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Welkom
Uw kind is van harte welkom op De Jutter. De Jutter is gevestigd op Vlieland en is daar ook de enige
basisschool. De naam De Jutter geeft de verbondenheid van de school met het eiland aan. Een Jutter
zoekt naar bruikbare spullen op het strand en neemt deze mee. Wij zien onze leerlingen dan ook als
Jutters en laten ze in de jaren dat ze bij ons op school zijn, zoveel mogelijk verzamelen.
De Jutter biedt op dit moment voldoende onderwijs en we streven naar excellent onderwijs. De kwaliteit van
het onderwijs en het pedagogisch klimaat zijn verankerd in onze visie. In het primair onderwijs werken we met
de volgende uitgangspunten:

Onze school biedt voldoende onderwijs. We hebben hoge, maar passende verwachtingen van de
kinderen op onze school. We creëren een uitdagende leeromgeving, waarin we kinderen stimuleren
het beste uit zichzelf te halen. We streven op de Cito-eindtoets een gemiddelde of boven gemiddelde
score na.
Onze school is een veilige school. In onze school moet iedereen zichzelf kunnen zijn. De school biedt
dan ook veiligheid voor alle kinderen. De Jutter is onderdeel van de eiland samenleving en daarom
vinden wij betrokkenheid bij en van het eiland erg belangrijk.
Ons team is professioneel. De kwaliteit van het personeel en ons onderwijs wordt systematisch
bewaakt. We zijn vooruitstrevend in onderwijsontwikkeling: vernieuwingen pakken we gedegen aan.
Naast de kinderen zijn ouders de belangrijkste belanghebbenden binnen onze school. Goed contact
is daarom noodzakelijk. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen weten wat er van hen
verwacht wordt, en wat zij van school mogen verwachten.

In deze schoolgids vindt u alle relevante informatie met betrekking tot het onderwijs op onze school.
Voor actuele zaken kunt u www.dejutter.nl raadplegen.
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1. De school

1.3 / Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland

We proberen hierbij zoveel mogelijk de dagelijkse
gang van zaken doorgang te laten vinden. Slechts in

1.1 / School De Jutter
		Adresgegevens:

We werken met de volgende

		Lutinelaan 3

combinatiegroepen: 1 / 2 / 3, 4 / 5 en 6 / 7 / 8

		 8899 BD, Vlieland

Teamleider: Cees Visser

		

noodgevallen zullen wij een groep vragen om thuis

		Adresgegevens:

te blijven. In die gevallen nemen wij altijd contact op

		

Cort van der Lindenstraat 1

		

8802 RX Franeker

		Postadres:
		

Lutinelaan 3

		

8899 BD Vlieland

met de ouders. Wanneer een kind echt niet thuis kan
zijn, omdat er niemand aanwezig is zorgen wij als
school voor opvang.

1.6 / Scholing
De onderwijskwaliteit valt of staat met de kwaliteit

1.4 / Samenstelling en inzet personeel

van de leerkracht. Daarom vinden wij het belangrijk
dat leerkrachten zich regelmatig laten scholen. Deze
scholing hangt samen met ontwikkelingen in ons

1.2 / Personeel

Interne begeleiding: 				

Renske Snip

onderwijs zoals wij die in ons schoolplan hebben

gestuurd door een teamleider. Een aangewezen

beschreven, of de persoonlijke ontwikkeling van de

groepsleerkracht is het aanspreekpunt bij afwezig-

leerkracht zoals deze dat in zijn of haar persoonlijke

heid van de teamleider. Elke groep wordt bemand

ontwikkelingsplan (POP) heeft staan.

door groepsleerkrachten die part- of fulltime in een
groep werken. Wij streven naar maximaal twee

Groepsleerkrachten:				Anke Cupido 							

groepsleerkrachten per groep. In een aantal groep-

								Annemiek Middendorp

en is ondersteuning van een leerkrachtondersteuner

								Samantha van der Pol

en/of een onderwijsassistent. Voor het toewijzen van

		
Leerkrachtondersteuner:			

Het primair onderwijs van De Jutter wordt aan-

ondersteuning kijken wij na de onderwijsbehoefte

Tjikkie van Huissteden

van kinderen in de groep. De intern begeleider is
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Diverse

Onderwijsassistent:				Basmineh van Houten

leerkrachten hebben een coördinerende taak in hun

								Teatske Wijnsma

takenpakket.

								

1.5 / Vervanging

Conciërge:					Fritz Lieuwes

Bij verlof of ziekte van een groepsleerkracht neemt

ICT:							Martha Pelgrim
Linda Bebelaar

Docent levensbeschouwelijk onderwijs:

Frans Weeda

hoge beroepsonderwijs (HBO) of het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO). Wij vinden het belangrijk
dat mensen die een studie aan een lerarenopleiding
volgen of een opleiding tot bijvoorbeeld klassen- of

Een enkele keer komt het ook voor dat er een
leraar in opleiding (LIO’er) in onze school lesgeeft.
Dit zijn studenten van de lerarenopleiding die met de

of de teamleider de klassen over. Ook kan de vaste

laatste fase van hun opleiding bezig zijn. Zij staan

onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner de

zelfstandig maar onder verantwoordelijkheid van de

groep opvangen.

groepsleerkracht voor de klas.

dan is er een noodplan aanwezig waarin bijvoorbeeld staat hoe de groepen verdeeld worden over
andere klassen.
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praktijk te ontwikkelen.

een ondersteunende leerkracht, intern begeleider

Wanneer er meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn,

5

Zo af en toe zijn er in onze school stagiaires van het

onderwijsassistent volgen de kans krijgen zich in de

Administratie:					Anja Bakker

Docent lichamelijke opvoeding: 		

1.7 / Begeleiding en inzet van stagiaires
van hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs

2. Waar de school voor staat
2.1 / Openbaar onderwijs

De Jutter is een school die staat voor veiligheid voor
iedereen. Iedereen binnen De Jutter neemt deel aan

De Jutter is een openbare school. Openbare

een leeromgeving, waar hoge eisen aan gesteld

scholen staan open en zijn toegankelijk voor alle

worden. Op deze manier willen wij onze leerlingen

mensen binnen onze samenleving. Een openbare

de gelegenheid geven zich maximaal te ontplooien.

school besteedt aandacht aan alle vormen van
geloof die in de samenleving voorkomen, zodat

De doelstellingen voor de schoolse vakken worden

leerlingen goed geïnformeerd zijn en zich op die

per vakgebied aangegeven en getoetst door middel

manier een eigen mening kunnen vormen. De

van de Cito-toetsen. We streven naar een score

uitgangspunten van de democratische samenleving

rond of boven het landelijk gemiddelde.

worden nageleefd zodat er recht wordt gedaan aan
de vrijheid van geloof, van meningsuiting en

Maar de ontwikkeling van leerlingen is niet altijd

gelijkwaardigheid.

meetbaar. Wij vinden het belangrijk kinderen de
kans te bieden zijn of haar talent te ontdekken.
Ook zijn wij van mening dat leren beter gaat

2.2 / Missie en visie primair onderwijs

vanuit een betekenisvolle context, daarom werken

De Jutter

wij wekelijks vanuit thematisch onderwijs.

De Jutter is een school waar leerlingen, ouders en

Naast dat kinderen bij ons op school kennis ver-

leerkrachten gelukkig, trots en succesvol kunnen zijn.

garen vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich
goed kunnen redden in de samenleving. Hiervoor

Missie 1: Leerling, ouders, leerkrachten en het

maken wij schoolbreed van de methode Leefstijl.

eiland werken samen om de ontwikkeling van de

Deze methode maakt kinderen bewust van normen

leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

en waarden en sociaal-emotionele vaardigheden.

Missie 2: Wij bieden de leerlingen een leerrijke

Als school doen we er alles aan om vernieuwend

omgeving waardoor zij op hun talent en niveau

te zijn. We ontwikkelen onszelf doorlopend om de

kunnen groeien.

kwaliteit van onderwijs op niveau te houden.

Missie 3: De competente leerkracht is in staat om
coachend leerlingen te begeleiden in hun groei.
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2.3 / Inhoud van het onderwijs

We streven naar een zo goed mogelijk door-

De Next Level School heeft de ambitie in zich om

gaande lijn en een hele goede aansluiting op

een plek te zijn waar de gemeenschap trots op is.

