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Welkom

Sélânswei 2
9012 CN Raerd
0566-602272
info@raerderhiem.nl
www.raerderhiem.nl

Voor u ligt de schoolkalender en schoolgids voor 
schooljaar 2020-2021. U treft hier alle belangrijke 
en praktisch informatie aan voor komend school-
jaar. We hebben ons best gedaan om de kalen-
der zo volledig mogelijk in te vullen, echter kun-
nen er natuurlijk wijzigingen plaatsvinden. Deze 
geven wij zo snel als mogelijk door. We wensen 
uw kind(eren) een fantastisch schooljaar toe. Wij 
hebben er in ieder geval heel veel zin in!
 Mocht u vragen hebben naar aanleiding van 
deze kalender of andere zaken, neem dan gerust 
contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
 
Team ‘t Raerderhiem

Vakantieoverzicht 2020-2021 

Ziek of bijzonder verlof?
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind 
ziek wordt. Meld hem of haar dan vóór 08:00 
uur af (tel. 0566-602272). Als uw kind zonder 
melding of toestemming niet op school komt, 
dan moeten wij dit melden. Dit geldt bij ziek-
te, maar ook in andere gevallen van verzuim. 
In de leerplichtwet staat wanneer u vrijstelling 
kunt krijgen. 
Een aanvraagformulier voor verlof kunt u vin-
den op www.raerderhiem.nl of kunt u verkrij-
gen op school.

Vakantie Van Tot

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Odyssee dag Maandag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Goede vrijdag en 
Pasen

02 april 2021 05 april 2021

Koningsdag + 
maandag

26 april 2021 27 april 2021

Meivakantie Incl. 
Bevrijdingsdag 

03 mei 2021 07 mei 2021

Hemelvaartsdag 
+ vrijdag

13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Zomervakantie 09 juli 2021 20 augustus 2021
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Een dag bij 
      ons op school

Groepsindeling en ons team
Wij staan met een professioneel team klaar voor uw kind en u. Lotte Huisman 
(directeur), Ralph Nijp (locatie coördinator, intern begeleider en leerkracht), 
Marjolein Dotinga, Naomi Andringa, Linda Hamersma, Femke Bij de Leij,  
Evelien van Aalzum, Iris de Vries en Lucinda Weijer (leerkrachten)

Groep 1-2 juf Marjolein en juf Naomi
Groep 3-4 juf Linda en juf Femke
Groep 5-6 juf Evelien en juf Iris
Groep 7-8 meester Ralph en juf Lucinda

Juf Amieke van Halteren vervangt juf Marjolein tijdens haar zwanger-
schapsverlof.  
Als een leerkracht ziek is dan proberen wij vervanging te rege-
len. Dit lukt niet altijd. Dan kan het gebeuren dat een groep 
wordt opgesplitst. Ons streven is om dit zo minimaal moge-
lijk in te zetten. In een uiterste geval kan het gebeuren dat 
er een klas thuis moet blijven. We communiceren dit zo 
tijdig mogelijk en in gevallen waar het niet anders kan, 
zullen we voor opvang zorgen op school.

Onze lestijden
Op ‘t Raerderhiem hebben we een continurooster.  
’s Ochtends om 08:05 uur gaat de eerste bel. De 
kinderen mogen dan naar binnen. Om 08:10 uur 
gaat de tweede bel, dan moeten de kinderen 
naar binnen. Op deze manier kunnen de lessen 
om 08:15 uur direct starten.

