Informatiegids 2020-2021

Tjalleberd, juli 2020
Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze informatiegids voor het schooljaar 2020-2021. In deze gids vindt u veel
praktische informatie over o.a. schooltijden, vakantieregeling, schoolgebonden afspraken,
enzovoort.
De activiteiten/school kalender staat op de website van de school ww.swsdenijewier.nl
Kortom: informatie over De Nijewier van A tot Z. De nieuwe uitgave van de schoolgids zal
deze periode ook verschijnen. De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over het
onderwijs op SWS De Nijewier. Een digitaal exemplaar ontvangt u via de mail en kunt u t.z.t.
vinden op de website van de school. Met vriendelijke groet,

Team SWS De Nijewier

SWS De Nijewier
Aengwirderweg 284
8458 BJ Tjalleberd
Telefoon:

0513-704900

Website:

www.swsdenijewier.nl

Email:

swsdenijewier@tjongerwerven.nl

Directie:

Albertha Hoekstra
a.hoekstra@tjongerwerven.nl

ADMINISTRATIE
Om onze schooladministratie up to date te
houden vragen wij u het volgende: als er in
de loop van het jaar veranderingen
optreden in uw persoonlijke situatie, wilt u
die dan aan ons doorgeven? We denken
dan
aan
b.v.
verhuizingen,
naamsveranderingen,
gewijzigde
telefoonnummers of email-adressen e.d.
AFVALSCHEIDING

CONTINUROOSTER

Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden
bij de bron. In elke klas staat, naast de bak
voor overig afval, een papierbak.

We werken met een continurooster. Een
continurooster
betekent
dat
de
lunchpauze korter wordt en de schooldag
eerder is afgelopen. Alle kinderen lunchen
gezamenlijk op school, in hun eigen groep.
De kinderen gaan tussen de middag niet
naar huis om te eten. De leerkracht is
verantwoordelijk voor de kinderen tijdens
de lunchpauze. Het totaal aantal uren dat
uw kind per jaar naar school gaat wordt
jaarlijks
verantwoord
naar
de
medezeggenschapsraad. De kinderen
hebben tussen de middag een half uur
pauze, in deze pauze wordt er eerst een
kwartier gegeten en daarna wordt er
buiten gespeeld. Het team van SWS De
Nijewier begeleidt deze opvang en heeft
de verantwoordelijkheid tussen de middag.

ATELIERS MAJEUR
In samenwerking met maar liefst 17
scholen/bso’s in de gemeente Heerenveen
biedt Ateliers Majeur kunstateliers aan.
Kunstateliers zijn er in alle soorten en maten.
Maar ze draaien allemaal om hetzelfde:
kinderen op een laagdrempelige manier in
contact
brengen
met
de
diverse
kunstzinnige en culture disciplines in hun
eigen vertrouwde omgeving.
Er zijn gedurende het jaar diverse rondes
van de ateliers. Elke ronde bestaat uit 4-6
bijeenkomsten.
Voor het actuele rooster kijkt u onder
aanbod
op
de
website
www.ateliersmajeurs.nl en kiest u voor
kunstateliers. De kunstateliers zijn gratis.
BSO (BUITENSCHOOLSE OPVANG)
Op de school is geen BSO voorziening. In
Tjalleberd is wel een buitenschoolse
opvang: ‘BSO de Grietenij’. Na schooltijd
wordt uw kind door een BSO medewerker
van de school gehaald en naar de BSO
gebracht. De openingstijden van de BSO
zijn afgestemd op de schooltijden,
margedagen
en
schoolvakanties.
Daarnaast maken ouders gebruik van BSO
voorzieningen in Heerenveen of via een
gastouder.