De Jutter werkt om te kunnen voldoen aan de kerndoelen zoals die omschreven zijn in de Wet op het Primair

het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 6 maken

De school is een voorbeeldplek, door een structurele

Onderwijs met de volgende actuele methodes:

wij per week maken wij drie lesuren meer, dan

invulling van de duurzaamheidsfilosofie, voor mens

wettelijk verplicht in het basisonderwijs.

en planeet. Herkenbaar, transparant. Er wordt geïnvesteerd in een structureel samenwerkingsverband

Vak- / vormingsgebied			

Gebruikte materialen

Nederlands
Technisch lezen				

Groep 3: Veilig leren lezen

Samen goed onderwijs

Belangrijkste onderwerpen van het Atelier zijn:

land optimale onderwijskansen te bieden, ongeacht

• Vitaliserend organiseren: leerkrachten zijn met 		

De uitdaging van dit atelier is: Hoe kunnen we ervoor

Natuur en techniek

krijgen?

Atelier ‘Overal goed onderwijs’

		Leefstijl

				Thema onderwijs

Tijd 						Thema onderwijs

Kunstzinnige oriëntatie
								

Groep 1 t/m 8: Zang Express
Groep 3 en 4: algemene muzikale vorming

Drama						Moet je doen
Beeldende vorming		

• Het is de samenwerking tussen mensen die tot
resultaten leidt.
• School heeft een minimale grootte 50/70 leerlingen.
Identiteitsrijk
Het onderwijs moet goed zijn en de kinderen moeten
ook een gelukkige periode op school hebben waarin
ze veel leren. Leren over alle vakken die er zijn,

			Naud

				

hun vak bezig en niet met rompslomp.

zorgen dat kinderen overal goed onderwijs kunnen

Groep 4 t/m 8: Snappet

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving		

en samen met de school.

• Borgen van de continuïteit van goed onderwijs.

Rekenen
Getalbegrip en meten een meetkunde		

• Partijen uit de samenleving participeren en werk
• School staat midden in de samenleving.

de toekomst geen verschil maken!

				Newswise

en met de gemeenschap.

volwassenen. De ambitie om alle kinderen in Neder-

kind in de stad woont of op het platteland, dat mag in

Grammatica en woordenschat 		Groove.me

Dit atelier werkt aan het organisatiemodel en de

maar ook leren over hun eigen mogelijkheden en

organisatieprincipes van de Next level School.

talenten en leren over de wereld waarin ze leven en

Elementen zoals groepsdoorbrekend, specialismen

hoe ze daarin hun eigen plek krijgen. We noemen

inzetten en samenwerken met de gemeenschap

dat ook wel een identiteitsrijke school waarin veel te

komen daarin tot uiting. Daarbij wordt meegenomen

leren is op het gebied van onderwijs, pedagogiek en

de wijze waarop dat in krimpgemeentes ook

levensbeschouwing. Bij dit laatste is respect, toleran-

succesvol neergezet kan worden.

tie, kennis van andere culturen en hun eigen mening
vormen van groot belang. Identiteitsrijk, gezamenlijk

		Thema onderwijs

Studievaardigheden

De mens kan slechts werkelijk mens worden als hij

verwoord vanuit een mens- en maatschappijvisie, dat

deel is van een gemeenschap die hem de mogelijk-

is van waaruit leerkrachten werken.

heden geeft zichzelf te zijn. Hierbij draait het om het

				Informatie boekjes

Groep 1/2
In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuteruniversiteit en de leerdoelen van Parnassys.
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kennis de school in te brengen. Samen te werken.

hun woonplaats en de omvang van de school. Of een

Engels

Docu		

netwerk. Next Level staat voor:

kunnen ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige

			Snappet

Spelling					Snappet

Muziek		

waarbij we de buurbewoners uitnodigen om hun

kinderen een veilige plek te creëren waar zij zich

Schrijven					Schrift

Ruimte		

Onze school maakt deel uit van het Next Level

Next Level School heeft de ambitie om voor alle

Begrijpend lezen				Nieuwsbegrip

Tekstbegrip

met de mienskip. De buurt is welkom in de school,

• Het creëren van een uitnodigende, vitale school in

								Groep 4 t/m 8 Snappet

Taalbeschouwing

Next Level

inzicht dat een school geen deel dient te worden van

Next level scholen met satellieten

de gemeenschap, maar dat de gemeenschap deel

Wat we nodig hebben zijn situaties waarin kinderen

wordt van de school.

kunnen leren. Scholen met kleinere satellieten, waardoor leren vlak bij huis kan plaatsvinden.
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Een next levelschool is: Eén organisatie, die met

Thema onderwijs

krijgen. In ieder geval één vaste afspraak is dat de

één zelfsturend professioneel team, één pedagogis-

Ons schooljaar is verdeeld in vier tot zes thema’s.

kinderen vanaf groep 4 ter voorbereiding op de les

che visie in een doorgaande lijn betrokken is bij de

Deze thema’s sluiten aan bij leef- en belevingswereld

van begrijpend lezen de tekst van Nieuwsbegrip al

ontwikkeling van kinderen in die belangrijke periode

van de kinderen. Ieder thema heeft een opening en

op dinsdag mee naar huis krijgen. Zij hebben dan

van hun 2de tot hun 13de jaar. We denken aan een

een sluiting. Bij de sluiting worden altijd de ouders

ruim de tijd om de tekst door te lezen en waar nodig

minimale omvang van 200 á 300 leerlingen. Deze

betrokken. Binnen het thema onderwijs werken wij

vragen te stellen.

hoofdvestiging ontwerpt en regisseert het onder-

los van methodes. Dit wordt door de leerkrachten zelf

wijsproces ook voor de satellieten.

ontwikkeld. De vakken aardrijskunde, geschiedenis,

Schoolreis

natuur & techniek, verkeer en deels ook kunstzinnige

Jaarlijks gaan de onderbouw leerlingen van De Jutter

oriëntatie vallen binnen het thema onderwijs.

op schoolreis en de bovenbouw leerlingen op meer-

Gepersonaliseerd onderwijs in de buurtschool, als
satelliet verbonden aan de next levelschool: Vier

daags schoolkamp. Dit doen we natuurlijk, omdat

handen (leraar en assistent) minimaal per groep,

Talent ontwikkeling

het erg leuk is maar ook om aandacht te besteden

zo’n 50 á 70 leerlingen.

Wij vinden het belangrijk om leerlingen de kans te

aan cultuur en natuur, bevorderen van zelfstandig-

geven om talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

heid, verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal gedrag.

Soms wél naar de next levelschool. Activiteiten

Daarom bieden wij structureel talentontwikkeling aan.

Om die reden kiest De Jutter er bewust voor om de

die beter in grotere groepen kunnen plaatsvinden,

Kinderen krijgen hierin de kans om hun talent te

schoolreizen en schoolkampen aan het begin van

vinden in de (grotere) next levelschool plaats. De

ontdekken en op een later moment verder te ontwik-

het jaar plaats te laten vinden. Dit is goed voor de

kinderen uit de satellietdorpen gaan er dan naar toe.

kelen. Deze activiteiten vinden bij voorkeur plaats

onderlinge binding en je legt een basis voor het hele

buiten de school met externe talentbegeleiders.

schooljaar.

niet alleen ouders uit om te participeren, maar ook

Muziek

Projecten en feesten

buren, grootouders, mensen die over hun beroep-

Op school werken wij met de muziekmethode Zang-

Jaarlijks doet de school mee aan diverse projecten.

en of hun roeping willen komen praten, of met de

express. De kinderen van groep 3 en 4 krijgen alge-

Zo doen we mee aan de kinderboekenweek, de

kinderen aan het werk willen. Ze regelen excursies

mene muzikale vorming (AMV) binnen de school.

kangoeroe rekenwedstrijd en de verkoop van de

en snuffelstages. In dorpen en wijken wordt in sterke

Dit wordt aangeboden door stichting muziekonder-

kinderpostzegels. Jaarlijks doet de school mee aan

samenhang met de buurt (mienskip) onderwijs

wijs Vlieland. AMV in deze vorm aanbieden is in

de Koningsspelen, de schoolactiviteit rondom

uitgeoefend. De vakman(vrouw) organiseert het, de

Nederland uniek.

koningsdag. Ook vieren we feesten als Pasen en

Een mienskips-skoalle. De next levelschool nodigt

mienskip voelt zich eigenaar.