Lunch, tussendoortjes en trakteren
‘t Raerderhiem werkt met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen 
op school eten. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee. Wij vragen de 
ouders een gezonde lunch mee te geven. Behalve de pauze tijdens de lunch 
wordt er ook rond 10 uur een kleine pauze gehouden. Deze is bedoeld om 
wat te drinken en fruit te eten. De kinderen mogen op hun verjaardag trak-
teren op school. Tevens wordt de vlag voor de jarige opgehangen. Ook mag 
de jarige een mooie kaart uitzoeken. Op onze website kunt u de uitgebreide 
versie van ons pauze-/fruitbeleid vinden.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1 t/m 4 8:15-14:15 8:15-14:15 8:15-12:15 8:15-14:15 8:15-12:15

Groep 5 t/m 8 8:15-14:15 8:15-14:15 8:15-12:15 8:15-14:15 8:15-14:15 4
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Ons lesaanbod
‘t Raerderhiem biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit 
en nieuwe technieken. De jongste kinderen leren spe-
lenderwijs met aandacht voor het individu, omgang met 
elkaar en de wereld om ons heen. Vanaf groep 3 starten 
we naast het lezen, rekenen en taal ook met de vakken 
als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vanaf groep 5 
komt hier ook godsdienst en humanistische vorming bij.

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

Vak Groep Lesuren per week Methode

Bewegingsonderwijs 1-2 6.30 uur Basislessen  
bewegingsonderwijs

1.30 uur

Werken met ontwikkelings-
materiaal

1-2 7.30 uur Onderbouwd 

Muzikale vorming 1-2 1.15 uur Moet je doen

3 t/m 8 0.30 uur Moet je doen

Taal ontwikkeling
Aanvankelijk lezen
Voortgezet lezen
Spelling
Begrijpend lezen

1-2 2.30 uur Onderbouwd

3 Veilig leren lezen

4 Taal op maat
Spelling op maat 
Estafette lezen

5 t/m 8 8.30 uur Taal op maat
Spelling op maat 
Estafette lezen

Schrijven 1-2 1.00 uur Pennenstreken

3-4 1.20 uur

5-6 0.45 uur

7-8 0.30 uur

Frysk 1 t/m 8 0.30 uur Spoar 8

Engels 1 t/m 8 0.45 uur Take it easy

Rekenen 1-2 4.10 uur Wereld in getallen
Met sprongen vooruit

3-4 4.15 uur

5 t/m 8 5.00 uur

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer

1 t/m 4 2.00 uur Projectmatig
VVN: rondje verkeer/ stap vooruit

5 t/m 8 3.00 uur Brandaan, Naut, Meander, 
VVN: Op voeten en fietsen/ jeugdver-
keerskrant

Cultuur 1 t/m 8 0.30 uur excursies, gastlessen e.d.

Tekenen en handvaardigheid 3 t/m 8 0.45 uur o.a. lessen binnen ateliers

Sociale vorming
Spreekbeurt/ HVO/GVO

3-4 1.00 uur Gouden en zilveren weken,  KiVa HVO/
GVO: lessen door externe docent

5 t/m 8 1.45 uur 6
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In beweging

Doelen van het onderwijs
In schooljaar 2019-2020 zijn we vooral aan de 
slag gegaan met het onderzoeken hoe we de 
leerlingen meer inzicht kunnen geven in hun 
eigen kwaliteiten en talenten. Met de hulp van 
verschillende externen zijn wij ons hier verder in 
gaan ontwikkelen. De nieuwe inzichten die wij als 
team zijnde hebben gekregen, gaan wij komen-
de schooljaar verder toepassen in ons dagelijks 
handelen.

Daarnaast was één van de speerpunten meer 
zicht krijgen in de ontwikkeling van de leerling 
en hier op een adequate manier op in spelen. 
Waar staat de leerling in zijn of haar ontwikkeling 
en hoe kunnen wij hier op een goede manier bij 
aansluiten. Door gebruik te maken van “de vijf 
interactiestappen van leren” en de nieuwe inzich-
ten op het gebied van het “leren analyseren” zijn 
wij na een jaar van oriëntatie en ontwikkeling nu 
op een punt beland, dat wij dit komend school-
jaar op een goede manier kunnen gaan gebrui-
ken in ons onderwijs.

