Beste leerling, ouder, welkom dit schooljaar op brede school de Jutter, Vlieland
In deze schoolwijzer staan een aantal praktische zaken op een rijtje. Deze schoolwijzer geeft zo
veel mogelijk informatie over het komende schooljaar. Dus bewaar hem goed.
Vriendelijke groet,
Namens Team de Jutter
Margriet de Ru
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Klassenindeling
Groep 1,2 en 3
Maandag: Rolien Stapel
Dinsdag t/m vrijdag: Juf Annemiek Middendorp
Maandagochtend t/m donderdagochtend: Juf Tjikkie van Huissteden
Groep 4, 5
Maandag t/m vrijdag: Juf Samantha van der Pol
Maandag t/m vrijdag: Juf Basmineh van Houten
Groep 6/7/8
Maandag t/m woensdag: Meester Cees Visser
Donderdag en vrijdag: Juf Anke Cupido
Maandag t/m vrijdagochtend: Juf Teatske Wijnsma

klas 1
mentor: dhr. Speelman
Klas 2
Mentor: mw. Boonstra
Klas 3
Mentor: mw. Bruinsma
Klas 4
Mentor: mw. Gallego
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Schooltijden
Een schooldag telt 7 lesuren op maandag, dinsdag en donderdag. We stoppen we om 15.35
uur met het onderwijs. Op woensdag zijn de groepen 1 t/m 5 om 12.05 uur vrij en groep 6/7/8
om 14.45 uur. Op het VO duurt de schooldag op woensdag ook tot 15.35 uur. Op vrijdag zijn
alle leerlingen om 12.05 uur vrij. We starten elke dag met een kwartier ontvangst bij de mentor.

Lesuren
Maandag,
dinsdag

donderdag

start

8.15-

8.30

1

8.30-

9.20

2

9.20-

10.10

pauze

10.10

10.25

3
4

10.2511.15-

11.15
12.05

pauze

12.05-

13.05

5

13.05-

13.55

6
7

13.5514.45-

14.45
15.35

Woensdag

Vrijdag PO en VO

Leerlingen PO groep 1 t/m 5 zijn
na het 4e uur.

Alle leerlingen vrij na het 4e
uur

uren

Groep 6/7/8 is om 14.45 uur vrij

Doorgaande leerlijn
Om de doorgaande leerlijnen te behouden hebben we in ons onderwijs veel
combinatiegroepen. Ook geven combinatiegroepen de mogelijkheid aan leerlingen om vakken
soms op een ander niveau te doen. Verder werken we de hele schooltijd met weekplannen. Het
steeds zelfstandiger werken is hierin belangrijk. Zowel het Po als het Vo hebben een leerplein.
Hier kan onder begeleiding gewerkt worden, maar altijd alleen in overleg met je leerkracht. Elke
les start altijd gezamenlijk in het leslokaal en beëindigt daar ook weer.

Leerwegen op het voortgezet onderwijs
Op de Jutter geven we les aan de basisschool , het vmbo en havo/VWO onderbouw leerlingen.
Aan het einde van de basisschool krijg je van je mentor een advies gebaseerd op hoe je het in
de klas doet en op je resultaten van je toetsen en de CITO toets. Op het vmbo kun je op
verschillende niveaus les krijgen. We noemen dat de leerwegen. Op de Jutter hebben we 4
leerwegen (niveaus). De 4 leerwegen zijn:
• Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg; BB
• Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg; BK
• Vmbo Theoretische leerweg; TL
• Havo/ VWO onderbouw
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Na de onderbouw kun je verder op basis/kader niveau of op Tl-niveau. Voor kader/ basis niveau
moet je voor een sector kiezen. De keuze is uit 09 verschillende sectoren
Wanneer je op kader/basis niveau bij ons verder gaat zul je de praktijk dag op een school aan
de wal moeten volgen. De theorie bieden wij op school aan. Op Tl-niveau moet je ook voor een
sector kiezen. Wel kun je je diploma TL op de Jutter helemaal behalen. In de opleiding wordt
LOB gegeven (loopbaanbegeleiding). Bij dit vak wordt je geholpen bij het maken van je keuzes
voor de bovenbouw.

