www.ggdfryslan.nl/jgz  

Informatieavond 
In het begin van het schooljaar worden ouders 
uitgenodigd voor de informatieavond. Tijdens 
deze avond krijgt u informatie over het 
onderwijs: de verschillende leervakken worden 
besproken, de rapportage komt aan de orde en 
er is volop gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

iPads 
IPads zijn een belangrijk middel in onze 
dagelijkse praktijk. Autonomie en 
zelfstandigheid zijn belangrijke kernwaarden 
van ons onderwijs. Leerlingen leren al vanaf het 
eerste jaar op school plannen en opdrachten 
zelfstandig uit te voeren. De digitale 
werkplanning via Klassenplan wordt vanaf groep 
5 gebruikt. Tijdens de IPC-middagen en het 
interactief leren wordt de iPad ingezet om 
informatie te vinden en samen te werken. Die 
info kan gedeeld worden met behulp van apps 
die via het grote digibord gepresenteerd 
worden. 
 

 
iPadbijdrage 

Voor het gebruik van de iPad thuis is het nodig 
dat ouders eenmalig een 
gebruikersovereenkomst invullen en 
ondertekenen. Dit kan d.m.v. het aanvinken in 
ons ouderportaal MijnSchool (tabblad Privacy). 
De jaarlijkse bijdrage voor het meenemen van 
de iPad naar huis is € 20,- per schooljaar en 
wordt voorafgaand aan het schooljaar geïnd in 
juni. U kunt deze bijdrage storten op 
rekeningnummer 
NL83 INGB 0004 7144 72 t.n.v. oudervereniging 
 OBS Route 0513, Heerenveen 
Belangrijk:  
vermeld daarbij "bruikleenvergoeding iPad + de 
naam van uw kind(eren)". 
 
Let op: deze bijdrage is niet voor reparatie van 
iPads die door toedoen van de leerlingen zelf 
kapot zijn gegaan. Kosten van het repareren van 
de iPad zijn voor de ouders zelf of eventueel 
voor hun verzekering. 

IPC 
Op onze school gebruiken 
we het International 
Primary Curriculum (IPC) 
voor onze zaakvakken 
burgerschap, inter-
nationalisering en 
creatieve vorming. Alles 

verandert: werk, carrières, de manier waarop 
we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander 
onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om 
kennis alleen. Om je staande te houden heb je 
meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een 
eigentijds programma voor het basisonderwijs 
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(groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal 
staat en IPC sluit naadloos aan bij de visie van 
Route 0513 op onderwijs. 
Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen 
leerproces en leren doelgericht werken aan 
kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er 
aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor 
elkaar, ontdekken van eigen talenten en 
internationale ontwikkelingen. 
Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we 
units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus 
en van Regenwoud tot Voortrekkers van 
verandering. Het zijn stuk voor stuk 
onderwerpen om kinderen enthousiast en 
betrokken te maken. 
Elk thema sluit aan op de emotionele en 
geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo 
opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. 
Het IPC-curriculum wordt met regelmaat 
geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste 
stand van zaken in de wetenschap. 

IPC in de praktijk 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We 
nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het 
vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. 
Bij geschiedenis wordt chocolade in een 
historisch perspectief gezet en leggen we de 
verbanden met het heden. Bij het vak natuur 
staat voedsel als brandstof centraal en bij 
aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd 
om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen 
groeien. 
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin 
gedurende een bepaalde periode alle zaak- en 
creatieve vakken aan bod komen. De vakken 
staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in 
elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden 
zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan 
het onderwijs en leren denken vanuit 
verschillende invalshoeken. 
Kijk voor meer informatie over IPC op hun 
website. 

Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid 
en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. De 
GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5-jarige 

leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek door de 
doktersassistent, arts of verpleegkundige. 
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de 
ouders/verzorgers een vragenlijst. 
5-jarige kinderen 
Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid 
lichamelijk onderzoek en een gesprek over 
opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, 
motoriek, spraak en taal. 
Groep 7 
Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en 
een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 
ontwikkeling. 
Ouders, kinderen of de school (in overleg met 
ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd 
terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een 
extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact 
opnemen met de jeugdarts of –verpleegkundige 
van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 
22 99 444.  

Kerstviering 
In de laatste week voor de kerstvakantie sluiten 
we het jaar af met een gezellige kerstviering. 
We hebben een aantal activiteiten in het kader 
van kerstmis. Dit kan een kerstverhaal zijn, dat 
wordt uitgebeeld, er worden liedjes gezongen of 
gespeeld, er kan een kerstmaaltijd zijn of een 
optocht met lichtjes door de wijk. 

Klachten en bezwaar 
Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens 
misverstanden en worden er af en toe fouten 
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U 
bent altijd welkom om dergelijke punten met de 
betreffende leerkracht als eerste en eventueel 
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met de directeur te bespreken. Samen streven 
we dan naar een goede oplossing. Intern 
hanteren we de stelregel: Er wordt niet eerder 
over mensen gepraat nadat er met de mensen 
zelf over is gesproken. Dit verwachten wij ook 
van de ouders. Een uitgebreide beschrijving kunt 
u vinden op de website Scholen op de kaart/obs 
Route 0513 

Laatste schooldag 
De laatste donderdag voor de zomervakantie is 
in beginsel bij ons de laatste schooldag. 
Deze dag wordt door alle kinderen, leerkrachten 
en ouders op bijzondere wijze gevierd. De 
organisatie is in handen van de ouderraad. 
Daarbij staat een thema centraal. Na de 
activiteiten eten we gezellig met elkaar, waarna 
we gezamenlijk op het schoolplein de 
schoolperiode op een ludieke manier afsluiten 
voor groep 8.  
 