EXCURSIES
Regelmatig gaan we met een groep op
excursie: bijv. naar een museum in het
kader van een project, een bedrijf, o.i.d. Dit
soort uitstapjes worden ruim van tevoren
aangegeven. Soms vragen we u om te
helpen met het vervoer of het begeleiden
van een groepje kinderen.
FEESTEN
Elk jaar vieren we als school samen een
aantal feesten:
• Sinterklaas
• Kerst

• Pasen
• Slotfeest(laatste schooldag)
Voor zover mogelijk zijn de data al in de
jaarplanning opgenomen. Van de exacte
invulling van deze feesten krijgt u tegen die
tijd nader bericht.
FIETSEN
Om ongelukken te voorkomen wordt er op
het schoolplein niet gefietst. Ook aan de
ouders is het verzoek om niet te fietsen op
het plein. De leerlingen plaatsen hun fietsen
op de vaste aangegeven plekken in de
fietsenstallingen binnen het hek.

GYMKLEDING
Bij de les bewegingsonderwijs doen de
kleuters hun warme kleren en schoenen uit.
Het aan- en uitkleden neemt, vooral in het
begin, nogal wat tijd in beslag. Daarom
aan u het verzoek om uw kinderen thuis te
leren hoe ze zichzelf aan en uit kunnen
kleden. De kleuters gymmen in hun
ondergoed en gymschoentjes.
Vanaf groep 3 hebben de kinderen een
blokuur gymnastiek per week. Voor deze
lessen moeten de leerlingen het volgende
meenemen:

GEVONDEN VOORWERPEN

• Gymkleding (gympakje of sportbroekje)

Het is aan te bevelen om laarzen, jassen,
mutsen e.d. van een naam te voorzien.
Telkens staan wij weer versteld van de
hoeveelheid kledingstukken en tassen met
inhoud welke er door de school zwerven
en aan kapstokken blijven hangen. De
voorwerpen worden in de bak ‘gevonden
voorwerpen’ op de school bewaard. Wie
iets mist, kan daarin gaan zoeken. Voor
elke vakantie wordt de bak leeggehaald.
De voorwerpen die dan niet zijn
opgehaald worden aan een goed doel
geschonken. Denk er dus aan dat we het
niet blijven bewaren.

• Gymschoenen (geen zwarte zolen en
geen buitenschoenen in de zaal!)

GYMROOSTER 2020-2021
De leerlingen van groep 1/2 hebben een keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast
spelen de kinderen dagelijks buiten. De groepen 3 t/m 8 krijgen een blokuur
bewegingsonderwijs per week. De gymdagen zijn maandag, woensdag en vrijdag. De
gymlessen worden gegeven door bevoegde groepsleerkrachten. Soms is er ondersteuning
van een Cios of ALO student. Het rooster ziet er als volgt uit:
Dinsdag
Groepen 1-2
Groep 3
Groep 7/8
Woensdag
Groep 5
Groep 6
Groep 4

leerkracht
Sandra/Ilse
Gerda
Joyce/Talita
Simone
Paulien
Esther

Tijdstip
8.30-10.00
10.30-12.00
12.30-14.00
Tijdstip
8.30-10.00
10.30-12.00
12.30-14.00

Als er een stagiair van het CIOS is, kunnen de gymtijden worden aangepast.
GROEPSINDELING

Groep
De Tijgers 1-2

Leerkracht(en)
Sandra van der Kooi

mail
s.van derkooij@tjongerwerven.nl

De Olifanten 1-2

Ilse Tolsma (ma t/m wo)
Fiona De Haan

i.tolsma@tjongerwerven.nl
f.dehaan@tjongerwerven.nl

Groep 3

Gerda Swart (ma-di-vrij)
Nelly Akkerman (wot/m do)

g.swart@tjongerwerven.nl
n.akkerman@tjongerwerven.nl

Groep 4

Moniek Visser (ma - di)
Esther Hiemstra (wo t/m vrij)

m.visser@tjongerwerven.nl
e.hiemstra@tjongerwerven.nl

Groep 5

s.kraft@tjongerwerven.nl
t.wal@tjongerwerven.nl
p.dejong@tjongerwerven.nl
n.akkerman@tjongerwerven.nl
t.montauban@tjongerwerven.nl
g.yousef@tjongerwerven.nl