Contact met school
Soms moet je iets doorgeven of vragen aan de school. Meestal doe je dit bij je mentor. Van
hem of haar krijgen jij en je ouders een e-mailadres zodat je elkaar altijd kunt bereiken. Ook
vindt communicatie plaats met de leerlingen, mentor en ouders met de PARRO App. Het is fijn
als deze in ieders bezit is.
Soms moet het sneller of is het handig dat de school even gebeld wordt. Hieronder vind je wat
belangrijke adresgegevens en telefoonnummers.
Als je bijvoorbeeld ziek bent, moet je dit melden vóór 08.15 uur op telefoonnummer
0562452772.

School
De Jutter
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland
: 0562452772
: administratie@dejutter.nl

: www.dejutter.nl
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Benodigdheden op het VO
We werken op school met weekplanners en met magister (het digitale leerlingvolgsysteem). Het
is aan jou of je naaste de planners en magister nog met een agenda werkt. Je mentor kan je bij
studievaardigheden hierover goede adviezen geven. Al het huiswerk wordt in de weekplanners
en in magister genoteerd en kun je daarin terugvinden.
Iedere leerling heeft van school een laptop of tablet ter beschikking. Deze zijn genummerd op
naam. Het is de bedoeling dat je hier zuinig mee om gaat. Mobiele telefoons zijn in de les niet
nodig en worden ook niet toegestaan. Je moet bij binnenkomst in het gebouw voor de lessen je
mobiele telefoon in de daarvoor bestemde kast opbergen. In de pauzes en na schooltijd, mag je
gebruik maken van je mobiele telefoon.
Wat heb je verder nog extra nodig als je naar het VO gaat?
- Schriften
- Schrijf- en tekenmateriaal (pennen, (kleur)potloden, vlakgum, plakband, geodriehoek
passer, schaar en lijm)
- Agenda
- Rekenmachine TI-30XS (solar) of TI-30XB (batterij)
- USB-stick
- Meenemen van eigen laptop is wenselijk.
En verder.
Op school zijn woordenboeken en atlassen beschikbaar voor gebruik op school. Deze hoeven
dus niet van huis mee genomen te worden. Wel wordt dringend geadviseerd zelf
woordenboeken voor gebruik thuis aan te schaffen. Prismawoordenboeken volstaan.

Huiswerk en lesrooster
Dan nog iets over het huiswerk en je tas inpakken. Elke leerling vanaf groep 4 op De Jutter
werkt met een weekplanner. Deze planner zal je van je mentor krijgen. De VO leerlingen
kunnen het daaraan gekoppelde rooster en het huiswerk ook in magister terug vinden. Je
ouders kunnen hier ook in mee kijken.

In de weekplanners en het rooster kun je duidelijk zien wat je moet doen. Als je thuis bent is dat
anders. Daar zal je zelf (of in het begin met behulp van je ouders) je tas in moeten pakken. Het
is heel goed als jij en je mentor en je ouders duidelijke afspraken over dat huiswerk en het
inpakken van je tas gaan maken.
Gymmen
Alle leerlingen van De Jutter hebben 2 lesuur sport (gymmen) per week. Soms hebben we
sportdagen. We doen jaarlijks mee aan de vuurtorenloop. Natuurlijk moet je op de dagen dat je
bewegingsonderwijs hebt (Gymmen) je sportkleding mee naar school nemen.

Schoolwijzer Brede school De Jutter Vlieland 2018-2019
Pagina

7

Rapport
Je krijgt op het PO twee keer per schooljaar en op het VO drie keer per schooljaar een rapport.
Daarin staat de door jouw gehaalde resultaten (cijfers of een waardering – voldoende goed).
Daarnaast wordt er ook iets vermeld over jouw sociaal-emotionele ontwikkeling, dus hoe het
met je gaat op school. Hieronder lees je wanneer je jouw rapport kunt verwachten en wanneer
er ouderavonden gepland zijn. Bij de start van het schooljaar ga je met je ouders en je mentor
afspreken hoe vaak jullie elkaar spreken en waarover. Verder spreek je af op welke wijze er
contact is met school en aan welk doel jij dat schooljaar graag wil gaan werken. Je ouders en
de mentor zullen je bij dat doel gaan begeleiden. We verwachten dat jij en je ouders zich aan de
afspraken houden die we in het startgesprek met jullie maken en natuurlijk gaan wij dat ook
doen. Op ouderavonden willen we graag dat jij samen met je mentor vertelt hoe het met jou op
school gaat.
21 t/m 23 augustus 2018