 
Leerlingenraad 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen 
een stem hebben, zich gehoord voelen en 
betrokken zijn bij onze school. Op onze school 
functioneert daarom een leerlingenraad. De 
leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen gekozen 
uit de units 4 t/m 8. De leerlingenraad is er om 
mee te denken, mee te 
 praten, te overleggen en soms mee te 
beslissen over wat er op school en in de klassen 
gebeurt. De raad luistert daarbij naar de 
ideeën, voorstellen, vragen van klasgenoten. 
Thema's waarover gesproken kan worden zijn 
de school- en gedragsafspraken, de manier van 

lesgeven, de invulling van de bijzondere 
schoolse activiteiten, de inrichting van het 
schoolplein, de jaarlijkse goede doelenkeuze, 
etc. 
De leerlingenraad vergadert 6 tot 8 keer per 
jaar in aanwezigheid van de directeur en/of een 
teamlid. De ouderraad stelt een passend 
budget beschikbaar voor het uitvoeren van 
ideeën. De penningmeester van de 
leerlingenraad beheert het budget. De jaarlijkse 
verkiezingen zijn altijd op de derde dinsdag in 
september (Prinsjesdag). 

Logopedie 
De kinderen in groep 2 worden op indicatie van 
de leerkracht logopedisch gescreend. Ouders 
van kinderen die dit betreft, worden hiervan op 
de hoogte gesteld. Het verslag van het 
onderzoek wordt aan de leerkracht gegeven en 
vervolgens ontvangen de ouders deze. 

MaDoWe 
MaDoWe staat voor MAKEN, DOEN EN WETEN. 
De kinderen in de unit 1 t/m 8 volgen gedurende 
het schooljaar een aantal workshops gericht op 
verschillende ontwikkelings- en interesse-
gebieden, waarbij ze iets maken of leren en hun 
creativiteit wordt geprikkeld.  
Ze ontdekken waar hun interesses en talenten 
liggen. Elke workshop duurt drie lesmiddagen. 
Naast de eigen leerkrachten worden ook externe 
(vak)specialisten van buiten de school en/of 
ouders aangetrokken om de kinderen te 
begeleiden. Workshops waar de kinderen zoal 
uit kunnen kiezen zijn, bijvoorbeeld: dans, 
drama, nieuwe media, filosofie, chemie, 
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techniek, tuinieren, koken, houtbewerking,  
werken in 3 D, textiel en tekenen of schilderen. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie 
leden van het team en drie ouders. Als adviseur 
treedt de directeur van de school op. De taken 
en de bevoegdheden van de MR liggen vast in 
het medezeggenschapsreglement. Deze taken 
en bevoegdheden kunnen van algemene aard 
zijn, zoals het doen van voorstellen aan het 
schoolbestuur voor alle zaken die de school 
aangaan, het waken voor alle vormen van 
discriminatie en het bevorderen van 
openbaarheid, openheid en onderling overleg in 
de school. Voorts is bij wet geregeld welke 
bevoegdheden (advies- of instemmingsrecht) de 
MR heeft in een aantal beleidsmatige en/of 
onderwijsinhoudelijke zaken. Deze kunnen zijn: 
aanstelling of ontslag van onderwijskrachten, 
vaststelling of wijziging van het schoolplan, 
samenwerking met een andere instelling, enz.  
In de regel vergadert de MR één keer per twee 
maanden. In principe zijn de vergaderingen van 
de MR openbaar. Naast de MR is er ook een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) van de openbare basisscholen van 
scholennetwerk Ambion . Op onze website vindt 
u de samenstelling van de MR. Het mailadres is 
mr.obsroute0513@ambion.nl 

Medicijnverstrekking/medische 
handelingen 

We worden regelmatig geconfronteerd met: 
1. leerlingen die klagen over hoofdpijn, 

buikpijn, oorpijn, enz.; 
2. verzoeken van ouders om door een arts 

voorgeschreven medicijnen te 
verstrekken; 

3. verzoeken van ouders tot het verrichten 
van werkelijk medisch handelen. 

Met het oog op de gezondheid van de kinderen, 
maar ook in verband met de aansprakelijkheid is 
het van belang dat er in dergelijke situaties 
zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het 
onderwijzend personeel. In principe werken de 
scholen niet mee aan het verstrekken van 
medicijnen en het verrichten van medische 
handelingen. In uitzonderingsgevallen kan op de 
scholen, onder bepaalde voorwaarden, 

medewerking worden verleend aan het 
verstrekken van medicijnen.  
 