Groep 8

Simone Kraft(ma t/m wo)
Tineke van de Wal (do-vrij)
Paulien de Jong( di t/m do)
Nelly Akkerman (ma)
Talita Montauban(ma t/m
wo)
Gerdine Youssef(do-vrij)
Joyce Visser

Onderwijsassistent

Jitty Stuiver

j.stuiver@tjongerwerven.nl

Interne begeleider

Rosieta van der Meer
(di+do)
Albertha Hoekstra
(ma t/m do)
Berry Oosterhof (wo+do)
(1xper 2 weken op de vrij)

r.vandermeer@tjongerwerven.nl

Groep 6
Groep 7

Directie
Administratie + Conciërge

j.visser@tjongerwerven.nl

a.hoekstra@tjongerwerven.nl
b.oosterhof@tjongerwerven.nl

HOOFDLUIS
Op school zijn ouders actief bezig met de
bestrijding van hoofdluis. Zij vormen samen
het Luizen Opsporing Team (LOT). Het LOT
werkt op afroep. Indien noodzakelijk
voeren zij een controle uit op de school.
Heeft u zoon/dochter hoofdluis, dan
vragen wij u dit te melden. De uitslagen
van die controles zijn strikt vertrouwelijk. Om
het één en ander zo goed mogelijk te laten
verlopen, is het prettig dat op de
(aangekondigde) controledagen de haren
van de kinderen zijn gewassen en het haar
zoveel mogelijk ‘los’ is. Het verzoek is om
geen gel e.d. te gebruiken.
HUISBEZOEKEN
Alle leerlingen die nieuw op school komen
in
groep
1,
worden
door
de
groepsleerkracht thuis bezocht. Als de
leerkracht of de ouders daartoe aanleiding
zien, wordt er in de hogere jaargroepen
ook een bezoek afgelegd, of vindt er een
extra gesprek op school plaats.

Boekbesprekingen,
werkstukken
en
preekbeurten worden grotendeels thuis
gemaakt. In groep 8 worden vaste
huiswerkopdrachten meegegeven ter
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Er wordt aandacht besteed aan de
studiehouding en de aanpak van het
huiswerk.
IDENTITEITSCOMMISSIE

Leden ID commissie:
Gerdine Yousef
Paulien de Jong
Egberta Otter
Geke Groenveld
Siepie de Groot
U kunt contact opnemen met de
identiteitscommissie door te mailen
naar: id.swsdenijewier@outlook.com

De identiteitscommissie is in de eerste
plaats belast met het mede bewaken van
de identiteit van de school als fusieschool.
In dit kader overlegt zij regelmatig met het
schoolteam (of haar vertegenwoordiging)
omtrent de voortgang, evaluatie en
planning van de activiteiten en de ideeën
van het schoolteam op dit terrein.

HUISWERK
We gaan er vanuit dat een kind de
vaardigheden op school leert. Dat
betekent dat er na schooltijd gespeeld kan
worden. Extra taken thuis uitvoeren vindt
altijd plaats na overleg met de ouders.
Geleidelijk zal wat huiswerk meegenomen
worden: bijvoorbeeld lees opdrachten in
groep 3,
tafels in groep 4 en 5 en
topografie in de groepen 6 t/m 8.

De identiteitscommissie ziet er ook op toe,
dat er een goede informatievoorziening
naar en communicatie met de ouders over
identiteitszaken onderhouden wordt. De
commissie onderhoudt contacten met de
medezeggenschapsraad van de school en
informeert de directie.
KLASSSENOUDERS
In elke groep benaderen de klassenouders
de andere ouders voor hulp bij diverse
activiteiten. De klassenouders staan in

contact met de
groepsleerkracht.

