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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van IKC Sint Radbodus

Voorwoord

1



Contactgegevens

IKC Sint Radbodus
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronryp

 0517231562
 http://www.radbodus.nl
 directie@radbodus.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Dorithia Jansma

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Bisschop Möller Stichting
Aantal scholen: 33
Aantal leerlingen: 6.262
 http://www.bisschopmollerstichting.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101.

2

http://www.radbodus.nl/
mailto://directie@radbodus.nl
mailto://
http://www.bisschopmollerstichting.nl/


Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

128

2020-2021

Kenmerken van de school

Samen leven en samen werken

VerantwoordelijkheidBrede ontwikkeling

Talenten Vertrouwen

Missie en visie

Ieder kind is een belofte......

Voor ons is dat de basis van waaruit wij werken met onze kinderen. Ieder schooljaar opnieuw is het voor 
ons van belang om samen met de ouders zorg te dragen voor een goede leef/leeromgeving van de 
kinderen. Een omgeving waarin zij zich veilig en gesteund voelen. Een omgeving die zegt: “Je kan het! 
Wij geloven in jou”. En waarin het samen werken, samen vieren, samen leven, samen delen centraal 
staan. Op IKC Sint Radbodus richten we onderwijs en opvoeding zodanig in dat kinderen kunnen 
opgroeien tot vrije en verantwoordelijke mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen, hun 
omgeving en het grotere levensgeheel.  

Dit doen we vanuit:

• Katholieke waarden als menselijke waardigheid (vertrouwen, respect, kansen bieden, elkaar 
serieus nemen)

• subsidiariteit (iedereen is deskundig en kan op eigen niveau verantwoording nemen enleren 
dragen)     

• algeheel welzijn (voor elkaar zorgen, saamhorigheid) en       
• solidariteit (deel zijn van de wereld en het leven, geen mensen uitsluiten)    

Voor al ons handelen in onderwijs en opvang geldt: 

1.2 Missie en visie
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• Samen werken, samen vieren, samen leven, samen delen     
• We ondersteunen kinderen in hun brede ontwikkeling (kennis en vaardigheden, sociale 

ontwikkeling en identiteitsvorming);
• Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten    
• Als leerkracht/pedagogisch medewerker helpen wij de kinderen verantwoordelijk te durven zijn 

voor hun eigen leer/groeiproces en de keuzes die ze maken    
• Als leerkracht/pedagogisch medewerker hebben wij een begeleidende en stimulerende rol in dit 

proces.

Identiteit

Op ons IKC geven we vorm aan onze identiteit uit vanuit vier principes:

• Katholieke waarden als menselijke waardigheid (vertrouwen, respect, kansen bieden, elkaar 
serieus nemen)

• Subsidiariteit (iedereen is deskundig en kan op eigen niveau verantwoording nemen en leren 
dragen)    

• Algeheel welzijn (voor elkaar zorgen, saamhorigheid) en       
• Solidariteit (deel zijn van de wereld en het leven, geen mensen uitsluiten)    

De specifieke aandacht tijdens de catechese wordt geleid door de methode ‘Trefwoord’. In deze 
methode worden diverse thema’s behandeld. Iedere dag komt, aan de hand van een gedicht, 
(bijbel)verhaal, gebed, ervaringen van kinderen, enz., een aspect van het betreffende thema aan de 
orde. Ook vinden wij het van belang kinderen vertrouwd te maken met het multiculturele karakter van 
onze samenleving. Dit krijgt op onze school aandacht in de vorm van projecten en thema’s. 
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Binnen ons IKC bieden wij een aansluitend aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 13 
jaar. Onze kinderen kunnen op één plek blijven en zien zoveel mogelijk dezelfde gezichten. Dat biedt 
rust, voor de kinderen én hun ouders.  De voor- en naschoolse opvang én de peuteropvang wordt 
verzorgd door onze samenwerkingspartner Stichting Kinderopvang Friesland.