Kerst vanuit ons openbare standpunt.
Sport

Snappet

Bewegen is belangrijk. Daarom worden er op school

Rapporten

Snappet is onze digitale methode voor alle kern-

structureel sportlessen gegeven. Deze lessen

Vanuit school krijgen de kinderen minimaal twee keer

vakken zoals rekenen, taal spelling en begrijpend

worden gegeven door vakdocent. Deze vakdocent

per jaar een rapport. Dit rapport bestaat uit een deel

lezen. Snappet geeft de mogelijkheid om de ontwik-

beschikt bij voorkeur over een ALO diploma, waar-

waarin sociaal-emotioneel gedrag, werkvaardigheden

keling van de leerling nauwgezet te volgen en waar

door deze zelfstandig de les mag verzorgen.

enz. worden beoordeeld en een deel waarin de

nodig direct bij te sturen.

In het schooljaar is er in ieder geval één sportdag.

cognitieve vaardigheden worden gerapporteerd. Voor

De sportlessen worden gegeven in sportcentrum

groep 4 t/m 8 maken we hierbij gebruik van de Snap-

Kunstzinnige oriëntatie

Flidunen of op het voetbalveld. Kinderen dragen

pet rapportage, omdat dit een betrouwbaar en valide

Vanuit het Next Level onderwijs doen wij veel aan

tijdens de les sportkleding en sportschoenen.

beeld geeft van de cognitieve vaardigheden van het

kunstzinnige oriëntatie. Wij betrekken hier regel-
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kind op dat moment. Ook werken de kinderen aan

matig de gemeenschap bij. Jaarlijks brengen wij ook

Huiswerk

een portfolio. Hierin verzamelen ze zoveel mogelijk

diverse bezoeken aan musea en theaters.

De leerlingen kunnen vanaf groep 3 huiswerk mee-

bewijs van alles wat ze geleerd hebben.
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3. Organisatie in en om school
3.1 / Veiligheid op school

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed contact met
de leerling de basis is van leren. De herstelgerichte

Als school proberen wij een zo veilig mogelijk

benadering helpt de relatie met de leerling goed te

omgeving voor ons personeel en onze leerlingen te

maken en te houden. De Jutter kiest voor de hers-

creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale

telgerichte benadering om de relatie met de leerling

veiligheid. Jaarlijks onderzoeken we het veiligheids-

te optimaliseren, de sociale veiligheid in school te

gevoel op onze school door middel van het afnemen

vergroten en de gevolgen van incidenten en pestge-

van de veiligheidsthermometer. Voor schooltijd staan

drag op te lossen.

er altijd medewerkers van school bij de fietsen en op
het plein. In de pauze staan ook alle medewerkers

In de herstelgerichte benadering zijn uitgangspunten

als pleinwacht op het plein.

benoemd die verankerd worden in de programma’s
die de school (reeds) toepast.

Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten
snel adequate hulp te kunnen bieden.

Het betekent een schoolklimaat dat gebaseerd is
op respect:

Deze afspraken betreffen o.a.:

• Respect voor jezelf.

• Het ontruimingsplan.

• Respect voor de ander.

• Opleiding bedrijfshulpverleners.

• Respect voor de omgeving.

• Aanschaf van voldoende middelen zoals
EHBO-dozen en brandblussers.
• Regelmatig ontruimingsoefeningen.

Een herstelgericht benadering betekent dat er ruimte
is voor gezamenlijk vaststellen en benoemen van
schade, die ontstaat na het overtreden van gedrags-

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:

regels. Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken wat

• reventieve maatregelen/controles.

er nodig is om schade te herstellen, zodat ook de

• Alarmeren en evacueren van personen uit school.

relatie hersteld kan worden. Deze ideeën worden op

• Het bestrijden van een beginnende brand.

de Jutter gehanteerd als uitgangspunt.

• Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.
Om deze taak goed te volbrengen, volgen de

3.3 / Gebruik Social Media

BHV’ers jaarlijks een herhalingscursus.
Bij ons op school gaan we respectvol met elkaar om.
We leren onze leerlingen daarom omgaan met de

3.2 / Beleidsplan sociale veiligheid

privacy van anderen. Op school mag de mobiele
telefoon niet mee de klas in. Die moet in het kastje
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Op school ligt ter inzage het beleidsplan sociale

bij de balie worden ingeleverd. Ook Social Media

veiligheid. Hierin staat hoe wij omgaan met alle vor-

mag in de klas niet gebruikt worden. Bij het over-

men van gewenst en ongewenst gedrag.

schrijden van grenzen, door bijvoorbeeld pesten
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3.5 / Schoolverzekering

3.7 / Bijdrage schoolreizen

foons, smartwatches enz. is in de groepen alleen

Tijdens de schooluren zijn onze leerlingen collectief

		 Groep 1 / 2:

€ 10

Voor voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij

toegestaan wanneer de leerkracht dit specifiek

verzekerd. Dit geldt ook tijdens uitstapjes. De school

		 Groep 3 / 4 / 5:

€ 35

Kinderopvang De Jutter. Voor beschikbaarheid kunt

aangeeft.

is niet verzekerd tegen de risico’s van verlies en

		 Groep 6 / 7 / 8:

€ 60

u contact opnemen met Kinderopvang De Jutter.

via Social Media zullen wij als school maatrege-

3.9 / Voor- en naschoolse opvang

len nemen. Het gebruik van eigen tablets, tele-

diefstal. Wij adviseren daarom waardevolle spullen

3.4 / Kleding personeel / ouders en kinderen
Wij hebben respect voor ieders keuze als het gaat

thuis te laten.

(U ontvangt een factuur voor de betaling van deze bijdrage)

3.10 / Samenwerking
3.6 / Ouderbijdrage

3.8 / Foto en videopname

om het dragen van kleding. Toch zijn er een aantal
zaken die wij op school qua kleding niet toestaan.

samenwerking. Zo werken wij samen met:
De jutter vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.

Kinderen kunnen op school voor intern gebruik ge-

Hieruit worden activiteiten betaald die niet tot het

fotografeerd of gefilmd worden. Dat kan bijvoorbeeld

• Sportcentrum Flidunen

• Doodshoofden op kleding.

gewone lesprogramma behoren en dus niet door het

voor de website of voor de schoolkrant zijn. Ook

• Gemeente Vlieland

• Vloek- en scheldwoorden op kleding.

ministerie betaald worden. Ook de ouderraad kan

worden er jaarlijks door een schoolfotograaf foto’s

• Bibliotheek Vlieland

• Gezicht bedekkende kleding.

van deze bijdrage gebruik maken bij het organiseren

gemaakt.

• Centrum voor jeugd- en gezin Vlieland

• Al het andere dat redelijkerwijs aanstoot-

van activiteiten. De kosten zijn €20 per kind.

• GGD Fryslân

gevend kan zijn.
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Op een klein eiland als Vlieland kun je niet zonder

Als u bezwaar heeft tegen fotografie of film, dan

• Kentalis

kunt u dit aangeven op het formulier dat u krijgt bij

• Staatsbosbeheer

Om veiligheidsredenen is het verplicht om tijdens

		 U kunt dit bedrag overmaken op:

inschrijving van uw kind. U kunt hierop kenbaar

de gymles gymkleding en gymschoenen te dragen.

		 NL05 RABO 0328 7211 31

maken waarvoor de foto’s wel en niet gebruikt mogen

Het dragen van sieraden mag tijdens deze les niet.

		t.n.v. Stichting openbaar onderwijs Vlieland.

worden. Wanneer derden willen filmen of foto’s mak-

Personeel dient richting de kinderen ook qua kleding

		

en voor gebruik buiten school, wordt er altijd vooraf

een voorbeeldfunctie te vervullen.

(U ontvangt een factuur voor de betaling van de ouderbijdrage)

toestemming aan de betreffende ouders gevraagd.
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4. De zorg voor de kinderen
4.1 / Nieuwe leerlingen

4.3 / Specialisten

krachtondersteuners worden ingezet.
Wij maken in de school gebruik van externe deskun-

4.2 / Het volgen van de ontwikkeling van
kinderen op school

Vanaf drie jaar kan een kind aangemeld worden.

digen (specialisten). Zo wordt onze school periodiek

Drie keer per jaar worden alle kinderen van een

bezocht door onze regie ambulant begeleider. Zij ki-

groep door de leerkracht besproken met de interne

jkt met de school mee naar leerlingen met een extra

begeleiding. In dit gesprek komen leerstof, werk-

zorgbehoefte en voorziet de school waar nodig van

houding, sociaal emotionele ontwikkeling of licha-

advies. Indien de zorg buiten het kennisgebied van

melijke ontwikkeling aan bod.