Tot slot zijn wij altijd bezig om te kijken waar wij 
staan op het onderwijsinhoudelijke vlak. Afgelo-
pen schooljaar hebben wij een aantal verande-
ringen doorgevoerd. Om de kwaliteit naar een 
hoger niveau te tillen, gaan we ook dit komende 
schooljaar hier mee verder.

 

Missie, stip op de horizon, visie op 
leren en ontwikkelen
We zijn er trots op dat we afgelopen jaar met 
elkaar aan onze missie, de stip op de horizon en 
onze visie op leren en ontwikkelen woorden heb-
ben kunnen geven. In deze schoolgids nemen 
we een verkorte versie hiervan op, de uitgebreide 
versie kunt u op de website vinden.

Missie van ‘t Raerderhiem 
Waar staat ‘t Raerderhiem voor: Door in te zetten 
op de kwaliteiten en de talenten van onze leerlin-
gen groeien wij in zijn geheel, want van positieve 
energie en door ons zelf te mogen zijn komen wij 
tot bloei.  
 
Onze stip op de horizon, uitgangs-
punten 
We kijken er naar uit om kinderen eigenaar te 
maken van hun ontwikkeling op zowel cognitief 
(kennis en vaardigheden) als op persoonlij-
ke ontwikkeling (talenten en kwaliteiten). 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en 
daar willen we optimaal gebruik van 
maken. Door leerlingen zelf inzicht 
te geven in hun ontwikkeling, 
streven we ernaar dat leerlingen 
zich blijven ontwikkelen.
 
Visie op leren en 
ontwikkelen op  
‘t Raerderhiem 
Dit doen wij door: 
1.  Te werken met leer-

doelen 
2.  Te reflecteren
3.  Overzichtelijk te 

rapporteren en te 
evalueren

4.  Te stimuleren dat leerlingen zelf doen, denken 
en samen werken

5.  Leerlingen te stimuleren in het ontdekken van 
hun kwaliteiten en talenten

Schoolplan 2019-2023
Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met school-
plan 2019-2023. De komende jaren nemen wij de 
tijd om onze visie op leren en ontwikkelen verder 
uit te werken en te verdiepen. Voor het komende 
schooljaar willen we een verdiepingsslag maken 
in het werken met leerdoelen en het reflecteren 
op leerprocessen. Daarnaast willen we dit school-
jaar besteden aan hoe we leerlingen kunnen 
stimuleren in het ontdekken van hun kwaliteiten 
en talenten. 
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Bewegingsonderwijs
Afgelopen schooljaar hebben wij onze gymlessen 
weer kunnen verzorgen in de prachtig verbouw-
de gymzaal in Raerd. Ook dit jaar blijven wij hier 
onze gymlessen verzorgen. In de perioden dat 
het weer het toelaat, zal er gebruik worden ge-
maakt van het sportveld.
De kinderen gymmen in korte broek en shirt 
of in een gympakje. Alle sieraden, polsbandjes 
e.d. moeten worden afgedaan. De school is niet 
aansprakelijk voor verlies of beschadiging van 
eigendommen. 
Gymschoenen zijn verplicht in verband met 
mogelijke besmetting door voetschimmel. De 
schoenen mogen niet buiten zijn gedragen en 
mogen geen zwarte zolen hebben. Als uw kind 
een keer niet mag of kan meedoen met de gym 
verzoeken wij u dat aan de leerkracht mede te 
delen.

Bibliotheek
Binnen ‘t Raerderhiem is een bibliotheek aan-
wezig. In samenwerking met bibliotheek Fryslân 
wordt de collectie regelmatig ververst. De kinde-
ren kunnen regelmatig boeken uitzoeken voor 
in de klas. De uitleen wordt verzorgd door een 
aantal ouders, waarbij zij worden ondersteund 
door een consulent van de bibliotheek. Daarnaast 
komt de consulent regelmatig in de klas om 
boekpresentaties te houden.