Het team van IKC Sint Radbodus wordt gevormd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
onderwijsassistenten. We werken als één team samen, met  één pedagogische visie waarbij het kind 
centraal staat. IKC Sint Radbodus is een plek waar onderwijs, zorg, opvoeding, opvang en ontspanning 
hand in hand gaan, onder één dak en met één vast en vertrouwd aanspreekpunt. Een plek waar 
kinderen en ouders gezien worden en zich thuis voelen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalleesactiviteiten
5 uur 5 uur 

Rekenactiviteiten
4 uur 4 uur 

Spelactiviteiten
7 u 45 min 7 u 45 min

Beweging
5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 

Fries

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Fries
30 min 30 min

Kleuters leren vooral en voornamelijk door spel. De vakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de 
natuurlijke spelomgeving. Kinderen leren tellen tijdens het hinkelspel en ze vergroten hun 
taalontwikkeling tijdens het spel in de huishoek en het winkeltje. De leerkracht zorgt voor een goed 
voorbereide omgeving, zodat deze ontwikkeling ook steeds wordt gestimuleerd. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Onderwijs heeft drie belangrijke functies:

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min 2 u 45 min

Taal
4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min

Friese taal
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

kring
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

spelling
1 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

ontwikkelingsmateriaal
1 uur 

schrijven 
1 uur 30 min 30 min

Kanjertraining
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

verkeer
30 min 30 min 15 min 15 min 30 min

kiesbord
1 uur 
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• het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, 
• het zorgt voor de overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden 
• en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving. 

De belangrijke dingen die kinderen moeten leren staan vastgesteld in de zogenaamde kerndoelen. 
Deze kerndoelen streven we na door de aandacht die we besteden aan verschillende vakgebieden 
alsook aan de verbinding tussen deze vakgebieden.

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Extra faciliteiten

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse educatie 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, proberen we dit intern op te lossen. Daarnaast 
heeft de Bisschop Möller Stichting voor al haar scholen een contract afgesloten met het bureau ‘Slim’. 
SLIM Personeelsbemiddeling plaatst op een efficiënte en effectieve manier invallers in het 
basisonderwijs ten tijde van ziekte en afwezigheid. 

Als er ondanks de preventieve aanpak van de BMS toch sprake is van uitval van leerkrachten, geldt voor 
alle 32 scholen het protocol Vervanging bij uitval leerkrachten. Dit protocol is als bijlage opgenomen in 
deze schoolgids.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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(VVE) / peuteropvang en Kindcentrum. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het 
gebouw van de school. Met Stichting Kinderopvang Friesland.

We zijn een IKC voor kinderen van 2-12 jaar. Juist voor de jonge kinderen is een weldoordachte goede 
ondersteuning bij hun ontwikkeling cruciaal. We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling, 
zodat het voor de kinderen een natuurlijke overgang is van peuter, naar kleuter, naar groep 3. Aanpak 
en aanbod stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af. Er is een eenduidig pedagogisch klimaat, we 
hebben zoveel mogelijk dezelfde routines en gebruiken en we zorgen voor een goede en warme 
overdracht van de kinderen naar een volgende fase in hun loopbaan.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Beschrijving hoe de school monitort of het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zich ononderbroken 
kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoefte is afgestemd.

We verzamelen gegevens van ons IKC om een beeld te vormen hoe het gesteld is met de kwaliteit van 
ons onderwij. Met die gegevens kunnen we een analyse maken van de onderdelen die goed gaan of 
extra aandacht behoeven en kunnen we actiepunten voor de komende jaren bepalen om de kwaliteit 
vervolgens te verbeteren en optimaliseren.

We gebruiken hiervoor de volgende instrumenten:

* Gesprekken met leerkrachten. De directeur en CPO (coördinator passend onderwijs) voeren in de 
gesprekscyclus doelstellingsgesprekken (o.a. POP-gesprekken), reflectiegesprekken en 
functioneringsgesprekken met medewerkers. Doel van de gesprekken is het vergroten van de kwaliteit 
van onderwijs en het welbevinden van de medewerkers. Er wordt gebruik gemaakt van de SBL 
competenties bij deze gesprekken en bij de ontwikkeling van de leerkrachten. 