Ad. 1: Wanneer het kind op school ziek wordt 
of een ongelukje krijgt wordt er eerst contact 
gezocht met ouders/verzorgers/ander 
contactadres (telefonisch). Als deze niet 
bereikbaar zijn wordt er (na overleg met de 
bedrijfshulpverlener) actie ondernomen 
(paracetamol geven/naar arts/eerste 
hulppost/bellen 112). 
Ad. 2:  Hierbij valt te denken aan medicijnen 
die (eventueel een aantal keren per dag) 
gebruikt dienen te worden, bijv. pufjes voor 
astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica. 
(op basis van schriftelijke afspraken) 
Ad. 3:  Dit heeft o.a. betrekking op het geven 
van sondevoeding, het meten van de 
bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline. 
(kan alleen door bevoegd en bekwaam 
personeel. 
Voor medische handelingen op school verwijzen 
wij verder naar het ‘Model-protocol  medische 
handelingen  op scholen’. 

 
Mobiele telefoon 

M.b.t. het meenemen van mobiele (SMART) 
telefoons en/of andere apparatuur is het 
volgende afgesproken:  

• Mobiele (SMART) telefoons of andere 
apparatuur worden onder eigen 
verantwoordelijkheid meegenomen; 
school is niet aansprakelijk voor diefstal 
of schade; 

• Mobiele (SMART) telefoons staan tussen 
8.30 en 14.00 uur uit! Ouders en 
kinderen kunnen elkaar in noodgevallen 
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bereiken via de vaste telefoon van 
school. 

• Mobiele (SMART) telefoons of andere 
apparatuur worden ingeleverd bij de 
leerkracht. 

• Tijdens schooltijden mogen de kinderen 
geen foto’s of filmpjes maken op 
smartphones, tablets, digitale camera’s 
e.d., tenzij dit hoort bij de lesopdracht. 

• Kinderen mogen geen filmpjes of foto’s 
op internet zetten (bijvoorbeeld 
Youtube, instagram e.d.) die gemaakt 
zijn op school of tijdens buitenschoolse 
activiteiten, behalve wanneer dit in 
opdracht van de leerkracht plaatsvindt. 
Het personeel van de school bepaalt 
welke beelden van schoolse activiteiten 
worden gedeeld op internet, mits ouders 
hiervoor toestemming hebben gegeven 
via het ouderportaal. 

• Wanneer een leerling de meegebracht 
mobiele (SMART) telefoon of andere 
apparatuur niet in bewaring geeft bij de 
leerkracht en de leerkracht ziet dit, dan 
wordt de telefoon afgenomen en de 
leerling hierop aangesproken. Bij een 
tweede keer krijgt de leerling de telefoon 
of dergelijk niet terug, maar kan deze 
door de ouders worden opgehaald. 

Moestuin 
Naast de school hebben wij een eigen moestuin. 
Deze wordt wekelijks onderhouden met 
leerlingen. Tijdens de MaDoeWe (Maken Doen 
& Weten) middagen en IPC lessen wordt de 
moestuin ingezet. Leerlingen leren over 
duurzaam aanplanten, verzorgen, groei en 
oogst. De oogst wordt gebruikt tijdens de 
smaak- en kooklessen. 

 
Musical groep 8 

Aan het eind van het schooljaar heeft groep 8 
haar traditionele musical. Overdag treden ze op 
voor de leerlingen van de school, ’s avonds voor 
ouders, broers en zussen. 

Noodplan 
In het kader van de Arbowetgeving hangt in elk 
lokaal een noodplan: het ontruimingsplan-en 
inruimingsplan. Mocht zich een calamiteit 
voordoen, wilt u uw kind dan nooit zonder 
afmelden meenemen. Minstens één keer per 
jaar wordt met alle leerlingen het 
ontruimingsplan geoefend in MFC De Akkers. 

Ontruimingsplan 
Bij brand of andere calamiteiten weten de leden 
van het team exact wat hen te doen staat. De 
gang van zaken is vastgelegd in een 
ontruimingsplan. Een aantal keren per jaar 
wordt met de kinderen een 
ontruimingsoefening gehouden.  
Meerdere collega’s zijn opgeleid als 
bedrijfshulpverlener (BHV).  

Ouderbijdrage 
De meeste kosten voor het onderwijs 
(leermiddelen e.d.) worden gefinancierd door de 
rijksoverheid. Er zijn echter ook activiteiten en 
materialen die door de school zelf worden 
bekostigd of waarbij wat extra's een welkome 
aanvulling is, zoals bijvoorbeeld het 
Sinterklaasfeest en -sprookje, de kerstviering, 
sporttoernooien en andere sportactiviteiten, 
excursies, buitenspelmateriaal. De ouderraad 
vraagt hiervoor van elke ouder een 
ouderbijdrage. Deze bijdrage is een vrijwillige 
bijdrage. De ouderbijdrage en de kosten voor de 
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extra activiteiten die de school aanbiedt, zijn een 
vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het 
uitsluiten van leerlingen van deelname aan 
activiteiten. 
Het rekeningnummer waar deze ouderbijdrage 
op gestort kan worden is:  
NL71 RABO 0326 4250 20 t.n.v. oudervereniging 
Route 9513, Heerenveen. 

Oudercontacten   
Verspreid over het schooljaar zijn er diverse 
momenten voor ouders om het welbevinden en 
de leervorderingen van de kinderen te 
bespreken.   