ouderraad

en

de

KLEDING
Bij regenachtig weer worden er veel
regenjassen en laarzen gedragen door de
leerlingen. Laarzen laten we op de gang.
Zou u deze, om vergissingen te voorkomen,
van een bepaald merkteken (bv. naam)
willen voorzien? Hetzelfde geldt voor tassen
en bekers etc.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR)
De MR heeft een wettelijk advies- en
instemmingsrecht ten aanzien van school
gebonden
zaken.
De
taken
en
bevoegdheden zijn vastgelegd in het
reglement MR. In de praktijk komt het erop
neer dat de MR de directie gevraagd en
ongevraagd
advies
geeft
over
beleidszaken en dat vele directiebesluiten
eerst instemming van de MR moeten
hebben. In de MR hebben zowel ouders als
personeel zitting, maximaal 3 per geleding.
Via openbare verkiezingen worden de MR
leden gekozen. De zittingsduur van een MR
lid is 4 jaar

Leden medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:
Arne van Nugteren
Jildert van der Ploeg
Personeelsgeleding:
Gerda Swart
Gerdine Yousef
Adviserend lid:
Albertha Hoekstra
De MR is bereikbaar op het volgende
emailadres:
mr.swsdenijewier@outlook.com

MEDICIJNGEBRUIK
Zonder
medeweten
van
de
ouders/verzorgers mag een leerkracht een
kind nooit medicijnen of pijnstillers
toedienen. Wanneer een kind regelmatig
medicatie nodig heeft, kunnen ouders de
school vragen om medewerking te
verlenen bij het toedienen van medicijnen.
Dit moet dan schriftelijk worden geregeld.
Op school is een toestemmingsformulier
verkrijgbaar. Meer informatie hierover is te
lezen in het protocol Medicijnverstrekking
en medisch handelen. Deze is terug te
vinden op de website van de school
MOBIELE TELEFOONS
Het is steeds meer een gewoonte
geworden dat leerlingen een mobiele
telefoon meenemen naar school. Wij
hanteren de volgende afspraken over het
gebruik van mobiele telefoons:
Leerlingen mogen wel een mobiele
telefoon meenemen naar school,
maar deze moet binnen de
schoolhekken uit.
• In school moet de mobiel of in de
tas, of in het vak worden
opgeborgen.
• Wordt de mobiel wel onder de les
gebruikt, dan wordt de telefoon
voor die dag ingenomen door de
leerkracht.
• Onder schooltijd wordt niet gebeld.
De school is niet aansprakelijk voor schade
en/of eventuele vermissing. Ons advies is
dan ook: Laat de mobiel thuis!
•

NIEUWSBRIEF
Eens per maand komt er een digitale
nieuwsbrief uit. Hierin vindt u recente
informatie over de gang van zaken op SWS
De Nijewier en nieuws uit de groepen. Op
onze website is de nieuwsbrief te lezen, en
per mail krijgt u ook de nieuwsbrief
aangeleverd.

NIEUWE LEERLINGEN

OCHTENDPAUZE/FRUITKRING

Nieuwe leerlingen in de kleutergroepen
mogen voorafgaand aan de dag dat ze
vier jaar worden maximaal 3 dagen
meedraaien met de groep waarin ze
worden geplaatst. De leerkracht neemt
hierover contact op. In de laatste maand
van het schooljaar wordt er niet
meegedraaid en stromen er ook geen
nieuwe leerlingen meer in. Deze kinderen
starten na de zomervakantie. Leerlingen
die instromen in een andere groep zijn ook
welkom om een dag te komen wennen.

Wij vinden het belangrijk dat onze
leerlingen ’s ochtends een gezonde
pauzehap mee krijgen Dit betekent dat wij
ervan uit gaan dat de kinderen fruit,
groente of een boterham bij zich hebben.
Hiermee willen we op school het gezond
(eet)gedrag bevorderen. We zien dan ook
liever niet dat leerlingen snoep bij zich
hebben. Om rommel te voorkomen en
afval te besparen hebben we graag, dat u
uw kind drinken in een goed afsluitbare
beker
meegeeft,
in
plaats
van
drinkkartonnetjes.