* Groepsbezoeken. De directeur houdt minimaal tweemaal per jaar per leraar een groepsbezoek. De 
bezoeken staan in het teken van het pedagogisch klimaat en/of het didactisch handelen. Ook de CPO 
voert regelmatig groepsbezoeken uit in alle groepen. Naast de geplande bezoeken voeren zowel de 
CPO, de directeur als een externe flitsbezoeken in groepen uit. 

* Kwaliteitsmeter voor het Primair Onderwijs ( K.M.P.O. Van Beekveld & Terpstra ). Eens in de vier jaar 
wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd op basis van de kwaliteitsmatrix. Deze matrix geeft een 
profiel van de sterke en minder sterke onderdelen van de schoolorganisatie en levert informatie over de 
kwaliteitsaspecten van de onderwijsinspectie (incl. ouder-, kind- , leerkracht- en 
managementenquêtes). Om de gegevens up to date te houden worden de enquêtes een maal per twee 
jaar afgenomen. Daarna worden ze geanalyseerd en worden er zonodig verbeterpunten/plannen 
opgesteld.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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*Kwaliteitstoezicht onderwijsinspectie (bezoek inspectie). De onderwijsinspectie inspecteert binnen 
het nieuwe toezichtskader het bestuur van de BMS. Daarnaast voert de onderwijsinspectie jaarlijks, een 
eerste controle uit voor alle scholen bij het bestuur. Deze primaire detectie wordt in samenspraak met 
het College van Bestuur van de BMS voor onze school uitgevoerd. Bij dit onderzoek worden drie 
componenten onderzocht (als basis gebruikt):

• signalen (bijv. uit de regionale pers, klachten van ouders)
• jaarstukken (jaarverslag/jaarrekening)
• onderwijsopbrengsten (eind- en tussenopbrengsten).De resultaten van dit onderzoek worden 

vergeleken met het landelijk gemiddelde.Bij afwijkingen wordt er een vervolg onderzoek gedaan. 
Onderstaande punten geven een mogelijkheid aan van een vervolgstap van de 
onderwijsinspectie bij het constateren van een eventueel probleem op de school 

• Analyse: n.a.v. de resultaten van de primaire detectie gaat de inspectie of het bevoegd gezag een 
nadere analyse uitvoeren 

• Vaststellen arrangement: n.a.v. voornoemde analyse wordt een nieuw toezichtarrangement 
vastgesteld. De inspectie doet nu voorstellen voor een onderzoek om te komen tot 
daadwerkelijke verbeteringen van het onderwijs 

• Interventies: bij grote risico’s wordt waar nodig ingegrepen. Nu worden de interventies 
vastgesteld en uitgevoerd. De ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig bijgesteld.( Van alle 
gesprekken en bezoeken worden rapporten/verslagen gemaakt, welke informatie geven over de 
kwaliteit van ons onderwijs.)

* CITO-leerlingvolgsysteem. Het CITO-leerlingvolgsysteem geeft op basis van methode-onafhankelijke 
toetsen informatie over de vorderingen van de leerlingen.

* Methodegebonden toetsen. Onze methoden en leerlijnen hebben eigen toetsen, die informatie 
geven over de vorderingen van de leerlingen. De resultaten worden naar afloop geanalyseerd zowel op 
kind, groep als schoolniveau. Naar aanleiding hiervan worden waar wenselijk interventies gepleegd 
voor een nog betere afstemming van de lesstof op de leerling.

* RI&E, Risico Inventarisatie geeft informatie over veiligheid en welzijn van kinderen en medewerkers, 
naar aanleiding van de uitkomsten wordt een (verbeter)plan opgesteld om de veiligheid van 
medewerkers en kinderen te waarborgen. Schoolplan en veranderingsonderwerpen. Het schoolplan 
geeft de speerpunten van de het IKC aan voor de komende jaren. Om de kwaliteit van ons IKC te 
garanderen en waar nodig te verbeteren, moeten we zicht hebben op alle aspecten ervan. Het meten 
van gegevens op zich is echter nog geen kwaliteitszorg. We realiseren ons dat we de gegevens goed 
moeten analyseren en interpreteren, verbeteringen moeten plannen en realiseren en na verloop van 
tijd opnieuw moeten meten. Als er verbeterplannen gemaakt worden voor een periode, wordt het plan 
uitgevoerd, wordt er geëvalueerd en wordt zo nodig een nieuw plan gemaakt. De kwaliteitszorg van 
ons IKC is een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de PDCA-cyclus.  Het doorlopen van de 
hele cyclus zorgt dat bereikte verbeteringen geborgd worden.