• Oudergesprekken onderbouw 
Tenminste 3 x per jaar worden alle ouders van 
de leerlingen uit de onderbouw uitgenodigd.  

• KOL (Kind, Ouder, Leerkracht) 
gesprekken midden- en bovenbouw 

Tenminste 3 x per jaar worden alle ouders  plus 
de leerlingen hiervoor uitgenodigd. 

• Tussentijdse gesprekken 
Zowel ouders als leerkrachten kunnen behoefte 
hebben aan een tussentijds gesprek. Zij maken 
dan onderling een afspraak.   

• Informatieavond groep  
Tijdens de informatieavond vertelt de leerkracht 
over de werkwijze, de doelen, de algemene gang 
van zaken, de gebruikte methoden en 
materialen van de groep.   

Ouderportaal MijnSchool 

MijnSchool is een beveiligde en afgeschermde 
omgeving voor ouders van leerlingen van OBS 
Route 0513. Uitsluitend ouders van onze 
leerlingen hebben toegang tot deze app.  
MijnSchool is een belangrijk digitaal 
communicatiemiddel dat onze leerkrachten 
gebruiken om contact te onderhouden met de 
ouders van hun leerlingen. Zo is elke ouder 
gekoppeld aan de groep van zijn/haar zoon of 
dochter en kunnen onze ouders meeleven met 
de gebeurtenissen in de klas. Het ouderportaal 
is gebaseerd op twee richting verkeer. Ook 
ouders kunnen op hun beurt de leerkrachten op 
de hoogte houden of zaken digitaal delen. 

 

 
Ouderraad 

Binnen onze school functioneert een 
enthousiaste ouderraad (OR). Samen met de 
teamleden bereidt de ouderraad diverse 
bijzondere schoolse activiteiten voor. Daarnaast 
beheert de ouderraad ook de gelden van de 
vrijwillige ouderbijdrage en de gelden die ze 
ontvangt voor het schoonhouden van de wijk 
door de leerlingen van de school.  
Het mailadres is or.obsroute0513@ambion.nl 

Parkeren bij school 

Tút en derút zone 

Voor een snelle uitstap bij het brengen is er 
achter de school een tút en derút zone. Dit 
betreft een eenrichtingsverkeersroute op eigen 
terrein. Daarnaast is er nog een informele tút en 
derút zone aan de Veluwelaan, komende van de 
doorgaande Sallandlaan. 

Lang parkeren  

Ouders worden geadviseerd hun auto te 
parkeren bij het Akkersplein, bij de flat, aan 
de kant van de huizen van de doorgaande 
Sallandlaan of verderop in de wijk. Voor de 
school, aan de kant van de Veluwelaan mag niet 
geparkeerd worden aan de kant van de weg - zie 
gele streep - en voor de parkeerplaatsen van de 
flat! 

Parkeren personeel 

Op het eigen terrein van MFC De Akkers zijn tien 
parkeerplaatsen die bestemd zijn voor de 
personeelsleden van de verschillende 
organisaties die gehuisvest zijn in MFC De 
Akkers. 
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Pesten   
Ervaart u pesten: kom! 
We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol 
opgesteld. De basis van ons beleid wordt 
gevormd door het succesvolle en 
gecertificeerde, anti-pestprogramma KIVA. Het 
KIVA-programma bestaat uit een preventief 
gedeelte van een tiental uitgebreide lessen per 
leerjaar, een computerspel voor leerlingen, 
trainingen van leerkrachten en monitoring in de 
groepen 5 t/m 8. Wanneer pesten of andere 
groepsproblemen zich toch voordoen, is er een 
curatieve aanpak met een duidelijk stappenplan 
om het op te lossen. 

Pleinwacht 
Naast de eigen teamleden is de 
kinderpleinwacht actief in de pauzes. De 
medewerkers van de tussenschoolse opvang 
(TSO) zijn onze vaste krachten tijdens de 
middagpauze van de leerkrachten. Zij eten met 
de kinderen en verzorgen de pleindienst. 

Kinderpleinwacht 

Op onze school hebben we ook een 
kinderpleinwacht ingesteld, die naast de 
volwassen pleinwachten pleindienst hebben als 
een soort extra ‘ogen en oren’. 
Kinderen van unit 7 - 8 kunnen zich hiervoor 
opgeven. Met alle pleinwachten wordt een 
startbijeenkomst georganiseerd waarin situaties 
worden besproken en afspraken gemaakt over 
wat er van een pleinwacht wordt verwacht: wat 
kun je tegenkomen, hoe kun je reageren, wat 
mag je wel, wat mag je niet? 
Zo nu en dan worden de kinderpleinwachten 
bijeengeroepen om te horen hoe het gaat: wat 
gaat goed, wat is lastig om mee om te gaan, hoe 
zou je het kunnen oplossen? 
Kinderpleinwachten werken altijd in duo's! 

Privacy beleid 
Ambion vindt de privacy van leerlingen en 
medewerkers belangrijk. Daarom wordt gewerkt 
aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze 
privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. 
Naast het laten opstellen van een kloppend 
beleid betekent dit dat we afspraken maken met 
leveranciers. Ook werken we binnen de scholen 
aan bewustwording. 