ONDERWIJSTIJD
De totale schoolloopbaan voor een kind bestaat uit 7520 onderwijsuren. De schooltijden zijn
per groep in onderstaand schema ingedeeld. Elk jaar wordt deze berekening opnieuw
gemaakt. Voor de vakanties is het advies van het ministerie van onderwijs leidend. De
beschikbare marge-uren worden kunnen worden gebruikt voor o.a. studiedagen personeel en
onderwijsdagen. Soms zijn de kinderen dan de gehele dag vrij, soms een dagdeel

OUDERBIJDRAGE
De directeur stelt, al dan niet in overleg met
de ouderraad, jaarlijks de hoogte van de
ouderbijdrage vast en geeft aan welke
activiteiten
de
school
daarvoor

organiseert. De Medezeggenschapsraad
heeft hierover instemmingsrecht.
De ouderbijdrage is vrijwillig omdat de
overheid het onderwijs bekostigt. De
bereidheid van de ouders om te betalen is
dus geen voorwaarde voor toelating. De

school, en niet de ouderraad, incasseert de
bijdrage, bijvoorbeeld via een machtiging,
en verantwoordt dit in de jaarrekening. De
school gebruikt de ouderbijdrage voor het
bekostigen van activiteiten die niet wettelijk
verplicht zijn, maar uitvoering zijn van eigen
beleid. Dat geldt voor schoolreisjes, maar
ook
voor
activiteiten
als
een
Sinterklaasfeest,
andere
vieringen,
sportdag en projectweek.
OUDERRAAD

De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee
delen: een deel voor de hierboven
genoemde activiteiten en een deel voor
het bekostigen van de schoolreizen.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de
ouderbijdrage:
Activiteiten:

30,-

Schoolreizen
Groep 1-2
Groep 3-7
Groep 8 (kamp)

15,30,65,-

Ouders waarvan wij een machtiging
hebben betalen het totaalbedrag in twee
termijnen. De overige ouders krijgen in
januari een factuur voor het totaalbedrag.

De
ouderraad
(OR)
bestaat
uit vertegenwoordigers van ouders. De
vergaderingen van de OR zijn openbaar. Er
wordt
vergaderd al naar gelang
de
behoefte en de activiteiten binnen de
school. U kunt zich bij een OR lid
aanmelden om een vergadering bij te
wonen. Bij elke vergadering is een lid van
het team aanwezig. De ouderraad
organiseert de hulp bij schoolse, steeds
terugkerende
activiteiten
zoals
bijvoorbeeld de kerstviering, sinterklaas en
het paasfeest. Daarnaast voeren leden

Leden van de ouderraad:
Coby Bokma
Laure Spriensma
Afke Groensma
Ietsje Kraan
Emily Frontroth
Tineke van Norel
De ouderraad is bereikbaar via het
mailadres:
or.swsdenijewier@outlook.com

agendapunten op die van belang zijn voor
de school. De ouderraad valt onder
verantwoordelijkheid van de directeur van
onze school en functioneert als klankbord
van de directeur. De raad geeft de
medezeggenschapsraad gevraagd of
ongevraagd advies over zaken die ouders
aangaan.

PARRO
Parro is een (ouder) app waarvoor nieuwe
ouders worden uitgenodigd om deze te
installeren. Veel korte communicatie wordt
via deze app gevoerd. Ook worden de
(ouder)gesprekken
via
deze
app
ingepland. De informatie kan ook via de
website van Parro worden gelezen.
PROJECTWEKEN
In het najaar doen alle groepen mee aan
de Kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is: ‘En toen. In het voorjaar van 2021 is
er een projectweek waarin onze eigen
woonomgeving centraal staat.
RAPPORTAGE EN OUDERGESPREKKEN
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een
rapport: in januari en aan het eind van het
schooljaar. Wij organiseren vier keer per
jaar contactmomenten waarop wij
de
vorderingen en het welbevinden van uw
zoon of dochter met u bespreken. In
februari is
er een
contactmoment
waarvoor
iedere
ouder
wordt
uitgenodigd. Driemaal per
schooljaar (in
november, april
en
juni)
plannen we een contact moment waarop
op verzoek van ouders of van de leerkracht
een gesprek plaatsvindt. Bij de oudergesprekken is uw zoon/dochter altijd
aanwezig.
Aan het begin van ieder schooljaar
hebben we ouder-vertel gesprekken.
Hierbij worden alle ouders uitgenodigd om
over hun zoon/dochter te vertellen. Uw
zoon/dochter is bij dit gesprek niet
aanwezig.
Veel gesprekken kunt u zelf inplannen via
de Parro app. Hier krijgt u via de app of mail
een bericht van. U kunt vervolgens zelf het
gesprek inplannen. Heeft u daarbuiten
behoefte aan een gesprek, dan kunt u
altijd een afspraak met de leerkracht
maken. Deze kan dat overigens andersom
ook met u doen.

