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Welkom bij ons op school.
Wij zijn een school voor kinderen die nog
maar kort in Nederland zijn.

Op school leren de kinderen:
Nederlandse taal
Rekenen
Respect hebben voor elkaar
Schrijven
Lezen 



Contact met de school?

U kent uw kind goed.
Wij willen graag dat u ons helpt.

Vertel ons als uw kind niet gelukkig is.
Vraag ons als u iets wil weten.
Zeg ons als wij het anders moeten doen.
Wacht niet.

Bel, sms, app, mail of kom langs!



Wat zijn de schooltijden?
Dag In Uit

Maandag 8:45u 14:30u

8:45u

8:45u

8:45u

8:45u

14:30u

14:30u

12:15u

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Leerlingen moeten elke dag naar school.
Kan uw kind niet komen? Bel ons.
Wilt u verlof? Kom bij ons langs.
.

Ziek of een
afspraak?
Bel ons: 
0515-743700

14:30u



Heeg
Uw kind gaat met de taxi.
De taxi gaat 7:50u vanuit Heeg.
De taxi komt om 15:15u uw kind 
thuis brengen.

Kleuters Sneek
Uw kind gaat met de taxi.
De taxi gaat 8:45u vanaf de school.
De taxi komt om 14:30u terug bij school.

Vanaf AZC Sneek
Uw kind komt lopend op school.

Hoe komt uw kind naar school?



Eten en drinken op school
We eten twee keer op school. Leerlingen 
eten rond 10:30u en rond 12:30u. 
Zij moeten zelf het eten meenemen.
Leerlingen nemen gezond eten mee.
Cola, patat en pizza vinden wij niet gezond.

Gymkleren
Op donderdag hebben we gym. 
Neem sportkleren en gymschoenen mee. 



De juf of meester in de klas
Uw kind zit in een groep. 
Deze groep heeft 1 of 2 leerkrachten.
Soms is er een onderwijsassistent of een 
stagiaire.
Er zitten ongeveer 15 leerlingen in 1 groep.
Meester Rene geeft gymnastiek.

Extra teamleden 
Alle leerlingen werken in een eigen 
programma. Leerkrachten krijgen hulp van
de intern begeleider. De intern begeleider
helpt ook ouders en kinderen.
We noemen de intern begeleider ook de 
IB'er. 

De school wordt geleid door de directie.
Juf Marieke is de directeur.



Hoe gaan we om met de gegevens?
Van iedere leerling hebben we een 
inschrijfformulier, een mapje
aantekeningen
en een groeidocument. 
We werken op een 
veilige server.

Mogen ouders de documenten zien?
                  Ja, u mag altijd deze documenten

zien. Alle teamleden kunnen 
deze documenten ook inzien.
Leerlingen en anderen niet. 

Wat delen we met de vervolgschool?
We delen het groeidocument (in PDF) met
de nieuwe school. Zij weten dan hoe de
ontwikkeling was en wat de scores zijn.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
We bewaren deze gegevens 10 jaar.
Daarna zijn de leerlingen uit het onderwijs
en hoeven we niet meer te ondersteunen.



Klachten
Het kan zijn dat u niet blij bent met hoe u of 
uw kind wordt behandeld. Wij vinden het fijn
dat u dan eerst naar de leerkracht of naar de
directeur toe gaat. Wij luisteren graag.

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw Rientsje
Miedema. U kunt haar bellen: 058-2334334.

Komt u er dan niet uit? Dan kunt u naar de
landelijke geschillencommissie.
info@onderwijsgeschillen.com

Bij klachten over geweld of seksuele 
intimidatie of misbruik kunt u contact 
opnemen met de GGD: 058-2334334.



Hoe werken wij?

Inschrijven
Schoolgids
Rondleiding
Afspraak eerste dag
Inschrijfformulier
Vervoer?

Eerste dag
Kennismaken
Wat kan de leerling al?

Om de 10 weken
Eerste toetsen
Oudergesprek

Verder zullen we u uitnodigen voor
speciale momenten.



Zorg 
Regelmatig bespreekt de leerkracht met de 
intern begeleider en/of de directeur alle 
kinderen in de klas. Ze praat dan over wat 
goed gaat en waar de leerling nog in mag
groeien. 

Iedere 10 weken beschrijft de leerkracht in 
het groeidocument de vorderingen en de
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
Als de ontwikkeling sneller of langzamer gaat
dan verwacht, bespreekt zij dit met de IB'er.

We kijken zo naar het kind als individu en 
passen ons aanbod daarop aan. Zo kan uw
kind zich ontwikkelen op zijn eigen niveau.

Als blijkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, 
zullen we dat eerst met u bespreken.



Contact met ouders
Wij vinden contact met u belangrijk. 
U kent uw kind goed. 
Het is fijn om samen te werken.
We spreken graag met u, 
dit kan altijd met een tolk. 
We luisteren graag naar u.
We helpen u graag als u vragen heeft.
We nodigen u graag uit om speciale
dagen mee te vieren.  

Social Schools
Wij laten u graag zien wat wij op school doen.
Dit doen wij via Social Schools.
We hebben uw toestemming nodig om foto's 
van uw kind te plaatsen.
Via een app op uw telefoon kunt u inloggen.
Wij helpen u graag met het downloaden en
inloggen.  