Zij kunnen contact opnemen met de teamleider.

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen door

de regie ambulant begeleider valt kan zij in overleg

Vervolgens volgt er een intake met de leerkracht

middel van de rapportage in Snappet, toetsen en

met school en ouders er voor kiezen een ambulant

Als er zorgen zijn wordt dit door de leerkracht en/

waarbij de leerling in de groep zal komen. Bij aan-

observaties. Twee keer per jaar (één keer in het

begeleider in te schakelen die specialist is op het

of interne begeleiding met de ouders besproken.

melding van uw kind op De Jutter is het belangrijk

midden en één keer in het eind van het schooljaar)

specifieke leerling zorggebied. De schoolarts of

Er wordt besproken wat het eventuele plan van de

om gegevens betreffende stoornissen, handicaps

maken de kinderen methode-onafhankelijke toetsen

schoolverpleegkundige onderzoekt jaarlijks alle

leerkracht/school is en of/hoe ouders hierbij kunnen

of beperkingen in het volgen van onderwijs met ons

de resultaten hiervan worden vergeleken met scores

leerlingen in groep 2 en in groep 7. De GGD stuurt

helpen.

te overleggen. Bij aanmelding geeft u toestemming

van andere leerlingen in Nederland. Deze toetsen

de kinderen en hun ouders hiervoor een uitnodiging.

voor het uitwisselen van gegevens met derden

zijn van CITO. Om de ontwikkeling van uw kind

Daarnaast kunnen ouders altijd een afspraak maken

(zoals voorschool, overige school of instanties die

goed te kunnen volgen maken we gebruik van een

bij de schoolarts.

belangrijk informatie kunnen geven).

leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin bewaren wij
alle belangrijke zaken rondom uw kind. Denk hierbij

Deze informatie heeft school nodig om een goede

aan gespreksverslagen, observaties, contacten

inschatting van eventuele zorg te kunnen maken.

met ouders enzovoort.

Kijk voor meer informatie op www.ggdfryslan.nl.
Twee wekelijks bezoekt een logopediste onze

Omdat wij de enige school op het eiland zijn zien wij

school. Wanneer daar aanleiding voor is kan de

het als onze plicht om een plek te creëren voor ieder

Twee keer per jaar maakt de leerkracht een groeps-

logopediste leerlingen van onze school behandelen.

kind. Ouders krijgen binnen zes weken na aanme-

plan. In dit plan wordt beschreven wat in die periode

In onze school wordt de motorische remedial teach-

lding bericht of hun kind kan worden aangenomen

doelen zijn per vak. Ook staat daarin hoe de kinder-

ing (mrt) verzorgd door een fysiotherapeut. Wanneer

of niet. Bij afwijzing heeft de school zorgplicht. Dat

en geholpen worden die wat extra’s nodig hebben,

de leer-kracht of ouder signaleert dat er proble-

betekent dat de school in overleg met de ouders

bijvoorbeeld extra aandacht tijdens de instructie. Het

men zijn met de motoriek kan een kind aangemeld

zoekt naar een andere passende plek waar het kind

groepsplan wordt minimaal twee keer per schooljaar

worden voor mrt. Na een test kan een eventuele

onderwijs kan volgen.

besproken met de intern-begeleider.

behandeling volgen.

Kinderen mogen ongeveer een maand voordat ze 4

Voor kinderen met een extra zorgbehoefte maken

jaar worden vier hele weken op maandag t/m don-

we in bepaalde gevallen een handelingsplan. Dit

derdag (4 ochtenden meedraaien) in de groep waar

plan is alleen bestemd voor het kind met die zorg-

ze in komen.

behoefte. De leerkracht beschrijft wat het kind nodig

4.4 / Speciale zorg voor kinderen met
specifieke behoeften

heeft, wat er geleerd moet worden en hoe dit uit-

In het school ondersteuningsplan moet iedere

gevoerd gaat worden. Dit plan kan een aantal weken

school omschrijven welke zorg het kan bieden aan

lopen, maar het plan kan ook langdurig of zelfs

leerlingen die iets meer of iets anders nodig heb-

structureel zijn. Wanneer dit langdurig of structureel

ben. De Jutter is de eilandschool van Vlieland dat

is zullen er doelen gesteld worden tot het einde van

maakt dat wij een school zijn voor alle leerlingen

de basisschool. Wij betrekken ouders altijd bij het

van Vlieland. Onze leerkrachten zijn in staat om bij

opstellen van een dergelijk plan. Wij noemen zo’n

basisvakken op meerdere niveaus te werken.

plan een ontwikkelingsperspectief.
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Daarbij kunnen er onderwijsassistenten en leer-
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5. Ouders
“Leerling, ouders, leerkrachten en het eiland
werken samen om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”
We verwachten van onze leerlingen de hoogst
haalbare resultaten, maar ook dat ze een fijne tijd
hebben op De Jutter. Hierbij hebben we de ouders
keihard nodig. Het halen van goede resultaten vraagt inspanning van leerling, school en ouders. Maandelijks is het daarom mogelijk contact te hebben met
de leerkracht van uw kind.

5.1 / Informatie over school
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatiemiddag. De leerkrachten geven hierin informatie
over de groep, speerpunten van dit schooljaar en alle
andere belangrijke informatie. Per schooljaar worden
er ook nog een aantal algemene ouderavonden georganiseerd.
Via de Parro app vindt de meeste communicatie
plaats tussen leerkracht en ouders. De Parro-app is
ook het afgesproken communicatiemiddel.
Ook versturen wij een aantal keren per jaar de
Flessenpost. De Flessenpost is de nieuwsbrief van
De Jutter. Via de Flessenpost communiceren we alle
zaken die voor leerlingen en ouders van belang zijn.
Op de website van de school: www.dejutter.nl vindt
u tevens de meest gangbare informatie over onze
school. Hier staan ook documenten als bijvoorbeeld
de schoolgids op.
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5.2 / Overleg momenten

5.5 / Schooltijden

De MR bestaat uit:

De schooltijden van De Jutter zijn als volgt:

Voor iedere groep geldt dat er maandelijks overlegmomenten gepland staan. Deze zijn niet allemaal
verplicht. Vanaf groep 3 is het belangrijk dat kinderen
ook bij deze overlegmomenten aanwezig zijn. In het
begin van het schooljaar worden er startgesprekken

Oudergeleding:
					
Personeelsgeleding:
					

Ellen Kroon (voorzitter)
Miriam Kikstra
Renske Snip (secretaris)
Samantha van der Pol

gevoerd. Deze gespreksronde is verplicht en wordt
er gesproken over alle zaken die (mogelijk) in dat
schooljaar aan bod kunnen komen. Uiteraard is het

De klankbordgroep spreekt met de school-

ook mogelijk om op andere momenten een afspraak

leiding over allerlei uiteenlopende zaken

te maken.

rondom de school. De klankbordgroep bestaat

Maandag:			

8:10 – 12:00 en 13:00 – 15:30

Dinsdag:			

8:10 – 12:00 en 13:00 – 15:30

Woensdag: 		

8:10 – 12:00 en 13:00 – 14:45 ( groep 1 t/m 5 ‘s middags vrij )

Donderdag:		

8:10 – 12:00 en 13:00 – 15:30 ( groep 1 donderdagmiddag vrij )

Vrijdag:			

8:10 – 12:00

uit minimaal 6 leden. De klankbordgroep is een
informeel orgaan.

5.3 / Inspraak, tegenspraak en
medezeggenschap

5.4 / Inloop
De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten,
maar neemt ook zelf het initiatief tot het organiseren

Ouders van groep 1 en 2 kunnen ’s ochtends na de

van activiteiten. Ook verzorgt de ouderraad jaarlijks

bel met hun kinderen meelopen de klas in. Wan-

een ouderavond. Contact met de ouderraad kunt u

neer u nog snel wat met de leerkracht van uw kind

Op dit moment wordt er verkend of we kunnen gaan werken met een continurooster. Kort gezegd betekent dit

opnemen via voorzitter Miranda van Koot.

wilt delen kan dat daarvoor. De leerkrachten bevin-

dat dan de lange middagpauze zou komen te vervallen en de leerlingen eerder uit zijn. In alle gevallen zal er

den zich over het algemeen op het achterplein om

eerst een pilot gehouden worden gevolg door een grondige evaluatie, alvorens te besluiten het continurooster

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en

toezicht te houden of op het voorplein bij de fietsen-

definitief in te voeren.