Extra oefenwerk voor thuis
Soms is het zo dat een leerling op school niet ge-
heel aan de leerstof toekomt. Het kan dan zo zijn 
dat er extra oefenstof (bijvoorbeeld oefenen met 
de tafels of lezen) mee naar huis gegeven wordt. 
Het is dan fijn wanneer u samen met uw kind 
aan de slag gaat. 

Daarnaast krijgen we regelmatig vragen van 
ouders over het geven van huiswerk in de bo-
venbouw als voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. Wij zijn van mening dat het geven 
van huiswerk niet de oplossing is. Wij trainen de 
leerlingen het laatste jaar in het plannen. 
Dit gebeurt op school. Wel krijgen 
de leerlingen opdrachten mee 
die ze thuis moeten uitvoe-
ren, bijvoorbeeld een 
werkstuk maken of 
een spreekbeurt 
voorbereiden.

 

Cultuur
‘t Raerderhiem is een school waar cultuur een 
belangrijke plaats in neemt. Cultuureducatie is 
essentieel voor de persoonlijke en sociale ontwik-
keling van kinderen. Ze krijgen de kans iets van 
zichzelf te laten zien, het geeft zelfvertrouwen en 
een gevoel van autonomie. Dit geldt zeker voor 
kinderen die op cognitief gebied meer moeite 
hebben en juist binnen de creatieve vakken hun 
talenten kunnen laten zien. Daarnaast stimuleert 
en bevordert het de taalontwikkeling.
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Onderwijs met zorg voor ieder kind
‘t Raerderhiem biedt passend onderwijs voor 
ieder kind, zodat wij het beste uit hem of haar 
halen. Wij streven ernaar dat ieder kind krijgt 
wat het nodig heeft. Met ons leerlingvolgsys-
teem hebben we de ontwikkeling van uw kind 
op elk moment goed in beeld. Elke leerkracht 
houdt goed in de gaten of er leerlingen zijn die 
meer aandacht nodig hebben. Samen met de 
intern begeleider en ouder(s) en/of verzorger(s) 
bespreekt de leerkracht wat er nodig is aan extra 
ondersteuning.

Voor het eerst naar school
Wordt uw kind 4 jaar, dan mag hij/zij voor het 
eerst naar de basisschool. Een spannende tijd 
voor zowel uw kind als voor u als ouder(s) en/of 
verzorger(s) zijnde. 

Maar hoe werkt dat eigenlijk? 
Op ’t Raerderhiem plaatsen we alle kinderen 
die 4 jaar zijn geworden in de instroomgroep/
groep 1. Zij draaien mee om te wennen aan het 
schoolse leven. De kinderen worden gedurende 
de periode in de instroomgroep intensief geob-
serveerd. Er wordt goed gekeken naar het niveau, 
de onderwijsbehoeften en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. 
Kinderen die in oktober, november en decem-
ber 4 jaar worden en in deze periode op school 
komen, worden extra in de gaten gehouden. 
Gedurende het jaar wordt er gekeken of deze 
kinderen na de zomervakantie in groep 1 blijven 
of dat zij ‘rijp’ zijn om naar groep 2 te gaan. Dit 

hangt van meerdere factoren af. De leerkracht zal 
dit in de loop naar de meivakantie met u bespre-
ken. Kinderen geboren na 1 januari blijven na de 
zomervakantie in ieder geval in groep 1.
 
Wij wensen iedere kleuter een fijne en rustige 
wenperiode toe. Iedere kleuter doet dit op zijn of 
haar eigen tempo en hier geven wij op  ’t Raer-
derhiem de kleuters alle tijd voor. 

Het volgen van de ontwikkeling
Een fijne tijd op school is natuurlijk heel belang-
rijk. Net als goede prestaties passend bij de kwa-
liteiten en de interesses van het kind. We toetsen 
de kinderen met Cito-toetsen en methodege-
bonden toetsen en nemen de resultaten mee in 
de groepsplannen en de individuele ontwikke-
lingsplannen. Twee keer per jaar krijgt uw kind 
een portfolio mee naar huis. 