Opbrengsten en volgsysteem

* Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de IEP-toets afgenomen. Op basis van de populatie van 
ons IKC streven wij naar minimaal de gemiddelde score van alle basisscholen in Nederland halen. 
Jaarlijks wordt er een streefscore voor groep 8 vastgesteld gelet op de resultaten van de voorgaande 
groepen. Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de leerkracht de 
Cito resultaten vanaf groep 6 en de resultaten van de IEP-toets.

* Het IKC gebruikt toetsen van CITO. Op basis van de populatie van de school streven wij ernaar 
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minimaal de gemiddelde score van alle basisscholen in Nederland te halen (III). Na ieder toetsmoment 
worden er nieuwe streefdoelen op leerling-, groep-, en schoolniveau opgesteld. De scores van de Cito 
toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem (ESIS) en de Plaatsingswijzer vanaf groep 6 
(instrument voor advisering richting Voortgezet Onderwijs). De gegevens van de Plaatsingswijzer 
worden ook besproken met de ouders vanaf groep 6.

IKC Sint Radbodus heeft gekozen voor een combinatie van toetsen van CITO en methodegebonden 
toetsen. De methodegebonden toetsen geven de leerkracht informatie over de wijze waarop de 
leerlingen de leerstof van de afgelopen periode hebben opgepakt. Tevens geven ze de leerkracht 
informatie over de manier waarop hij / zij de groep of een individuele leerling in de komende tijd verder 
kan helpen. Voor Cito is gekozen, omdat hierdoor (naast de niveaubepaling van een groep en leerling) 
ook een vergelijking met andere scholen mogelijk wordt. Het biedt de school de mogelijkheid om 
regelmatig stil te staan bij de eigen positie in vergelijking met andere scholen. De resultaten van het 
leerlingvolgsysteem wordt minimaal twee maal per jaar geagendeerd op de teamvergadering, 
opbrengstvergadering. In deze vergadering wordt gekeken naar de resultaten van zowel individuele 
leerlingen, resultaten van de hele groep als de resultaten op schoolniveau (als dan in vergelijking tot 
andere jaren, trend).

Om onze doelen te bereiken en te borgen zetten gebruiken we het systeem Schoolmonitor. Hierin 
agenderen we borgingstrajecten en implementatietrajecten. Dit systeem werkt volgens de wijze plan, 
do, check, act.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Bij de concrete uitvoering van de zorg speelt het functioneren in de groep een belangrijke rol. Zorg 
wordt zoveel mogelijk in de groep of in kleine groepjes buiten de groep uitgevoerd. Ook kijkt de school 
bij kinderen die extra zorg nodig hebben, naar het kind in zijn geheel. Sociaal-emotionele aspecten 
spelen daarbij een belangrijke rol. Het welbevinden van het kind staat voorop. Ouders en het kind in 
kwestie worden zoveel mogelijk betrokken en krijgen medeverantwoordelijkheid. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij is dat het kind geen slachtoffer is, maar verantwoordelijkheid neemt voor datgene 
dat als uitdaging op zijn weg komt. Een bemoedigende leerkracht die gedifferentieerde feedback geeft 
om het kind verder te helpen is daarbij van groot belang. 

De school hanteert voor de inrichting van de zorg een zorgroute. De leerkrachten werken 
handelingsgericht. Dit betekent dat zij volgens een vaste procedure de ondersteuningsbehoeften van 
kinderen monitoren. 

Alle kinderen zijn welkom bij ons op school, maar er zijn voor ons verscheidene redenen die wel de 
grenzen van onze zorg aangeven.