Het privacy beleid is opgesteld en daarna ter 
instemming aangeboden aan de GMR. Het 
betreft de volgende documenten: 
• Opgave verwerkte gegevens van leerlingen 
• Privacyreglement voor leerlingen 
• Sociale. media-reglement voor leerlingen 
In ons ouderportaal MijnSchool bij het tabblad 
‘Privacy’ kunnen ouders toestemming verlenen 
om o.a. foto’s te mogen delen.  

Functionaris gegevensbescherming 

Iedere onderwijsstichting is verplicht een 
functionaris gegevensbescherming aan te 
stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven 
van het beleid en de bewustwording bij 
medewerkers. Voor Ambion  is dit dhr. Ferenc 
Jacobs. 
Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij 
met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een 
bericht sturen naar privacy@ambion.nl 

Rapport (folio) 
Twee keer per jaar (medio februari en aan het 
eind van het schooljaar) krijgen de kinderen van 
unit 3 t/m 8 een rapport (folio) mee naar huis.   

Roken 
In de schoolgebouwen en op het 
schoolterrein mag niet worden 
gerookt.  
Wij gaan ervan uit, dat u het met 
ons eens bent, dat er niet in de 
nabijheid van kinderen wordt 
gerookt tijdens sportactiviteiten, excursies, 
schoolreis, schoolkamp, etc. vanwege uw 
belangrijke voorbeeldfunctie. 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op onze 
school. Het ene jaar worden er foto’s gemaakt 
van de kinderen individueel en eventueel met 
broertjes en/of zusjes die ook bij ons op school 
zitten. Bovendien worden er groepsfoto’s 
gemaakt. Het jaar daaropvolgend worden er 
alleen groepsfoto’s gemaakt. Via het 
ouderportaal krijgt u tijdig bericht over de 
schoolfotograaf. 
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Schoolfoto’s en sociale media 

Gedurende het gehele schooljaar, bij 
verschillende activiteiten, worden door de 
leerkrachten foto's gemaakt. Deze worden 
veelal dezelfde dag nog in het digitale 
ouderportaal MijnSchool geplaatst, zodat u als 
ouders een indruk kunt krijgen van wat de 
kinderen hebben meegemaakt. Het 
ouderportaal is alleen toegankelijk voor ouders 
en medewerkers van de school.  
Naast foto's op het (gesloten) ouderportaal 
plaatsen we ook enkele foto's op onze website. 
We hebben intern afspraken gemaakt over 
waaraan deze foto's moeten voldoen 
om geplaatst te worden. Zo worden o.a. nooit 
namen bij de foto's gezet en worden de 
kinderen zoveel mogelijk in groepsverband 
gefotografeerd of wordt er een collage 
gemaakt. Desalniettemin kan het zijn dat u niet 
wilt dat er foto's van uw kind op de website van 
school worden geplaatst. Het is belangrijk dat u 
dit kenbaar maakt via uw account in het 
ouderportaal (tabblad ‘Privacy’). Mocht u toch 
een foto zien met uw kind(eren), die u liever 
niet geplaatst hebt, neem dan contact op met 
de school en wij zorgen ervoor dat deze 
onmiddellijk verwijderd wordt.  

Schoolspullen 
Veel materialen waarmee op school wordt 
gewerkt, worden door de school verstrekt. Wij 
leren de kinderen hier voorzichtig mee om te 
gaan. Als blijkt dat iets moedwillig kapot is 
gemaakt, vinden we dat de leerling (ouders) 
hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

Schooltijden 

Wij hanteren het zogenaamde 5 gelijke dagen 
model. Alle kinderen gaan van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. 
Tussen de middag gaan de kinderen niet naar 
huis, maar eten samen met al hun 
groepsgenoten uit de basisgroep in de 
mentorkring. 

Schoolreizen 
Alle groepen gaan één keer per jaar op 
schoolreis. De kinderen van unit 1 t/m 6 gaan 
één dag op pad. Voor de kinderen van unit 7 en 
8 wordt een meerdaagse schoolreis 
georganiseerd. Aan de schoolreisjes zijn kosten 
verbonden. Deze bijdrage is in beginsel vrijwillig. 

Richtbedragen:  
- groepen 1/2: € 25,00 
- groepen 3/4: € 35,00 
- groepen 5/6: € 40,00 
- groepen 7/8: ±  €110,00 

Het rekeningnummer voor de schoolreis is: 
 NL83 INGB 0004 7144 72 t.n.v. oudervereniging 
obs Route 0513, Heerenveen 

Sinterklaasfeest 
Ieder jaar gaan de kinderen van unit 3/4 en unit 
5/6 naar het “Sinterklaassprookje” in het 
Posthuis.  
Op 5 december of er vlak voor ontvangen we de 
Sint uiteraard op onze school. 

 
Sponsoring 

Sponsoring is mogelijk. De uitgangspunten voor 
dit sponsorbeleid vinden hun basis in het 
Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’ zoals deze is gesloten 
tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, 
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Cultuur & Wetenschap en alle landelijke 
onderwijsorganisaties van besturen, personeel, 
ouders en leerlingen.   
Beleidsuitgangspunten:   
• Sponsoring mag geen enkel beleid van de 
school in gevaar brengen.   
• Sponsoring mag niet in strijd zijn met de 
doelstellingen van de school.  
• De betrokken school mag niet afhankelijk 
worden van sponsoring. 