2 personeelsleden. De schoolleiding is adviserend

stalling om de kinderen te ontvangen.

aanwezig bij vergaderingen. De MR heeft bij veel

Vanaf 8.05 uur is er toezicht op het achterplein en staan er leerkrachten of medewerkers van de school bij de

schoolzaken advies- of instemmingsrecht.

fietsenstalling om de leerlingen welkom te heten. We verwachten van kinderen uit groep 1 of 2 dat ze naar en
van school gehaald en gebracht worden.
De vakanties en vrije dagen vindt u in het jaarrooster en ontvangt u apart van deze schoolgids . Er wordt voor
de leerlingen gemiddeld over de 8 basisschooljaren minimaal 940 uur verzorgd.
In principe zijn alle vrije dagen voor het hele jaar gepland. U kunt die vinden in de het jaaroverzicht achter in
deze gids en op de website van de school. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een extra vrije
dag wordt gepland. Via de Parro-app wordt u hier dan van op de hoogte gesteld. Wij zorgen er dan altijd voor
dat opvang op school mogelijk is. Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat het naar school gaat en
niet verzuimt. De leerplicht voor kinderen in Nederland geldt vanaf de dag het vijf jaar wordt. Vanaf 4 jaar is uw
kind iedere dag welkom op school.
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Verlof en afwezigheid

5.6 / Klachtenprocedure

In de klas van uw kind wordt dagelijks bijgehouden

Klachtenfunctionaris

tisch zijn. De interne vertrouwenspersoon van de

Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te

school kan benaderd worden voor alle problemen

of iedereen er is. Wij vinden het prettig als u, voordat

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar

lossen kunt u ook terecht bij de toezichthouder.

die leerlingen kunnen ervaren en die ze in eerste

de school begint, belt als uw kind die dag niet naar

ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Heeft u

Voor Vlieland is dat de stichting Openbaar Onder-

instantie niet met de eigen leerkracht durven of

school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is. Als uw

een klacht, of wilt u een gebeurtenis of voorval aan

wijs Vlieland. Zij kunnen u adviseren met wie u het

kunnen bespreken. Dit kunnen klachten zijn over

kind zonder bericht afwezig is, proberen wij naar huis

de orde stellen waar u het niet mee eens bent dan

beste in gesprek kan gaan. Zo nodig verwijzen zij

ongewenst gedrag (agressie, seksuele intimidatie,

te bellen om de reden van het verzuim te achterha-

kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van

u door naar de (externe) vertrouwenspersoon van

discriminatie, pesten en machtsmisbruik), maar

len. Bij ongeoorloofd verzuim zijn we verplicht dit door

de school. De meeste klachten kunnen in overleg

de school of naar de (externe) klachtencommissie.

het kan ook gaan over gevoelens van onvrede van

te geven aan de leerplichtambtenaar.

met de school opgelost worden. Gaat het om een

Verder kunnen zij u informeren over de klachten-

andere aard.

gebeurtenis in de klas dan is een gesprek met de

regeling van de school en hoe u een klacht kan

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld

leerkracht meestal voldoende om het voorval uit te

indienen bij de klachtencommissie waarbij de school

De interne vertrouwenspersoon is Renske Snip,

en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend.

praten of om uitleg te krijgen.

is aangesloten.

de intern begeleider.

ling. Als u verlof wilt aanvragen dan graag ruim van

Stap bij een klacht eerst naar de betrokkene. Als u

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen

Externe vertrouwenspersoon

tevoren contact opnemen met de teamleider. Hij kan

een klacht heeft over de leerkracht, bespreek dan

met de klachtenfunctionaris.

Soms kan het prettig zijn een klacht over ongewenst

u dan precies vertellen wat er mogelijk is.

eerst uw klacht met de leerkracht zelf. Komt u er na

De afdeling leerplicht houdt toezicht op de verlofrege-
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gedrag te bespreken met iemand buiten de school.

één of meer gesprekken met de leerkracht niet uit,

Interne vertrouwenspersonen

Ouders, verzorgers, wettelijk vertegenwoordigers

Op Vlieland bestaat er een 2-dagenregeling. Deze

dan kunt u een klacht indienen bij de schooldirectie.

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats

kunnen dan rechtstreeks contact opnemen met

regeling is bedoeld om eilanders die bijvoorbeeld de

Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken

waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn.

een extern vertrouwenspersoon. Deze is niet in

boot niet kunnen halen op de terugweg van vakantie

(niet gericht op klas of leerkracht) kunt u ook contact

Daarvoor hanteert de Jutter een klachtenregeling.

dienst van de school en kan ondersteunen bij het

of familiebezoek tegemoet te komen.

opnemen met de schoolleiding.

Voor een leerling is het belangrijk dat hij gevoe-

bespreekbaar maken van klachten over ongewenst

lens van onvrede van welke aard dan ook op een

gedrag. Het contact met de externe vertrouwensper-

We vinden het van groot belang dat u uw zorgen of

laagdrempelige manier kan bespreken. Het heeft

soon is vertrouwelijk.

ongenoegen uit, zodat passende maatregelen

natuurlijk de voorkeur dat gevoelens van onvrede

genomen kunnen worden en herhaling voorkomen

besproken worden met degenen die daarbij direct

De externe vertrouwenspersoon van de school is

wordt. Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw klachten.

betrokken zijn. Dit kan echter weleens problema-

dhr. F. Wolfswinkel huisarts op Vlieland.
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6. Kwaliteit
6.1 / Kwaliteitszorg

6.3 / Resultaten van de leerlingen

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg.

Onze school scoort goed als het gaat om de veilig-

Onder kwaliteitszorg verstaan we activiteiten die erop

heid en sfeer. Een aantal keer per jaar nemen we

gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen,

deze in enquête vorm af. De resultaten van deze

te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere

enquête bespreken we met de leerlingen in de klas.

woorden: wat wij vinden goed onderwijs. Hoe zorgen

De resultaten van de oudertevredenheidsenquête

we ervoor dat we die kwaliteit ook leveren en door

zijn eveneens zeer bevredigend. De resultaten van

de jaren vasthouden. Onze school werkt aan ontwik-

de gemaakte Cito-toetsen worden binnen het team

keling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat

geëvalueerd met ouders besproken en waar nodig

zaken die goed gaan ook goed vastgelegd worden.

het handelen aangepast.

Ons systeem voor kwaliteitszorg maakt gebruik van
feitelijke gegevens van de school. Denk daarbij aan
tussen- en eind resultaten van leerlingen. Ook werk-

6.4 / Beoordeling inspectie

en we periodiek met vragenlijsten voor personeel,
leerlingen en ouders.

Elke school krijgt één keer in de vier jaar bezoek
van de onderwijsinspectie. Er wordt gekeken naar

Van deze gegevens wordt een analyse gemaakt en

de kwaliteit van het onderwijs. Onze school is in mei

deze resultaten worden meegenomen ter behoud of

2019 door de inspectie bezocht en beoordeeld met

verbetering. Dit wordt beschreven in het jaarplan.

een voldoende. Op het moment van schrijven is het
definitieve inspectierapport nog niet ter inzage. Ook
in 2016 kende de inspectie het primair onderwijs van

6.2 / Vorderingen in de basisvaardigheden

De Jutter een voldoende toe. Daarmee tonen we aan
dat de onderwijskwaliteit in de ogen van de inspectie

Op verschillende momenten in het jaar worden de

structureel op orde is.

leerlingen in de diverse groepen op verschillende
basisvaardigheden getoetst. Wij maken hiervoor
gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. Voor het
vaststellen van het niveau hanteren we de normering in vaardigheidsniveau I t/m V. De niveaugroepen
geven aan hoe een leerling het doet ten opzichte van
een landelijke steekproef leerlingen. Hierbij is niveau
I de 20% hoogst scorende leerlingen en niveaugroep
V de 20% laagst scorende leerlingen. De toetsen
worden afgenomen in periode januari/februari en mei/
juni.
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7. Voortgezet onderwijs
7.1 / Voortgezet onderwijs