SCHOOLBROERTJES- EN ZUSJES
Zorg voor elkaar - en zeker de zorg van
oudsten naar jongsten - vinden wij heel
belangrijk op school. Vandaar dat kinderen
die bij ons op school komen een
schoolbroer of -zus aangewezen krijgen
vanuit een hogere groep. Bij gezamenlijke
activiteiten begeleidt de schoolbroer/-zus
het jongere kind. Het is de bedoeling dat
jongsten en oudsten elkaar op een
volwaardige wijze ontmoeten en elkaar
leren kennen, zodat kinderen in school, op
het schoolplein en eventueel buiten school,
een echt maatje hebben.
SCHOOLTIJDEN

Dag:
ma
di
wo
do
vrij

Groep 1
Tijd:
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
vrij

Gr.2 t/m 8
Tijd:
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00

Elke ochtend zijn om 8.20 drie leerkrachten
buiten op het plein. De leerlingen mogen
zelfstandig naar binnen bij hun eigen
ingang. Om 8.25 gaat de bel en moet
iedereen naar binnen. De groepen 1 en 2
kunnen vanaf 8.20 door de ouder/verzorger
in de groep worden gebracht.
SCHOOLVERZUIM
Bij ziekte of verzuim willen we graag voor
schooltijd bericht. Is het voor ons onduidelijk
waar uw kind is, dan bellen wij u. Als er
sprake
is
van
buitengewone

omstandigheden kunt u ruim van tevoren,
via de directie, een verlofformulier vragen
voor uw kind(eren). Het is raadzaam vooraf
kennis te nemen van de wettelijke
regelingen. Deze kunt u vinden op de
website van de school.

en
vindt
plaats
verantwoordelijkheid.

onder

eigen

SCHOOLFOTOGRAAF
Om het jaar komt de schoolfotograaf op
school. Alle leerlingen gaan dan op de
foto. Natuurlijk wordt er tijd ingeruimd voor
een klassenfoto. Een foto van het team en
een afscheidsfoto van groep 8 maken het
pakket compleet.
SCHOOLREISJE EN KAMP
Jaarlijks wordt er een schoolreis en
schoolkamp georganiseerd.
Voor het
schoolkamp geldt de basisregel dat elke
leerling in zijn basisschooltijd een keer op
kamp gaat. Voor de schoolreizen wordt
jaarlijks
een
passende
bestemming
gezocht.

STUDIEDAGEN
Ook dit cursusjaar volgt het team/directie
van De Nijewier nascholing. Deze
nascholing vindt plaats op de volgende
gebieden:
• Bedrijfshulpverlening
• Scholingstraject leerlinggesprekken
• Kanjertraining
• Onderwijs en kwaliteit
Enkele bijeenkomsten vinden onder
schooltijd plaats. De leerlingen zijn dan vrij.
De data staan vermeld op de jaarkalender.