Centrale eindtoets
Leerlingen van groep 8 maken een centrale eind-
toets. Hiermee wordt  getoetst wat de leerlingen 
in de afgelopen acht jaar hebben geleerd op 
de basisschool. De inspectie van het onderwijs 
monitort de uitkomsten van deze toetsen op 
schoolniveau. Scholen zijn sinds kort vrij om een 
eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor 
Route 8. Route 8 is een digitale, adaptieve toets 
die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. 
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan 
het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op 
deze manier een eigen route door de toets. 

De inspectie heeft normtabellen opgesteld op 
basis waarvan de gestelde opbrengst van de sco-
res van de leerlingen gewogen kunnen worden. 
Onze school heeft gemiddeld 209 gescoord. Dit 
betekent dat wij als school op voldoende niveau 
scoren.

Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2019-2020 zijn onze leerlingen 
van groep 8 uitgestroomd naar de volgende vor-
men van voortgezet onderwijs:

Schoolvorm Aantal 
kinderen

Percentage

VWO 1 12,5%

HAVO 3 37,5%

VMBO GT 3 37,5%

VMBO BB en KB 1 2,5%

Als een leerling naar een andere basisschool, het 
speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs gaat, 
krijgt de toekomstige school altijd een onderwijs-
kundig rapport van onze school.

Leerlingenzorg op  
‘t Raerderhiem

De resultaten van de eindtoets Route 8:
2018-2019 209 
2017-2018    208,4 
2016-2017 212 

Vanwege omstandigheden zijn er van 
schooljaar 2019-2020 geen re-
sultaten van de eindtoets 
Route 8 beschikbaar.
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Passend onderwijs
Passend onderwijs voor elk kind, want elk kind 
is anders. Daar geloven wij in en daar werken 
we samen hard aan. Wij bieden maatwerk voor 
onze leerlingen. Dat doen wij graag in samen-
werking met u als ouder(s)/verzorger(s). Om 
voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het 
speciaal(basis) onderwijs een passende  plek 
te realiseren, werken de schoolbesturen in de 
provincie Friesland met elkaar samen in een 
samenwerkingsverband. De afspraken die met 
elkaar gemaakt worden, worden beschreven in 
het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit 
ondersteuningsplan kunt u vinden op de website 
www.passendonderwijsinfryslan.nl  Voor leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs in onze regio is 
het samenwerkingsverband Fultura. Meer info 
kunt u vinden op www.fultura.nl

Odyssee Expertisecentrum
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle ken-
nis en expertise van de OdysseeScholen. Denk 
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoog-
begaafde kinderen, weerbaarheidstraining en 
creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen 
met externe partijen en is beschikbaar voor alle 
leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd 
op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van 
de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. 
Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching 
wenst of als er problemen zijn in een groep (van 

welke aard dan ook). Elke Odyssee-
school heeft een eigen schoolonder-
steuningsprofiel, waarin staat wat 
de school zelf kan bieden aan zorg en 
ondersteuning (u kunt dit lezen op de 
website). Zo weet het Expertisecentrum 
precies waar wat te halen is en of be-
paalde kennis ontbreekt. Het contact met 
de zorgcoördinator van het Expertisecen-
trum loopt via de intern begeleider van onze 
school. 

Speciaal onderwijs:  
Campus Simmerdyk
Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. 
Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan 
kan hij of zij terecht bij de Campus Simmerdyk. In 
de Campus zijn openbare scholen voor speciaal 
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs 
en praktijkscholen. Het Expertisecentrum van 
Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Van-
uit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per 
week op ontdekkingstocht. 
Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden 
voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals 
sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen 
leerlingen in een vertrouwde omgeving extra 
vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De 
Campus werkt intensief samen met organisaties 
en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse 
dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding.