Sport- en spel 
We streven ernaar ieder jaar voor alle kinderen 
van de school, in samenwerking met het CIOS, 
een sport- en speldag (of Koningsspelen) te 
organiseren. Daarnaast doen we mee aan de 
schoolsporttoernooien van korfbal, voetbal, 
volleybal en basketbal. Ook bij de Avond 4-
daagse en de survival De Knipe zijn we van de 
partij.  

Stagiaires 

Regelmatig lopen leerlingen van de 
Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs 
(PABO) stage op onze school. Deze toekomstige 
collega’s willen we de gelegenheid bieden het 
vak op onze school te leren. Ook van het CIOS, 
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de 
opleiding voor onderwijs- en klassenassistentes 
en andere pedagogische opleidingen ontvangen 
we stagiaires. Van studenten wordt verwacht, 
dat ze met een positieve en professionele 
instelling bij ons op school werkzaam zijn. 

Stichting Leergeld 
De stichting Leergeld kan ervoor zorgen dat alle 
kinderen van onze school op schoolreisje 
kunnen, maar dit kan alleen door 
ouders/verzorgers worden aangevraagd. 
Informatie kunt u vinden op 
https://www.heerenveen.nl/hulpvoorkinderen.
html 
 

Team 
Klaproos (unit 1/2) Iepie Hoekstra 
 Petra de Jong 
Grasklokje (uint 1/2) Petra Bos 
 Marloes Frieswijk 
Taalklas Iepie Hoekstra 
Madeliefje (unit 3/4) Greetje van der Zwaag 
 Marloes Frieswijk 
Fluitenkruid (unit 3/4) Afke van der Meer 
 Willemijn Smit 
Kamille (unit 3/4) Elisa Pijnaker 
Extra ondersteuning unit 3/4 Petra Bos 
 Lia Sondern 
Klaver (unit 5/6) Julian Visser 
 Lia Sondern 
Korenbloem (unit 5/6) Natasja Oosterloo 
Margriet (unit 7/8) Ankie Buis 
 Aaltje Krist 
Ridderspoor (unit 7/8) Margo Brouwer 
 Aaltje Krist 
I-coach, Apple specialist Bart Kruijt 
Onderwijsass. Unit 1/2 en 3/4 Grietje Kuiters 
Onderwijsass. Unit 3/4 Harmke de Jager 
Onderwijsass. Unit 5/6 Eline van Steinvoorn 
Onderwijsass. Unit  5/6 en 7/8 Louwrens Tolman 
Onderwijsass. Unit  5/6 en 7/8 Marian Visser 
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Directeur  Rina Franke 
Intern begeleider Ietje de Vries 
Combinatiefunctionaris sport Menco van der Weg 
Conciërge/onderwijsassistent Bart Raatjes 
Administratief medewerker Alied Huisinga 
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Uitzwaaien groep 8 
Aan het eind van de laatste schooldag worden 
leerlingen van groep 8 op ludieke wijze 
uitgezwaaid. 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie                 15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie           24 dec 2021 t/m 8 jan. 2023 
Voorjaarsvakantie          25 febr. t/m 5 mrt 2023 
Paasweekend                          7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie                     29 april t/m 7 mei 2023 
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
Hemelvaart                                18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag                           29 mei 2023 
Zomervakantie                 22 juli t/m 3 sept. 2023 
* Mocht er naar aanleiding van een calamiteit een 
extra vrije dag worden ingelast, dan vindt de laatste 
schooldag niet op donderdag, maar op vrijdag 
plaats. 
Extra vrije dagen dit schooljaar	
De extra vrije dagen i.v.m. studiedagen van het 
team worden in het ouderportaal  en op de 
website van de school gepubliceerd. 

 
Verjaardagen 

Wanneer de kinderen jarig zijn, wordt dit 
natuurlijk gevierd. Voor iedere jarige is het een 
groot feest om door zijn klasgenootjes te 
worden toegezongen, een klein cadeautje te 
mogen grabbelen en (gezond, géén suiker) te 
mogen trakteren in de eigen groep. 
De leerkrachten vieren hun verjaardag 
gezamenlijk voor de leerlingen op een vooraf 
vastgestelde dag. Die dag wordt het 
onderwijsprogramma aangepast. 

Verkeersexamen 
Leerlingen van groep 7 doen elk schooljaar mee 
aan een het verkeersexamen: zowel het 
theoretisch- als praktisch verkeersexamen. Voor 

dit laatste examen is het belangrijk een fiets mee 
te nemen die aan alle wettelijke eisen voldoet. 
Vandaar dat we ruim voor het examen de fietsen 
keuren zodat eventuele gebreken op tijd 
hersteld kunnen worden.  
In de weken voorafgaand aan het theoretisch 
examen staan op de website van Veilig Verkeer 
Nederland veel voorbeeld-opgaven. 