In samenwerking met het AMS in Franeker biedt de

BB-KB leerwegen

school onderbouw Havo en Havo+ aan voor leerlin-

Op 1 augustus 2016 is er nieuwe beroepsgerichte

gen met een Havo/Vwo advies. Na de eerste drie

examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo. Vanaf

leerjaren op Vlieland kan de leerling doorstromen

deze datum kent het vmbo tien beroepsgerichte prof-

naar een Havo/Vwo school aan de wal.

ielen, die, naast avo/vakken, bestaan uit een kern,

en leertempo. We willen de leerlingen stimuleren

een beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte

tot leren door diverse werkvormen en vaardigheden

De docenten bieden op bovengenoemde vijf niveaus

keuzevakken. Dat kan betekenen dat de leerlingen

De afgelopen jaren waren voor de Jutter bijzondere

aan te bieden en te gebruiken. Het prikkelen van

leerstof aan. Het onderwijs wordt zo afgestemd op

in de BB-/KB-route na hun tweede jaar een school

jaren. Als lerende organisatie zijn we gelijk aan wat

de nieuwsgierigheid, het kritisch leren denken en

het niveau van de leerling.

moeten vinden aan de wal.

onze leerlingen elke dag meemaken. We leren van

verder kijken dan de eigen horizon zijn daarbij bel-

elkaar, de docent, de leerling en de omgeving.

angrijke aandachtspunten. De school wil ook ruimte

De school biedt leerwegondersteunend onderwijs

Rapporten

bieden aan de groei van de leerling als persoon.

(LWOO) aan. Dat betekent dat we leerlingen die

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Elke periode

De openbare school De Jutter is een kleine school

Daarom is er aandacht voor samenwerken, respect-

leerwegondersteuning nodig hebben gerichter

wordt afgesloten met een rapport. Na de rapport-

die de enige voorziening voor voortgezet onder-

vol met elkaar omgaan en creativiteit.

kunnen helpen. Dit gebeurt in nauw overleg met het

vergaderingen krijgen de leerlingen het rapport mee

Samenwerkingsverband Fryslân Noard waarvan de

naar huis. Er worden leerling/ouder gesprek avonden

school deel uitmaakt.

georganiseerd, waarop de docenten informatie aan

wijs op Vlieland is. Daarom wil de school voor alle
eilandkinderen een breed onderwijspakket aan

De school ziet het als haar taak leerlingen zo voor

onderwijs bieden, waarin zoveel mogelijk aang-

te bereiden dat zij binnen hun mogelijkheden de

ouders geven over de vorderingen van hun kind. De

esloten kan worden bij de capaciteiten van de indivi-

best mogelijke kansen op een vervolgopleiding of

leerlingen zullen hierbij aanwezig zijn.

duele leerling. De school wil een open en zorgzaam

een baan hebben. Voor de meeste leerlingen zal

klimaat scheppen waarin leerlingen zich vertrouwd

dat resulteren in een diploma aan het eind van de

en veilig voelen en waarin ze de aandacht krijgen

schoolloopbaan. Leerlingen met andere capaciteiten

Onderbouw

Alle ouders krijgen een inlogcode waarmee ze van

die ze verdienen.

worden zodanig begeleid dat instroom in een andere

Uitgangspunt van de school is dat voor alle leerlingen

dag tot dag de resultaten van hun kind via (het bev-

school (aan de wal) goed verloopt.

een breed pakket aan algemeen vormend onderwijs

eiligde deel van) de website van de school kunnen

Als team leren we elke dag, we krijgen feedback van

wordt geboden, waarin zoveel mogelijk aangesloten

volgen. Dit kan via Magister, het leerling volg systeem

onze leerlingen en we zoeken elkaar op, dit doen we

kan worden bij de capaciteiten van de individuele

van de school.

onder andere door bij elkaar in de les te komen ki-

leerling.

7.3 / Inrichting van het onderwijs
Resultaten volgen

jken en elkaar hier feedback op te geven. Tijdens de

Overgangsnormen

studiedagen worden we o.a. geschoold specialisten

Bovenbouw

De organisatie van de eerste drie leerjaren houdt in

van de NHL. Dit jaar zetten we in op differentiëren.

Tot en met het derde jaar moeten de leerlingen een

dat alle leerlingen in principe doorstromen naar het

Dat wil zeggen omgaan met verschillen in de klas en

zo breed mogelijk pakket aan vakken volgen, waar-

tweede en derde leerjaar. Een echt meetpunt vindt

door er geen beperkingen zijn bij de keuze voor een

plaats aan het eind van het derde leerjaar wanneer

bepaald profiel in havo/vwo of in een van de sectoren

vastgesteld moet worden of een leerling de theore-

in het middelbaar beroepsonderwijs.

tische leerweg in het vierde leerjaar kan volgen. De

deze zo goed mogelijk bedienen in het klaslokaal, in

Thijs Speelman / teamleider VO

school en daarbuiten.
Samen, kom je verder dan alleen, we willen de leer-

7.2 / Het onderwijsaanbod

lerarenvergadering heeft het recht een leerling niet

lingen opleiden tot zelfstandige en kritische mensen

Aan het einde van het derde leerjaar volgt de keuze

te bevorderen als er sprake is van bijzondere om-

die hun weg kunnen vinden in de samenleving. We

De Jutter is categoriale school die formeel alleen

van het vakkenpakket van klas 4. De keus van de

standigheden, waardoor een grote leerachterstand

willen onze leerlingen uitdagen, door ze zelf keuzes

de theoretische leerweg (TL) mag aanbieden. Voor

vakken wordt mede bepaald door de eisen in he

ontstaan

te laten maken en mee te laten denken over hoe het

de leerlingen met een BB-KB advies is er in de

vervolgonderwijs.

onderwijs eruit kan zien. De docenten worden uit-

onderbouw een aangepast onderwijsprogramma te

Het eindrapport geeft het gemiddelde resultaat van

gedaagd om les te geven aan een gemengde groep

volgen die aansluit op hun onderwijs behoefte van

het gehele schooljaar aan, terwijl de overige rappor-

leerlingen met allemaal hun eigen aanpak, wensen

de leerlingen.

ten steeds verslag doen over een kortere periode.
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7.4 / De overgang van klas 3 naar klas 4

7.5 / Leerling begeleiding

Weektaak
De leerlingen in de onderbouw gebruiken de week-

Leerlingen die in het vierde leerjaar examen willen

Als school zien wij de leerlingen zo’n 189 dagen

taak, dit is een overzicht van de lesstof per vak die

doen in de theoretische leerweg, moeten voldoen

per jaar en willen we er voor de leerlingen zijn in de

in een week wordt aangeboden. Elke maandag be-

aan onderstaande overgangsnormen. Kan een

breedste zin van het woord. De leerling wordt bege-

spreekt de mentor deze weektaak met zijn klas. Zo

leerling dit niet, dan wordt in overleg met de ouders/

leid bij het succesvol doorlopen van zijn schooltijd.

begeleiden we leerlingen naar de vaardigheid van

verzorgers en leerling vastgesteld welke leerroute

Dit doen we gericht op de, sociaal – emotioneel

plannen en organiseren van zijn schoolwerk.

haalbaar is. Voor de overgang van 3 naar 4 in

ontwikkeling, cognitief onwikkeling, motorische

de theoretische leerweg zijn de resultaten op het

ontwikkeling en we werken aan vaardigheden om

Leerplein

eindrapport van alle gegeven vakken in klas 3 van

een leven lang te leren.

Het leerplein wordt ingezet om leerlingen zelfstandig
te laten werken. Op het leerplein zit een vakdocent

invloed.
LB uur, leerlingbegeleidingsuur

die leerlingen kan ondersteunen bij zijn werk.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen we naar het

Tijdens LBuur worden leerlingen begeleid bij het

PTA op de website.

maken van hun husiwerk. Dit organiseren we op de

KWT (keuze werktijd)

maandag en de woensdag van 15.30 tot 16.20.

Op de jutter willen we leerlingen leren om keuzes
te maken ten behoeve van zijn eigen leerproces.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting
Het vmbo kent een afsluiting in twee delen: een

De mentor

Iedere leerling kan zijn extra ondersteuning of uit-

schoolexamen en een centraal examen. Al vanaf

Elke klas heeft een mentor en is de spin in het web,

daging kiezen.

het derde leerjaar maken leerlingen bij een aantal

hij/zij is het eerste aanspreek punt voor leerling,

vakken opdrachten en toetsen voor het schoolexa-

ouders en collega’s. De mentor is belast met de

Op maandag tijdens mentoruur schrijven de leerlin-

men.

zorg voor een klas en de individuele leerling. We

gen zich in per domein.

gebruiken twee methodes Tumult en leefstijl deze
De leerlingen van de derde en vierde klassen ont-

worden toegepast tijdens de mentor uren en de

Er zijn drie verschillende *domeinen; Talen, Exact,

vangen voor 1 oktober van het schooljaar het ‘Pro-

apart leefstijl uren.