In specifieke omstandigheden kan klassengrootte een reden zijn om de grens aan te geven. Dit geldt 
met name voor zij-instroom. Tevens kan  de zwaarte van eventuele problematiek in een groep ook 
aanleiding zijn de grens te trekken

De mogelijkheden van ons aanbod en materialen kan een reden zijn om kinderen niet toe te laten. 
Kinderen met bijvoorbeeld meerdere eigen leerlijnen kunnen wij niet optimaal begeleiden. 

De mate waarin de leerkracht en het kind extern kan worden ondersteund. Als onze eigen 
deskundigheid niet toereikend is dan is het noodzakelijk voor het kind dat er externe begeleiding 
gerealiseerd kan worden binnen de school. 

De mate waarin de school kan terugvallen de hulp en de medewerking van de ouders. Hierbij denken 
wij voornamelijk aan de verzorging van kinderen met beperkingen. 

De mate waarin de school het kind de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden. De 
school handelt naar het “Model-protocol Medische Handelingen op scholen” van de PO-raad. Hierin 
staat bijvoorbeeld dat wij geen BIG geregistreerde handelingen verrichten. 

De mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van het kind kan realiseren. Dit geldt zowel 
voor kinderen met zorg aan de onderkant als aan de bovenkant. 

De mate waarin het functioneren en het gedrag van het kind voor de school hanteerbaar zijn.Wij zullen 
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altijd in overleg met ouders kijken wat de mogelijkheden zijn en daarbij een zorgvuldige afweging 
maken tussen wat het kind nodig heeft en wat wij als school kunnen bieden. 

Met bovenstaande grenzen aan onze zorg denken wij dat te kunnen waarborgen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Logopedist 2

Kindercoach 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Voor het anti-pestprogrammagebruiken wij de kanjertraining:

De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Bij de 
kanjertraining gaat het om 2 essentiële zaken. Ten eerste dat het kind gedrag van zichzelf en anderen 
leert herkennen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te 
maken en aan hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Ten tweede gaat het in de 
Kanjertraining ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en waarin het veilig 
is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is 
duidelijk niet om van alle kinderen heel brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede 
manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. Je durft jezelf te 
zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Je kunt 
een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer 
je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft 
plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het 
vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen. Je 
kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed 
gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de 
rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve 
en opgewekte manier weten te reageren.Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. 
Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het 
vertrouwenaanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te 
reageren.Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat 
het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te 
kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de 
kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook 
niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Sociale veiligheidslijst van de Kanjer training .
Twee keer per jaar nemen wij de sociale veiligheidslijst van de Kanjertraining af. De uitkomsten worden 
geanalyseerd en waar nodig worden er interventies gepleegd.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Dijkstra cpo@radbodus.nl

vertrouwenspersoon van der Geest yvonnevandergeest@hotmail.com
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Klachtenregeling

Als u opmerkingen of klachten heeft over onze school, kunt u in eerste instantie terecht bij de 
groepsleerkracht en/of de directeur. Mocht u, om welke reden dan ook, behoefte hebben om met een 
vertrouwenspersoon te gaan praten  dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met onze 
schoolcontactpersoon: Yvonne de Groot-van der Geest. Zij kan u verder begeleiden. Alle gesprekken 
zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zij kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van 
de Bisschop Möller Stichting,  mevrouw Tineke Binnema, werkzaam bij het GIMD. Zij is te bereiken via 
de mail: t.binnema@gimd.nl. Tevens kunt u (telefonisch) contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur: 0900-1113111. 