Verlof vragen 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens 
de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 
schoolleiding toestemming vragen 
voor schoolverlof buiten de schoolvakanties 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan 
slechts worden verleend wegens de specifieke 
aard van het beroep van een van de ouders. Het 
vakantieverlof mag slechts eenmaal per 
schooljaar voor maximaal 10 schooldagen 
worden gegeven (door de directeur van de 
school) en mag niet plaatsvinden in de eerste 
twee lesweken van het schooljaar of tijdens de 
toetsperiodes in het midden en eind van het 
schooljaar. 
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond 
van gewichtige omstandigheden, zoals: het 
voldoen aan wettelijke verplichtingen, 
verhuizing, huwelijk en/of overlijden van 
familieleden, enz. Bij minder dan 10 
schooldagen kan de directeur van de school in 
deze en andere zwaarwegende omstandigheden 
toestemming verlenen voor extra verlof. 
Ouders dienen de vrije dag(-en) altijd schriftelijk 
bij de directeur aan te vragen. Deze kan 
toestemming weigeren, onder meer wanneer de 
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dag grenst aan een vrije periode, of wanneer er 
op die dag een zwaarwegende toets wordt 
afgenomen, waaraan het kind behoort deel te 
nemen. 
Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan 10 
schooldagen, is toestemming van de 
leerplichtambtenaar nodig. 
Op school en op de website van school zijn 
aanvraagformulieren te verkrijgen. De directeur 
heeft te allen tijde het recht om in voorkomende 
gevallen (bijvoorbeeld in 
echtscheidingssituaties) van beide ouders een 
handtekening te vragen onder het in te dienen 
verzoek. 
 
Wij vragen u om eventuele afspraken met 
huisarts, ziekenhuis, tandarts of therapie zoveel 
mogelijk na schooltijd te plannen. Dit kan echter 
niet altijd. Wanneer de afspraak plaats moet 
vinden onder schooltijd, dient u het bezoek - ook 
voor aanvang van de lessen - te melden aan de 
betrokken groepsleerkracht. Ook dient u uw 
kind zelf van school op te halen. We sturen geen 
kinderen naar huis. 

Vertrouwensinspecteur 
Binnen de inspectie van het onderwijs is een 
aantal inspecteurs aangewezen als 
vertrouwensinspecteurs.  
Deze vertrouwensinspecteurs hebben een 
adviserende en ondersteunende taak bij 
klachten rond seksueel misbruik en seksuele 
intimidatie. Ieder bestuur van een school of 
onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een 
vermoeden van seksueel misbruik contact op te 
nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze 
verplichting geldt voor klachten over 
groepsleerkrachten, directie en anderen die aan 
de school contractueel verbonden zijn. Ook als 
niet meteen duidelijk is of er sprake is van 
strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur 
ingeschakeld te worden voor overleg. 
Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens 
contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur als zich situaties van 
ernstig fysiek en geestelijk geweld voordoen. 
Anders dan bij seksueel misbruik zijn scholen in 
dit geval niet verplicht zich tot de 
vertrouwensinspecteur te wenden. 

De vertrouwensinspecteur heeft 
geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel 
misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg 
met de klager komen tot afspraken over de 
afhandeling van de klacht en de vervolgstappen 
die genomen worden. 
Het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs is 
op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur te 
bereiken via tel. 0900 - 111 3 111. 

Vertrouwenspersoon school 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens 
misverstanden en worden er af en toe fouten 
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U 
bent altijd welkom om dergelijke punten met de 
betreffende leerkracht of de directeur te 
bespreken. Intern hanteren we de stelregel: Er 
wordt niet eerder over mensen gepraat, nadat 
er met de mensen zelf over is gepraat. Dit 
verwachten we ook van de ouders.  
Vertrouwenscontactpersoon 
Het schoolbestuur heeft een klachten- en 
bezwaarregeling, waarin ook aandacht is voor 
machtsmisbruik op school. Hieronder vallen 
discriminatie/racisme, agressie/geweld, 
seksuele intimidatie of pesten. In deze 
klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen 
omtrent vertrouwenscommissies en 
klachtencommissies.  
Binnen onze school is Ietje de Vries aangesteld 
als vertrouwenscontactpersoon. De 
vertrouwenscontactpersoon kan u eventueel 
adviseren over welke stappen u het beste kunt 
nemen. Zij heeft geen bemiddelende rol. 
Ietje is bereikbaar via de mail 
ietje.devries@ambion.nl. 
Daarnaast is zij telefonisch op school bereikbaar  

Voertaal van de school 
De voertalen zijn Nederlands en Fries. Tijdens 
de lessen wordt Nederlands gesproken. Hier 
wordt van afgeweken op het moment dat er 
Fries of Engels wordt gegeven.  
Er zitten op school kinderen die evenals hun 
ouders een andere moedertaal spreken én voor 
wie het Nederlands een tweede taal is. Het 
beleid van de school is, dat zij verzocht worden 
om onderling binnen de school  voor zover zij de 
taal beheersen  de Nederlandse taal te spreken. 
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Voor- en naschoolse opvang 
Op Route 0513 is de mogelijkheid om kinderen 
voor en na schooltijd op te vangen. De 
voorschoolse en naschoolse opvang wordt 
geregeld door Kinderwoud. 