Startgesprekken met leerling,
ouders en mentor

14 december 2018
17 en 18 december 2018

Rapport 1 VO
Oudergesprekken VO

08 februari
11,12 en 13 februari

Rapport 1 PO mee
Oudergesprekken PO

21 maart 2019
25 en 26 maart 2019

Rapport 2 VO mee
Oudergesprekken VO

21 juni 2019
24 en 25 juni 2019

Rapport 2 PO mee
Oudergesprekken PO

21 juni 2019
24en 25 juni 2018

Rapport 3 VO mee
Oudergesprekken VO
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School- en gedragsregels
Op school zijn natuurlijk ook regels. We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer heerst op
school zodat we allemaal graag naar school komen. Het is belangrijk dat je zelf mee werkt aan
die goede sfeer en je aan de regels houdt die we hiervoor bedacht hebben.

De schoolregels
.

Uitgangspunten:
Ik ben Oké, jij bent oké.
Ik werk op school aan mijn toekomst.
We zijn samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer op school.
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Afspraken:


Je bent respectvol naar iedereen op school, naar spullen en omgeving.



Je maakt geen herrie in de school en gaat alleen de klas uit als de leerkracht daar
toestemming voor geeft.



Je probeert problemen in de pauze eerst zelf op te lossen. Als het niet lukt vraag je hulp
van de pleinwacht en accepteer je diens advies.



Je maakt je huiswerk en taken op tijd.

Huisregels












In de pauze houden de leerkrachten toezicht op het plein
Op het schoolplein mag je niet fietsen (ook ouders en leerkrachten niet)
Honden zijn op het schoolplein verboden
Afval hoort in de afvalbakken
De school is niet verantwoordelijk voor schade of vernielingen aan fietsen.
Voetballen op het schoolplein mag alleen in de pauzes onder toezicht van leerkrachten
In de pauze zijn rolschaatsen, skeelers, skates, skateboards en stepjes verboden
Zand blijft in de zandbak
Ouders/verzorgers verlaten om 8.15 uur de lokalen en het leerplein, zodat de lessen
kunnen starten.
Gesprekken met leerkrachten vinden plaats in aparte ruimtes
Er wordt op school en het terrein erom heen niet gerookt en er wordt geen alcohol
gedronken

We werken vanuit de herstelgerichte visie. Dat wil zeggen dat als je een ander schade
berokkent (dat kan zijn door bijvoorbeeld pesten, maar ook door het verstoren van een les,
waardoor je medeleerlingen een les niet meer kunnen volgen) er altijd een gesprek zal plaats
vinden. Dit gesprek gaat over wat er gedaan moet worden om de schade te herstellen. Dus
berokken je een ander schade toe op onze school, ben je altijd verantwoordelijk en je krijgt
altijd de mogelijkheid de schade te herstellen.


Eten en drinken:
Voor en in de pauze is er gelegenheid voor de leerlingen om even iets te eten en/of te
drinken. Toegestaan is fruit, brood, koek/cake. Hierbij gaat het er vooral om of het
product onder deze categorie valt. Een boterham met hagelslag zal worden toegestaan.
Wilt u uw kind(eren) geen koolzuurhoudende limonade of snoep meegeven. Verboden
zijn producten als chips, chocola, candybars, ‘grote’ koeken e.d. Tevens willen wij u erop
wijzen dat het om een tussendoortje gaat.



Leerlingen met een dieet/allergie:
Wilt u de school informeren als uw kind een dieet volgt of een allergie heeft?



Op de fiets naar school:
Aangezien de leerlingen op de fiets heen en weer moeten naar de sporthal is het van
groot belang dat uw kind beschikt over een deugdelijke fiets. ‘Funfietsen’, zijn in verband
met de veiligheid niet toegestaan in de fietsrij.
In de fietsrij zijn tassen aan het stuur niet toegestaan.



Fietsen op het plein.
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Fietsen dienen in de rekken rondom school gezet te worden. De leerlingen van groep 1
t/m 8 zetten hun fietsen aan de kant van het achterplein. De leerlingen van het
voortgezet onderwijs zetten hun fietsen aan de kant van het voorplein.


Trakteren:
Met het oog op de gezondheid van de gebitten van de leerlingen is ons advies uw kind
niet op snoep te laten trakteren. In verband met gevaar bij spelen/vallen is trakteren op
lolly’s verboden.



Bezoek tandarts of dokter:
Als uw kind tijdens de les naar de tandarts of dokter moet, wilt u dit dan met de
leerkracht overleggen. U dient uw kind van school te halen.