Het bestuur van de Bisschop Möller Stichting heeft een klachtenregeling. Zie ook: http://www.bms-
onderwijs.nl/content/16738/klachten. In deze klachtenregeling staat vermeld welke stappen ouders 
kunnen ondernemen om problemen, aangaande kind en/ of school naar voren te brengen. Natuurlijk 
kunt u altijd met uw vragen en/of problemen terecht bij de directeur, teamleden, mr-leden en/of 
klankbordgroepleden. De klachtenregeling is op school ter inzage aanwezig. Het adres voor de 
landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs is: Postbus 82324 
2508 EH Den Haag www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl Het telefoonnummer van de 
klachtencommissie, waarbij de BMS is aangesloten, is: 070-3861697.   Publieksinformatie Postbus 51 
Den Haag tel. 0800 - 8051 (gratis) 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Naast de schoolgids ontvangt u als ouder 
informatie via Social Schools. Ook de Schoolkalender(jaarplanning) en de maandelijkse nieuwsbrief 
kunt u hier terugvinden. Hierop staat aangegeven welke activiteiten er dit schooljaar gepland staan: 
sportdagen, schoolreisjes, vieringen, oud papier, vrije dagen etc. Het schoolplan ligt voor alle ouders ter 
inzage op school. In het schoolplan vindt u informatie over het lange termijnbeleid van de school en de 
gestelde doelen voor de komende jaren.

Een goed contact tussen ouders en school is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We 
streven naar een open en transparante communicatie. 

Om hier vorm aan te geven starten we aan het begin van het schooljaar met oudergesprekken tijdens 
de “Gouden Weken”. Dit is een extra gespreksronde met alle ouders, waarbij de input van ouders over 
het kind van belang is. Deze gesprekken zijn zeer waardevol. We willen voorts graag meer maatwerk 
leveren aan ouders als het gaat om de oudergesprekken. Daar waar de leerkracht of ouder behoefte 
heeft aan een gesprek, buiten de 10-minutengesprekken van maart en juni om, is dat altijd te 
organiseren. Ouders kunnen hiervoor telefonisch of via social schools contact opnemen met de 
leerkracht. De data van deze avonden staan vermeld op onze schoolkalender in Social Schools. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage 

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Onze school kent, dankzij de opbrengsten ‘oud papier’ geen ouderbijdrage. 

Wij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor de kinderen zoals schoolschaatsen, Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, sport- en speldag, Radbodusdag die van de opbrengst van het oud papier worden 
bekostigd. Voor de feestochtend groep 1-2, schoolreisjes en kamp groep 8 vragen wij een vrijwillige 
vergoeding. Voor schooljaar 2020/2021 is de vergoeding voor die wij vragen €25 per leerling.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep

Het inzamelen van papier wordt door de drie basisscholen van Dronrijp gezamenlijk georganiseerd. Van 
de opbrengst wordt onder andere het Sinterklaasfeest, kerstfeest en de ouderbijdrage betaald. De drie 
basisscholen van Dronrijp werken nauw samen bij het ophalen van het oud papier. Zonder de hulp van 
alle ouders zou dit niet mogelijk zijn. Het oud papier is een belangrijke bron van inkomsten en daarom 
waarderen wij het enorm als zoveel mogelijk ouders hier 1 a 2 keer per schooljaar aan meehelpen. Het 
oud papier wordt eenmaal per maand opgehaald. In de wintertijd op de eerste zaterdag van de maand 
vanaf 10.00 uur en tijdens de zomertijd op de eerste donderdag van de maand vanaf 19.00 uur. In 
augustus wordt in verband met de vakantie geen papier ingezameld. 

Naast de hulp bij het inzamelen van oud papier worden ouders ook gevraagd te participeren in de 
regelmatig terugkerende luizencontrole (hiervoor is een ouderwerkgroep opgericht) en voor hand- en 
spandiensten bij enkele grotere activiteiten. 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan, kunt u dit doorgeven via 
Social Schools of  telefonisch vanaf 8.00 uur, tel 0517-231562.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Via Social Schools kan een verlofaanvraag worden ingediend, dit kan ook altijd schriftelijk via het 
formulier verlofaanvraag die te vinden is op de website (en in de bijlage). Richtlijnen voor verlof die 
door de leerplicht Primair Onderwijs Fryslân gehanteerd worden, zie bijlage.