Mens en maatschappij. We starten gezamenlijk op
het leerplein.

gramma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA), waarin
alle specifieke informatie en wettelijke regelingen

De vakdocent

met betrekking tot de schoolonderzoeken en de exa-

Elke leraar probeert voor zijn vak de leerling uit te

De leerlingenraad

mens met de bijbehorende data staan vermeld.

dagen door kennis en vaardigheden bij te brengen.

De leerlingenraad wordt gevormd door de klassen-

Dit door heldere lesdoelen te formuleren en acti-

vertegenwoordigers uit de klassen 1 tot en met 4

Het schoolexamen wordt deels in het derde leerjaar

verende werkvormen. En indien nodig extra onder-

van het vmbo. De klassen kiezen de vertegenwoor-

en deels in het vierde leerjaar afgerond. Er is dus

steuning te bieden. Elke docent is verantwoordelijk

digers in de eerste week na de zomervakantie.

sprake van een gespreid examen. In het PTA staat

voor een goed en veilig pedagogisch klimaat.
De leerlingenraad vergadert per periode. De direc-

in welk leerjaar welk onderdeel wordt afgerond en
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teur is adviserend lid zonder stemrecht.

welke toetsen in het derde leerjaar al meetellen voor

Zorg coördinator

het schoolexamen.

De mentoren en vakdocenten worden ondersteunt

Het PTA, het eindrapport van het derde leerjaar en

door de zorg coördinator. Wanneer een leerling extra

Allerlei onderwerpen komen tijdens de vergade-

de definitieve cijferlijst van het schoolexamen in het

begeleiding nodig heeft zal in samenspraak met

ringen aan de orde, zoals de dagelijkse gang van

vierde leerjaar vormen samen met het sectorwerk-

de leerling, ouders en mentor een passend traject

zaken in de school en het beleid over onderwerpen

stuk en eventuele verslagen van stages het exa-

worden uitgezet. Hierbij maken we gebruik van onder

die de leerlingen aangaan.

mendossier.

andere het Samenwerkingsverband Fryslân Noard.
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De Decaan en LOB

als ondersteuning bij het opstellen van het advies

GGD

De decaan begeleid de leerlingen bij de keuzes voor

voor de te volgen leerweg na het tweede jaar.

Alle leerlingen uit het eerste leerjaar worden door

hun vervolgopleidingen. Hij verzorgd de voorlichting

Werken met Kwaliteit (WMK)

de schoolarts van de GGD regio Noord-Friesland

aan klas 3 waarin de leerlingen uitgelegd wordt wel-

7.7 / De zorg voor de leerling/het

ondersteuningsplan van de Jutter

uitgenodigd voor een kennismaking en een preven-

De Jutter wil een veilige, gestructureerde en uitd-

ke vakken bij bepaalde profielen horen.  De decaan

Elk schooljaar worden enkele vragenlijsten afge-

tief gezondheidsonderzoek. Bij de leerlingen van

agende leeromgeving bieden, waarbinnen we werken

organiseert voor de leerjaren 2 en 3 de oriëntatie da-

nomen met betrekking tot onderwijskwaliteit. Deze

de derde klas komt een sociaalverpleegkundige op

aan de onderwijskundige en sociaal-emotionele doel-

gen voor de vervolgopleidingen. De decaan onders-

vragenlijsten geven de school inzicht in o.m. het

bezoek die aan de hand van een vragenlijst een

en. Dit stemmen we af met de leerling en de ouders.

teunt de LOB-lessen. Verder onderhoudt de school-

welbevinden van de leerling, docenten en de werk-

gesprek heeft met iedere leerling. Elke leerling kan

decaan de contacten met instanties en instellingen

en studiehouding, onderwijsaanbod. De resultaten

voor informatie of hulp met betrekking tot zijn ge-

De Jutter wil een veilige school zijn voor alle leerlin-

aan de wal over uiteenlopende zaken betreffende de

worden besproken in het mentoruur en teruggekop-

zondheid contact opnemen met de schoolarts.

gen. Dit doen we door het maken van schoolafsprak-

vervolgopleidingen

peld aan het team. Daarnaast kan de directie aan de

Het maken van loopbaankeuzes is een doorlopend

en met uitgangspunten van de verbindende school

hand van deze informatie onderwerpen oppakken

Meer informatie over de GGD Fryslân kunt u vinden

en het herstelgericht werken. We hebben hiervoor

ter verbetering van het onderwijs.

op de website www.ggdfryslan.nl

een beleidsplan sociale veiligheid. We proberen zo

proces dat steeds bijgestuurd moet worden. Loopbaankeuzes lopen als een rode draad door de
gehele loopbaan. Voor vmbo-leerlingen is het van

7.6 / Zorgteam

belang dat er vroeg wordt gestart met LOB.
Het docenten team ondersteunt het zorgteam dat
Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om

wordt gevormd door directie en de zorg coördinator.

leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun

De zorg is gericht op de onderwijsbehoeften van de

loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes.

leerling, waarbij het zo vroeg mogelijk ontdekken

Die competenties bieden handvaten zodat leerlingen

van ontwikkelingsproblemen op pedagogisch of

op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken,

didactisch gebied, zodat adequate en doelgerichte

voor nu en in hun toekomstige loopbaan.

zorg kan worden verleend. Het team werkt niet alleen vanuit kind kenmerken maar ook vanuit onder-

In de onderbouw is er een LOB-uur waarin leer-

wijskenmerken en omgevingskenmerken. Door

lingen worden geïnformeerd over wat er bij keuze

handelingsgericht te werken probeert het team zicht

maken allemaal komt kijken zoals, kernkwaliteiten,

te krijgen op alle factoren van de leerling om een

vaardigheden, interesse, iets doen waar je goed in

goede afstemming te realiseren van de opvoeding

bent. Leerjaar 3 en 4 wordt begeleid door de men-

- en onderwijsbehoeften van kinderen, zodat voor

toren, die deze onderdelen behandele4n in hun

elk kind een passend onderwijsaanbod gerealiseerd

mentoruur.

kan worden.

Testen

De mentor speelt daarbij een belangrijke rol, hij- zij

Gedurende het verblijf op onze school kunnen de

signaleert eventuele problemen. De mentor en de

leerlingen indien nodig getest worden, waarbij de

zorg coördinator brengen deze in, in het teamover-

school een gedeelte van de kosten van deze test

leg en daarin wordt bekeken hoe de gesignaleerde

voor haar rekening neemt. Uit deze testen kan soms

problemen aangepakt kunnen worden. De afsprak-

blijken dat een kind behoefte heeft aan extra bege-

en worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem,

leiding, wat via de school mogelijk is.

magister. De afspraken omtrent hoe de zorg geor-

In leerjaar 1 tot en met 3 wordt de cito Vas toets

ganiseerd is zijn vastgelegd in het ondersteuning-

afgenomen. De uitslag van deze test wordt gebruikt

splan. (In te zien op school of op de website).