Leerlab
Odyssee heeft het Leerlab voor meer- of hoogbe-
gaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte 
hebben aan extra uitdaging. In het Leerlab wordt 
ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellec-
tueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeel-

den zijn versnelde leer-
routes, interessante extra lesstof 
of taken. Kijk voor meer informatie op de website.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van Jeugdge-
zondheidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op 
twee momenten uitgenodigd voor onderzoek: in 
groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onderzoeken 
wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, 
gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen 
vooraf een uitnodiging en zijn altijd aanwezig bij 
de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezond-
heid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de 
onderzoeken contact opnemen met de school-
arts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het 
telefonisch spreekuur. 

Passend onderwijs 
binnen Odyssee
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Nieuwe leerlingen
Voor het eerst naar school; spannend! Op ‘t Rae-
rderhiem doen we er alles aan om te zorgen 
dat uw kind en uzelf zich snel thuis voelen. Dat 
begint met een kijkje op school en in de klas: de 
eerste kennismaking. Daarna mag uw kind vijf 
dagdelen komen wennen. Als uw kind op school 
begint, komt de leerkracht bij u thuis om te be-
spreken hoe het gaat.

Contact met ouder(s)  
en/of verzorger(s)
Voor het welbevinden van de kinderen is een 
goed contact met de ouder(s) en/of verzorger(s) 
belangrijk. Voor korte opmerkingen kunt u voor 
of na schooltijd altijd bij de leerkracht terecht. 
Voor een gesprek stellen wij het op prijs dat u 
een afspraak maakt, aangezien bij de aanvang 
van de schooltijd de leerkracht graag alle aan-
dacht geeft aan de binnenkomende kinderen. 
Aan het begin van het schooljaar wordt u sa-
men met uw kind uitgenodigd voor het eerste 
gesprek. Het gaat hier om het omkeergesprek, 
waarbij u en uw kind het een en andere aan de 
leerkracht vertelt.
Daarnaast vinden er nog drie contactmo-
menten plaats. Omdat wij u en uw kind 
goed willen informeren over de ontwikke-
ling, is het team bezig om hier een goede 
invulling voor te vinden. In de  jaarkalen-
der vindt u de weken waarin de gesprek-
ken worden ingepland. Vanaf groep 1 zijn 
de kinderen welkom om bij de gesprek-
ken aanwezig te zijn. Vanaf groep 3 is dit 
verplicht. De gesprekken worden alle-
maal op de middag ingepland.

Social Schools
Op ‘t Raerderhiem maken wij gebruik van Social 
Schools. Dit is een belangrijk communicatie-
middel van de school naar ouder(s)/verzorger(s).
Via Social Schools  wordt u geïnformeerd over 
alles wat er op ’t Raerderhiem gebeurd. Ook 
nieuwe evenementen of eventuele wijzigingen 
van eerder vermelde data en activiteiten worden 
via Social Schools medegedeeld. Het is dan ook 
belangrijk dat u zich hiervoor aanmeld. Bij de 
inschrijving van uw kind bij ons op school krijgt u 
een koppelcode toegestuurd, die 
u kunt activeren.

MR en OR
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen 
de ouders hun mening geven over alles wat 
de school aangaat. In de raad zitten ouders en 
teamleden. De MR-leden worden gekozen via 
verkiezingen. De directeur van onze school is 
geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de 
vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, 
geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken, 
zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouder-
bijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikke-

lingen in en rond school. De vergaderingen 
zijn openbaar. Ouders die graag 

aanwezig willen zijn, kunnen 
dit vooraf aangeven bij 

de voorzitter.

Contact
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Oudervereniging
In onze oudervereniging (OV) zitten enthousiaste 
ouder(s) / verzorger(s) die meewerken aan de or-
ganisatie van binnen- en buitenschoolse activi-
teiten. Voorbeelden zijn het oudpapier, kerstfeest, 
schoolreisjes en schoolkamp. De notulen van de 
bijeenkomsten van de oudervereniging komen in 
de nieuwsbrief van de school.