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om een zo goed mogelijk beeld van de kinderen te krijgen aangaande hun ontwikkeling worden ze 
regelmatig getoetst. Er wordt gewerkt met methodegebonden toetsen (toetsen van de verschillende 
methodes, die worden gebruikt in de groepen) en de methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen). De 
resultaten van deze toetsen worden geanalyseerd om zo steeds tot een goedeafstemmening van het 
onderwijs te komen. De instructies voor de leerlingenworden naar aanleiding van hun prestaties in de 
klas en op de toetsen. Zo proberen we zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen tegemoet te komen.

 De resultaten van de Cito toetsen die in januari en juni worden afgenomen worden in het CITO 
leerlingvolgsysteem vastgelegd. Ook deze resultaten worden verwerkt in analyses. Met deze toetsen 
gaan we na of de leerstof van het betreffende leerjaar wordt beheerst. De scores worden vergeleken 
met het landelijk gemiddelde.Om de sociaal/emotionele ontwikkeling in kaart te brengen hanteren we 
hetKanjer leerlingvolgsysteem. Verder volgen we iedere leerling in het kader van het dyslexieprotocol. 
Indien nodig, nemen we voor het verkrijgen van een totaalbeeld aanvullende toetsen af of vullen 
observatielijsten in, bijvoorbeeld ten aanzien van de spraak- taalontwikkeling of motorische 
ontwikkeling. Hoe eerder we zicht op de situatie hebben, hoe sneller we eventuele problemen kunnen 
aanpak- ken. In dat geval bespreekt de leerkracht de leerling met onze CPO. Samen stellen zij  (in 
overleg met de ouders) een plan van aanpak of een handelingsplan op, aan de hand waarvan gedurende 
een bepaalde periode doelgericht gewerkt wordt. In principe vindt deze extra hulp plaats in de ei- gen 
groep, door de eigen leerkracht. Als de extra hulp niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan 
worden besloten om externe hulp in te schakelen. Naar aanleiding van de ervaringen van de school en 
de resultaten van het externe onderzoek kan, in overleg met de ouders, besloten worden de leerling in 
een eigen programma te laten werken. 

Meerbegaafde kinderen 

Leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling dan hun groepsgenootjes en daardoor meer uitdaging 
nodig hebben, werken met Levelwerk. Levelwerk is een leerlijn voor meerbegaafde kinderen van groep 
3 t/m 8. Op onze school is een van de leerkrachten onze meerbegaafdheidscoördinator. Deze 
leerkracht heeft hiervoor een specifieke opleiding gevolgd. Om te bepalen welke leerlingen baat 
hebben bij Levelwerk maken wij gebruik van een screeningsinstrument. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid voor onze hoogbegaafde leerlingen om de BMS-Plusklas in Leeuwarden te bezoeken.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 25,0%

vmbo-(g)t 25,0%

havo 41,7%

vwo 8,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Samen leven, samen delen Samen werken, samen vieren

De school streeft er naar bij alle leerlingen aan te sluiten de onderwijs behoeften van de individuele 
leerling, dit wordt onder andere gedaan middels coachingsgesprekken. Ook op groepsniveau proberen 
we dit te bewerkstelligen middels de leerlingenraad.

We gebruiken de de kanjer training om te werken aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en 
deze te monitoren.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKF, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKF, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten 
aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) is de 
samenwerkingspartner die alle opvang verzorgt binnen IKC Radbodus. Locatieleider van SKF is: Taetske 
Hiemstra, telefonisch bereikbaar via: 06-23126193 of bso@radbodus.nl

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:30 - 14:15 14:15 - 18:30
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Studiedagen 2021/2022: 

• Vrijdag 10-sep vrij 
• Vrijdag 08-okt 12.00 uur uit 
• Woensdag 17-nov 12.00 uur uit 
• Vrijdag 03-dec 12.00 uur uit 
• Vrijdag 24-dec 12.00 uur uit 
• Maandag 07-feb vrij 
• Woensdag 09-mrt vrij 
• Donderdag 14-apr 12.00 uur uit 
• Dinsdag 07-jun vrij 
• Vrijdag 15-jul 12.00 uur uit

De volledige jaarplanning kunt u vinden in Social Schools.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Paasweekend 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaartweekend 26 mei 2022 29 mei 2022

Pinksterweekend 04 juni 2022 06 juni 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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