33

34

proactief mogelijk het schoolklimaat positief te beïnv-

ongewenste situatie. Ook digitaal pesten heeft onze

uit: de coördinerend Ambulant begeleider van het

Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen gym-

loeden, door voor iedere leerling aandacht te hebben

aandacht. De mentor heeft hierin een belangrijke

samenwerkingsverband, de GGD jeugdverpleegkun-

kleding en sportschoenen. Sportschoenen zijn

en ze te zien.

rol. We hanteren een herstelgerichte aanpak, vast-

dige, de WMO deskundige, de intern begeleider, en

verplicht. Voor binnen en buitensporten moeten

gelegd in het sociaal veiligheidsbeleid.

de directeur. De mentor brengt na overleg met de

verschillende schoenen gebruikt worden. Douchen

leerling/ouders samen met de Intern begeleider de

na de gymles is verplicht. Leerlingen nemen zelf een

Medewerkers van de school nemen de leerlingen
serieus en behandelen klachten en opmerkingen

Voor de leerling is op school in eerste instantie

zorgvraag van de leerling in het ZAT. Daar wordt be-

handdoek en deodorant en dergelijke mee.

zowel van leerlingen als van ouders/ verzorgers met

de mentor het aanspreekpunt, maar er is ook een

paald of de leerling inderdaad extra specialistische

Een vrijstelling voor de gymlessen kan alleen

respect. Tijdens de lessen werken we aan een open

vertrouwenspersoon en een aandachtfunctionar-

zorg nodig heeft. Is dit het geval, dan wordt er een

worden afgegeven middels een medische verklaring

werksfeer. Ieder jaar nemen we bij de leerlingen ver-

is (de zorgcoordinator). Ook ouders kunnen daar

OPP (ontwikkelingsperspectief plan) opgesteld en

door een specialist.

schillende vragenlijsten af, waarmee we het welzijn

terecht met vragen over sociale veiligheid, zoals

uitgevoerd en extern ondersteund. Uiteraard alleen

van onze leerlingen in kaart brengen. De resultat-

bijvoorbeeld pesten. Het effect van dit beleid wordt

als de leerling en de ouders hiermee instemmen.

Alcohol en drugs

en van deze onderzoeken worden uiteraard met

gemonitord met behulp van de veiligheidsthermom-

Het Volledige ondersteuningsplan van de school is

De school stelt zich op het standpunt dat het onder

de leerlingen en de ouders besproken. Daarnaast

eter. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de

terug te vinden op de website.

invloed zijn van, het gebruik van en handel in mid-

worden de resultaten ook met het team besproken en

uitvoering van de monitor. Op de website kunt u het

delen, zoals alcohol en drugs, in en om school en

geëvalueerd. Indien nodig worden er aanpassingen

beleidsplan sociale veiligheid terugvinden.

tijdens schooltijd niet wordt getolereerd.

7.8 / Gezonde en veilige school

binnen de school gedaan (zie het beleidsplan sociale
veiligheid).

Vuurwerk

Aan het begin van elk schooljaar nemen de mentor
samen met de leerlingen de schoolafspraken door.

Een school kan en mag de ogen niet sluiten voor

De school stelt zich op het standpunt dat erop en rond

Pedagogisch klimaat

Als je van deze afspraken af wilt wijken kan dat

de realiteit en moet leerlingen helpen bij het inne-

de school geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Wij stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op

alleen na overleg met en goedkeuring van je mentor.

men van een standpunt betreffende het gebruik van

de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de

computer/ gamen, genotmiddelen, alcohol, tabak

leerlingen. Daarbij letten wij niet alleen op aard,

Leerlingenzorg

en drugs, en ook in zaken van gokverslaving en

hoeveelheid en kwaliteit van de leerstof. Wij proberen

We vinden het heel belangrijk dat de leerling zich

dergelijke. Via vrienden, klasgenoten en anderen

ook een zo gunstig mogelijk pedagogisch klimaat te

optimaal ontwikkelt. Daarom stellen we aan het

kunnen leerlingen in situaties komen waarin keuzes

realiseren, waarin de leerlingen zich veilig en gebor-

begin van de ‘schoolloopbaan’ het uitstroomprofiel

moeten worden gemaakt. Het is van groot belang de

gen voelen. Om dit laatste aspect nog beter tot zijn

van de leerling vast.. Drie keer per jaar worden de

leerlingen voorlichting te geven over deze zaken en

recht te laten komen, hebben we schoolafspraken

leerlingen o.g.v. de cito scores, toetsen, de SCOL,

ze te wijzen op de gevaren die eraan kleven voordat

gemaakt. Deze afspraken moeten bijdragen aan een

de veiligheidsthermometer en het gedrag in de

ze ermee in aanraking komen. De school laat zich

klimaat van acceptatie, respect en vertrouwen.

groep besproken. Wanneer een leerling zich ontwik-

ondersteunen door de GGD. Met ingang van het

kelt zoals het uitstroomprofiel voorspelt, kan de

schooljaar 2012-2013 is de school rookvrij.

Een veilige school

aanpak vervolgd worden. Is dit niet het geval, dan

Elk kind moet zich veilig kunnen voelen en zich op

zal de leerling eerst een IHP (Individueel Hande-

Bewegingsonderwijs

een prettige en positieve manier kunnen ontwikkel-

lingsplan) aangeboden krijgen. Dat betekent dat er

Alle leerlingen doen mee aan bewegingsonderwijs.

en. De leerkrachten scheppen een veilige, prettige

naast het groepsplan een apart plan van aanpak

Dit vak vormt een belangrijk onderdeel van ons pro-

sfeer in de klas en op het schoolplein. Soms is het

komt voor de benodigde ondersteuning. Dit plan van

gramma. De leerkrachten besteden bij het bewe-

nodig om duidelijke afspraken met de leerlingen te

aanpak wordt door de leerling/ouders/school zelf

gingsonderwijs veel aandacht aan de lichamelijke

maken. Eén van de afspraken is dat we op school

uitgevoerd. De ouders en leerling moeten het met

ontwikkeling, de communicatie en de sociaal-emo-

met respect met elkaar en de omgeving omgaan.

dit plan eens zijn en zullen het plan moeten onder-

tionele ontwikkeling. De lessen worden zowel in de

Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar

tekenen om tot uit voering over te kunnen gaan. Als

sportzaal, als in het zwembad (zwemlessen) als

het kan voorkomen dat een kind zich niet veilig voelt

dat niet voldoende is, maar meer specialistische

op het sportveld gegeven. Gepaste kleding is een

en/of systematisch door andere kinderen wordt

ondersteuning nodig is, wordt de leerling in het Zorg

vereiste.

gepest. Voor ons is dat een niet te accepteren en

Advies Team (ZAT) besproken. Dit team bestaat
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7.9 / De Medezeggenschapsraad

7.10 / Excursies/ werkweken

Uw mening is belangrijk voor ons. Daarom heeft de

Voor de werkweken vragen wij een bijdrage van 175

Jutter een Medezeggenschapsraad (MR) met twee

euro per leerling. Dit bedrag kan verhoogf of verlaa-

afdelingen. De afdeling PO en de afdeling VO. De

gd worden afhankelijk van de aanvullingen van de

MR vertegenwoordigt actief de belangen van oud-

jaarlijkse Bingo.De werkweek voor de onderbouw

ers, leerlingen en medewerkers. Bij beleidsbeslissin-

heeft een actieve en sportieve werkweek karakter en

gen vragen wij de MR (afhankelijk van het onder-

die van de bovenbouw een cultureel karakter.

werp) om advies en instemming. De MR vergadert
ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn

7.11 / Ouderbijdrage

open en de vergaderdata zullen in de schoolwijzer
vermeld worden. Tijdens openbare vergaderingen,

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de

waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan

MR deze is voor dit schooljaar gesteld voor het VO

de MR ook zelf onderwerpen aandragen, advies

op 20 euro. Hiervan betaald de OR het drinken en

inwinnen bij de achterban en om extra informatie

het fruit tijdens de sportdag, voorbereidingen van de

vragen. Ouders worden van harte uitgenodigd een

bingo, afscheid cadeau van leerlingen die de school

bijdrage te leveren aan de gesprekken in en met de

verlaten.

MR. Ook zijn extra leden van harte welkom. Geïnteresseerde ouders kunnen contact opnemen met
de voorzitter van de MR of de secretaris. Vanwege

		 U kunt dit bedrag overmaken op:

de plannen om 1 MR voor de hele school te vormen

		 NL05 RABO 0328 7211 31

vergaderen beide afdelingen op hetzelfde moment

		t.n.v. Stichting openbaar onderwijs Vlieland.

en of starten of eindigen gezamenlijk.

		
(U ontvangt een factuur voor de betaling van de ouderbijdrage)

De MR VO bestaat uit 4 personen:
2 personeelsleden en 2 ouders/verzorgers
Voor de ouders/verzorgers:

Voorzitter VO		

Dhr. Erik Houter

Ouderlid VO			

Dhr. Harry Jurjens

Personeelslid VO 		

Mw. Gallego

Personeelslid VO secretaris Mw. T Boonstra
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Hèt centrum voor ontwikkeling
van de jeugd op Vlieland.

Brede School de Jutter
Lutinelaan 3

t / (0562) 45 27 72

Vlieland, Nederland

i / www.dejutter.nl

8899 BD

e / info@dejutter.nl