Helpen op school
Veel ouder(s) / verzorger(s) helpen ons regelma-
tig bij allerlei activiteiten, zoals de luizencontrole, 
excursies en schoolreisjes. Uw hulp is onmisbaar 
voor de school en wordt erg gewaardeerd. In één 
van de eerste weken van het nieuwe schooljaar 
krijgt uw kind een ouderparticipatielijst mee. 
Hierop kunt u aangeven wat u voor de school kan 
en wilt betekenen.

Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of culture-
le uitstapjes; het zijn fijne en feestelijke momen-
ten voor onze leerlingen. Deze activiteiten zijn 
alleen mogelijk met uw steun. Daarom vragen 
we ouder(s) / verzorger(s) een vrijwillige bijdra-
ge van 15 euro. De hoogte van de ouderbijdrage 
wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond 
vastgesteld. Dan hoort u wat er precies met het 
bedrag wordt gedaan. Komt een leerling halver-
wege het jaar op school? Dan berekenen we een 
bedrag per maand.

Schoolreis
Alle groepen gaan één keer per jaar op schoolreis. 
Groep 7-8 gaat op schoolkamp. Voor de school-
reisjes en het schoolkamp wordt door de leer-
kracht een geschikte datum en locatie gezocht. 
Informatie hierover ontvangt u uiteraard ver van 
te voren. Tevens ontvangt u via de oudervereni-
ging hiervoor een factuur.

Kinderopvang
Kindcentrum Inky Pinky verzorgt binnen school 
de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Er is 1 
groep voor de leeftijd 0-13 jaar. De locatie is flexi-
bel geopend, afhankelijk van de vraag naar op-
vang. Buiten schooltijden zijn kinderen van 4-12 
jaar ook op de locatie aanwezig. Tijdens schooltijd 
betreft het de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Samenwerking
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Sfeer, gedragsregels en  
aanpak pesten
Je veilig en prettig voelen; dat is voor ieder kind 
belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders 
zijn samen verantwoordelijk voor een veilige 
schoolomgeving. ‘t Raerderhiem heeft heldere 
gedragsregels en een pestprotocol. Zo is voor 
iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar om-
gaan op school, in de groep en op het plein.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan 
de gedragsregels, het pestprotocol en veilig 
internetten. ‘t Raerderhiem werkt met de zoge-
naamde “Gouden Weken”.  In de eerste (gouden) 
weken van het schooljaar investeren we extra 
in positieve groepsvorming en oudercontact. In 
januari herhaalt zich dit in de “Zilveren Weken”. 
Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een 
heel jaar plezier van hebben.

Open voor iedereen 
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, 
ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of 
cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het 
onderwijs! ook luisteren we goed wat de samen-
leving van ons vraagt en formuleren we passende 
antwoorden op deze vragen.

Anti-pestprogramma KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
gericht op het versterken van de sociale veilig-
heid en het tegengaan van pesten op basisscho-
len. KiVa zet in op positieve groepsvorming en 
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee 
wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch 
klimaat op school verbeterd. 

Binnen KiVa ligt de nadruk op 
de groep als geheel en dus niet 
op individuele kinderen. In het af-
gelopen jaar heeft het team scholing 
gevolgd om het KiVa programma goed te 
kunnen geven. Komend schooljaar gaan we 
verder met de implementering van KiVa en wordt 
het programma aangepast naar de wensen van ’t 
Raerderhiem. Wij hopen aan het eind van school-
jaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor de 
certificering.

Tevreden kinderen en ouder(s) / 
verzorger(s)
Een goede school is pas een topschool als kinde-
ren en ouders tevreden zijn. Daarom houden wij 
elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek on-
der leerlingen, ouders en personeel. Dat leert ons 
wat goed gaat en waar we nog dingen kunnen 
verbeteren. Natuurlijk kunt u daarnaast op elk 
moment zeggen wat u van de school vindt. Bij de 
leerkracht van uw kind, bij de intern begeleider of 
de directeur.