Hoofdluis:
Wat doet de school eraan?
 Bij signalering zal er direct contact opgenomen worden met de ouders.
U dient het kind van school te halen om direct te behandelen. Na behandeling kan
het kind weer op school komen.
 Verkleedkleren zoals hoedjes e.d. worden uit de poppenhoek gehaald.
 Informatiefolders zijn op school aanwezig.
 Met behulp van ouders controleren wij de leerlingen regelmatig op hoofdluis.



Kledingcode:
De school heeft besloten de volgende kledingcode uit te brengen:
 In de klas hoofddeksels af.
 Geen blote buiken.
 Geen zichtbaar ondergoed.
 Geen vloekwoorden/doodshoofden/schuttingtaal op kleding.



Mobieltjes:
Mobieltjes worden ingeleverd in de ladekast die bij de conciërge staat.



Zindelijkheid
Wij gaan ervan uit dat leerlingen zindelijk zijn als ze bij ons aan hun schoolloopbaan
beginnen. Is dat niet het geval dan vragen we de ouders om ons in de klas daarbij te
helpen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan behoudt de school het recht de leerling
vooralsnog niet toe te laten.
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Leerlingenraad
Elk jaar worden er aan de start van het schooljaar
klassenvertegenwoordigers gekozen om deel te nemen aan de
leerlingenraad. Hierbij een oproep om je verkiesbaar te stellen.
De leerlingenraad is vooral actief bij het organiseren van de
leerlingenactiviteiten. De leerlingenraad vergadert maandelijks en
heeft een grote stem in het organiseren van buitenschoolse
activiteiten.

Huiswerkbegeleiding
We bieden op maandag, dinsdag en donderdagmiddag huiswerkbegeleiding van 15.45-17.00
uur. Op maandag voor de exacte vakken (Nask, Wiskunde en biologie), op dinsdag voor de talen
en op donderdag voor de wereld oriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde,
maatschappijleer, economie).

En verder……….
Voor verdere informatie, kun je/kunt u
-contact opnemen met school/ mentor
-de website van de school bezoeken
-de schoolgids raadplegen

Schoolwijzer Brede school De Jutter Vlieland 2018-2019
Pagina

12

Jaarkalender 2018-2019
Augustus
Maandag

13

donderdag
Maandag en dinsdag
Maandag t/m donderdag
woensdag
Donderdag en vrijdag

16
20 en 21
20 t/m 23
29
30 en 31

1e schooldag
15.45 uur nieuwjaarsreceptie en informatie uit
de groepen (start 16.15 uur)
Groep 1 middag vrij
Groep 6/7/8 werkt aan kolderkrant
startgesprekken
Informatie avond PTA (3e en 4e klas)
ITGWO (groep 6/7/8, en het VO)

06
10
11
12
17, 18, 19

Groep 1 middag vrij
Uitje MR/OR/Team
Leerlingenraad en MR
Klankbordgroep
Kamp groep 6/7/8

19
20
22

Groep 1 t/m 8 schoolreis
Sportmiddag
Start herfstvakantie t/m 7 oktober

08
11
16
08-27
12
16
22

OR vergadering
Groep 1 middag vrij
Leerlingenraad
MR vergadering
CITO VAS Klas 1
fietscontrole
Klankbordgroep bijeenkomst
Afname veiligheidsthermometer

November
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Ma t/m woensdag
Woensdag
Donderdag en vrijdag
dinsdag
vrijdag

01
05
06
12, 13, 14
14
15,16
20
30

Groep 1 middag vrij
OR vergadering
Algemene ouderavond
Werkweek klas 4
Studiedag, leerlingen vrij
Lang weekend, leerlingen vrij
LL raad en MR
Pietendag

December
woensdag
donderdag

05
06

sinterklaasviering
Groep 1 vrij. Overige leerlingen starten 10.25
uur
Or vergadering
1e rapport mee
oudergesprekken
kerstviering
Start kerstvakantie t/m 06 januari

September
Donderdag
Maandag
Dinsdag
woensdag
Maandag, dinsdag,
woensdag
Woensdag
Donderdag
zaterdag
Oktober
Maandag
donderdag
dinsdag
Maandag
vrijdag
dinsdag
Maandag