 
Voor de naschoolse opvang werken we ook 
samen met Ateliers Majeur, Caleidoscoop 
(Huiskamers) en de buurtsportcoach.  
Er is een aanbod na schooltijd waarin o.a. 
culturele en creatieve activiteiten op het 
programma staan. Voor informatie over deze 
activiteiten en de aanmeldingen kunt u kijken 
op www.kinderwoud.nl en op 
www.ateliersmajeur.nl   

Voorlichtingsavond 
Voor iedere groep is er één keer per jaar, een 
voorlichtingsavond. Deze avond wordt in de 
eerste weken van het schooljaar gehouden. De 
leerlingen en de betrokken leerkrachten geven u 
dan belangrijke informatie over de groep, 
waarin uw kind is geplaatst. 
U krijgt informatie over: 
- de doelstellingen van dit schooljaar, 
- de te gebruiken materialen en 
leermiddelen, 
- de dagelijkse gang van zaken. 
Wij beschouwen deze voorlichting als een 
belangrijk contactmoment tussen ouders en 
school.  
U wordt immers geïnformeerd over datgene, 
waar uw kind het komend schooljaar zoal mee te 
maken krijgt. Maar wat minstens zo belangrijk is: 
door deze avond te bezoeken, geeft u indirect 
naar uw kind toe aan de school belangrijk te 
vinden. Uiteraard geldt dit ook voor de overige 
contactavonden en de rapportbesprekingen  

Website 
Het adres van onze website is 
www.obsroute0513.nl 

 
De website geeft een goed beeld van onze 
school en is bedoeld voor potentiële ouders en 
kinderen. We hebben veel te bieden, dus dat 

willen we ook graag laten zien, op onze eigen 
wijze en passend bij onze school. Verslagen en 
foto’s van schoolactiviteiten zijn te vinden in ons 
ouderportaal. 

Ziekmelding 
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere 
reden niet op school kan komen, dan moet u dat 
telefonisch of schriftelijk voor acht uur aan ons 
doorgeven.  
Wordt een kind van groep 1 t/m 8 tijdens 
schooltijd ziek, dan willen wij graag dat de 
ouders/verzorgers zelf hun kind uit de klas 
komen ophalen. U wordt dan altijd door de 
groepsleerkracht gebeld. In verband hiermee is 
het handig, wanneer wij bij uw afwezigheid over 
een reserve-adres en telefoonnummer 
beschikken (bijvoorbeeld buren, familie). Bij de 
inschrijving kunt u die gegevens bij ons opgeven. 
Bij langdurige afwezigheid neemt de leerkracht 
contact met u op. 

Zindelijkheid 
Als uw kind na de 4de verjaardag naar onze 
school gaat, moet het zindelijk zijn. Het ideale 
moment om te starten met 
zindelijkheidstraining is in de zomervakantie 
rond de derde verjaardag. Kijk voor tips 
bijvoorbeeld eens op de website van 
Gezondheidsnet.nl. 
Waarom verschoont de juf geen luier? 
In onze kleuterunits zitten meestal ruim 25 
kinderen met 1 leerkracht. Anders dan op het 
kinderdagverblijf bestaat de taak van de 
leerkracht uit onderwijs geven. Een lesdag is 
heel precies georganiseerd. De dag start in de 
onderwijskring. Vervolgens voeren alle kinderen 
verschillende opdrachten uit. De leerkracht 
begeleidt, is aanspreekpunt voor als er iets niet 
duidelijk is of wanneer er probleempjes zijn. 
Ondertussen werkt zij met kinderen die iets 
extra’s nodig hebben en vangt de jongste 
kinderen op die heel snel toe zijn aan een 
nieuwe opdracht. De leerkracht is een 
duizendpoot die naast het overzicht en de rust 
bewaken, aanspreekpunt moet zijn voor elke 
kleuter in deze grote groep. 
Het verschonen van kinderen is tijdrovend en 
kan niet binnen het leerplein gebeuren. Het is 
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onmogelijk voor een kleuterjuf om een aantal 
onzindelijke kinderen in haar klas te hebben. 
 
Ongelukje 
Een gezond kind van 4 jaar zou zindelijk moeten 
kunnen zijn. Wij hebben natuurlijk begrip voor 
een ongelukje. Op onze school zijn reserve 
broekjes, sokken en onderbroekjes aanwezig 
omdat iedereen weet dat een ongelukje erbij 
hoort op deze leeftijd. Voor een kind dat net 
zindelijk is, is een broek die snel uitgaat het 
meest praktisch; een lastige knoop of riem is niet 
fijn als je hoge nood hebt. 
Medische reden 
Wanneer er een medische reden is voor het 
onzindelijk zijn, en het kind onder behandeling is 
van een arts, zal er altijd een oplossing gezocht 
worden. Er is maar af en toe een medische reden 
waarom het zindelijk worden niet goed gaat. Een 
oorzaak kan zijn een verkeerd aangeleerde 
manier van plassen, een klein blaasvolume of 
een overactiviteit van de blaas. Wanneer een 
kind op 5-jarige leeftijd overdag nog niet droog 
is, is een bezoek aan de huisarts verstandig. 
Daarnaast zal de intern begeleider contact 
opnemen met de schoolverpleegkundige om 
samen met ouders de juiste oplossing te vinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