Social Media
Na de invoering van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) vragen wij u regel-
matig toestemming voor het gebruik van beeld-
materiaal (foto en film) waar uw kind op staat. 
Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen 
aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leer-
kracht van uw kind terecht. Ook is er een regle-
ment Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden 
op de website. 
Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op 
school en wilt u dit via social media (zoals Fa-
cebook of Twitter) verspreiden? Doe dit altijd in 
overleg én met toestemming van school. 

Een fijne school
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Klacht? vertel het ons
Wij willen niets liever dan dat uw kind met veel plezier naar school gaat. Dat u als ouder 
uw kind met een goed gevoel naar school laat gaan. Toch kan het gebeuren dat u er-
gens niet tevreden over bent. Dan horen wij dat graag, zodat we samen een oplossing 
kunnen zoeken. Laat het de leerkracht dus weten of bespreek het met de directeur of 
de intern begeleider. Komt u er dan nog niet uit? Dan hebben wij een contactpersoon 
die met u meedenkt. Voor onze school is dat Linda Hamersma. Deze persoon kan u 
indien nodig doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. José Nederhoed 
of naar de Landelijke Klachtencommissie.

Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten 
over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of 
aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen 
over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrou-
wenspersoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de klacht af volgens een vaste proce-
dure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan 
de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht 
voorleggen. 
Meer info is te vinden op de website en die van 
GGD Fryslân. GGD Fryslân heeft een folder ontwik-
keld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Ver-
trouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn 
te downloaden via de website van GGD Fryslân 
(www.ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te berei-
ken bij GGD Fryslân via telefoonnummer  
088 22 99 817 of via e-mail  
j.nederhoed@ggdfryslan.nl.

Het bewaken van de kwaliteit van school wordt 
in een gestructureerde cyclus gemonitord. Op 
basis van ons schoolplan wordt ieder jaar een 
schooljaarplan gemaakt, waarin de ontwikkelin-
gen, doelen en ambities staan beschreven. Ieder 
kwartaal wordt daarvan een rapportage ge-
maakt en besproken met team, MR en bestuur. 

Wat als het niet 
goed gaat?

Op onze website zijn documenten te vinden die betrekking hebben op rechten en plichten van zowel de school als de leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s).  

 � Verlof en vrij vragen  � Aanmelden
 � Schoolgids/jaarkalender � Protocol sociale media   � Protocol toelaten, schorsen en verwijderen  

 � Schoolondersteuningsplan � Klachtenregeling   � Privacyreglement -  Foto’s en filmpjes   � Veiligheidsbeleid � Sponsoringsbeleid � KiVa beleidsplan 22
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‘t Raerderhiem
Selanswei 2
9012 CN Raerd
0566-602272
www.raerderhiem.nl
info@raerderhiem.nl

Directeur
Lotte Huisman

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding
René Herder (voorzitter) 
Annalies van der Veen

Personeelsgeleding
Evelien van Aalzum
Ralph Nijp

Oudervereniging
Contactpersoon en voorzitter
Annette Stelwagen

Contactpersoon vertrouwen
Linda Hamersma

Jeugdgezond heidszorg
GGD Fryslân
088 2299223

Schoolarts:  
Jelmer Postema
Verpleegkundige:  
Laura Boonstra
Assistent: Yneke van den Berg-Douna

Vertrouwenspersoon: Mevr. J. Nederhoed

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, sek-
sueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek ge-
weld: Meldpunt vertrouwensinspecteur  
(0900) 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
030 – 280 95 90 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 

Leerplichtambtenaar en Inspectie 
Afdeling leerplicht gemeente Súdwest-Frysân 
0515 – 489 000 

Inspectie van het onderwijs 
Sophialaan 20 
Postbus 120 
8900 AC Leeuwarden 
088 – 669 60 60 www.onderwijsinspectie.nl 

Inspecteur van het onderwijs
Mevr. Drs. M. Muller 

Aanspreekpunt  
sociale veiligheid: 
Ralph Nijp

Algemene  
gegevens
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