Maandag
vrijdag
Maandag/dinsdag
donderdag
Zaterdag

10
14
17 en 18
20
22
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Januari
Maandag
donderdag
Maandag
dinsdag

07
10
14
22

OR vergadering
Groep 1 middag vrij
Start 3 weken CITO toetsen PO
Klankbordgroep bijeenkomst

Februari
Maandag
Donderdag
vrijdag
Dinsdag

04
07
08
12

Di, Woe, do
woe
zaterdag

12,13,14
13
16

Start 2 weken CITO VAS klas 2
Groep 1 middag vrij
Rapporten PO mee
Leerlingenraad
MR vergadering
Oudergesprekken PO
Sectorpresentaties
Startvoorjaarsvakantie t/m 24 februari

Maart
Maandag
donderdag
Vrijdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Ma, di, woe

04
07
15
20
21
22
25,26,27

OR vergadering
Groep 1 middag vrij
studiedag
Klankbordgroep
Rapport 2 mee VO
verkeersdag
Oudergesprekken VO

April
Maandag
Donderdag
Maandag
dinsdag

01
04
08
09

Start 2 weken CITO Vas klas 1 en 3
Groep 1 middag vrij
OR vergadering
Leerlingenraad
MR vergadering
Koningsspelen en ontbijt
Herkansingen klas 4
CITO eindtoets groep 8
Inleveren eindcijfers SE klas 4
Start mei vakantie t/m 5 mei

vrijdag
Maandag, dinsdag
Di, woe, do
woensdag
Vrijdag

12
15, 16
16,17,18
17
19

Mei
Donderdag

09

woensdag
Dinsdag

08
14

Maandag t/m vrijdag
Maandag

13 t/m 17
20

Donderdag

30
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Start eindexamens t/m 22 mei
Groep 1 middag vrij
klankbordgroep
Leerlingenraad
MR vergadering
Werkweek klas 1 en 2
Start CITO-toetsen PO en VO t/m 29 mei
OR vergadering
Hemelvaartweekend leerlingen vrij
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Juni
Maandag
Donderdag
Maandag
dinsdag
woensdag
maandag
dinsdag

03
06
10
11
12
17
18

Ma, di, woe
vrijdag
Ma, di

17,18,19
21
24, 25

vrijdag

28

Juli
donderdag
Maandag, dinsdag,
dinsdag
woensdag
Donderdag
vrijdag

04
08,09
09
10
11
12
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Start CITO toetsen klas 3 t/m 14 juni
Groep 1 middag vrij
Pinksteren, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Uitslagen examens
Musical groep 8
Leerlingenraad
MR vergadering
herexamens
Rapporten PO mee
Oudergesprekken PO
OR vergadering (24)
Uitslagen herexamens

Rapporten VO mee
Groep 1 middag vrij
Oudergesprekken VO
VO boeken inleveren
Diploma uitreiking
Laatste schooldag. Modder ochtend en afsluiting
Start zomervakantie t/m 18 augustus

15

Organisatie

Margriet de Ru
Directeur

Fritz Lieuwes
Concierge

Cees Visser
Leerkracht
groep 6/7/8
coördinator
basisonderwijs

Martha Pelgrim
ICT

Thijs Speelman
Leerkracht: LO,
biologie, mentor
coördinator
voortgezet
onderwijs

Renske Snip
Intern
Begeleider,
vertrouwens
persoon

Anja Bakker
Management assistent

Annemiek
Middendorp
Leerkracht
groep 1,2,3

Rolien Stapel
Leerkracht
groep 1/2/3

Samantha van der Pol
Leerkracht groep 4/5

Anke Cupido
Nynke Bruinsma Tjerkje Boonstra Roelyke Gallego
Leerkracht groep
Leerkracht
leerkracht
Leerkracht
6/7/8
aardrijkskunde, Frans en Duits,
Engels
geschiedenis,
mentor
mentor
maatschappij
leer mentor

Sam Kramer
Hans Spier
Leerkracht
leerkracht Nask
Natuurscheikunde

Jan Moorlag
Leerkracht
Engels

Ron Holtrigter
Leerkracht
wiskunde

Jancko Piebenga
Leerkracht
Economie

Tjikkie van
Huissteden
Leerkrachtondersteuner

Teatske
Wijnsma
Onderwijs
assistent

Basmineh van
Houten
Onderwijs
assistent
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Angela Perdok
Leerkracht Nederlands

Katrin van Berne
Leerkracht BV CKV,
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