SCHOOLSCHAATSEN
Het komende seizoen doet onze school
(weer)
mee
met
schoolschaatsen.
Uitgangspunt is om de kinderen in 4 lessen
uitdagend, maar spelenderwijs te leren
schaatsen. Daarnaast komen door het
schoolschaatsen de kinderen, ondanks het
gebrek aan natuurijs, toch in aanraking met
dit Friese cultuurgoed. Deze schaatslessen
vinden plaats in het Thialf ijsstadion. In het
schooljaar 2020-2021 doet groep 4 hier aan
mee.
SPORTTOERNOOIEN
De school neemt jaarlijks deel aan de
Koningsspelen. Dit betekent een sportieve
dag voor al onze kinderen. Elk jaar is er ook
de mogelijkheid om deel te nemen aan
diverse sporttoernooien die na schooltijd
plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan
schoolvoetbal. Deelname hieraan is
afhankelijk van begeleiding door de ouders

TRAKTATIES
Het is een goed gebruik dat de leerlingen
met hun verjaardag de klas trakteren op
iets lekkers. We stellen het op prijs als u geen
snoep meegeeft maar fruit, of iets hartigs.
Houdt u bovendien rekening met de
leerlingen die een dieet moeten volgen. In
de oudere groepen is dat bij de leerlingen
meestal voldoende bekend, in de jongste
groepen kunt u de leerkracht hiervoor
benaderen. Broertjes en zusjes van de
jarige in een ander groep, worden niet
getrakteerd.
TJONGERTALENT
In 2013 is stichting Tjongerwerven gestart
met ‘tjong®talent. Iedereen is talentvol,
mits talentvol benaderd (dit geldt voor
kinderen, maar ook voor leerkrachten en
ouders). Om die talenten maximaal te
ontplooien is het van belang kinderen te
ondersteunen en stimuleren in hun

natuurlijke nieuwsgierigheid. Vertrouwen
op talent en nadrukkelijk insteken op
talentontwikkeling is de nieuwe richting,
waarlangs
onze
scholen
het
onderwijsaanbod inhoud en vorm gaan
geven. Op de Nijewier is geen tjonger
talent klas. Onze leerlingen worden wel
gescreend of ze in aanmerking komen voor
een talentklas op één van de andere
scholen van Tjongerwerven.

hiertussen hun fiets. De stoep blijft vrij voor
de voetgangers.

UITNODIGINGEN KINDERFEESTJES

VERVANGING

Wij hebben op school als regel dat
uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op
school worden uitgedeeld. Dit voorkomt in
veel gevallen teleurstelling.

Ziekte komt altijd onverwacht en vraagt in
het primair onderwijs om een adequate
oplossing. Tjongerwerven heeft inmiddels
een aantal personen aangesteld in een
vaste benoeming om in vooral kort-tijdelijke
vervanging te voorzien. In de praktijk
betekent dit dat wij elke dag een
ambulante leerkracht op de school
hebben die de kortlopende vervanging
kan invullen. Als er toch geen invaller is
beslist de directeur wat er gaat gebeuren.
Hij/zij zal in de vroege ochtend alles uit de
kast
halen
wat
binnen
zijn/haar
mogelijkheden ligt. Deeltijd collega’s
optrommelen, de IB-er of de directeur voor
de klas, de leerlingen verdelen over andere
groepen. Allemaal kunstgrepen die de
vervanging niet eenvoudig maken. Het zal
in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er
geen vervanging beschikbaar is en dat
betekent dat de ouders bericht krijgen dat
de kinderen die dag geen les krijgen. We
begrijpen dat dit voor de ouders een lastige
situatie met zich meebrengt. Toch wil
Tjongerwerven benadrukken dat de
directeuren er te allen tijde alles aan doen
om vervanging te regelen. Als u als ouders
geen opvang kunt regelen dan zal de
school zorgen voor opvang, al is dat niet
conform
het
lesprogramma,
maar
bijvoorbeeld opvang in een andere groep.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Herfstvakantie: 12 - 16 oktober ‘20
Kerstvakantie: 21 dec. ’20 – 1 januari ‘21
Voorjaarsvakantie: 22 feb. – 26 feb ‘21
Goede vrijdag: 2 april ‘21
2e Paasdag: 5 april’21
Koningsdag: 27 april ‘21
Meivakantie: 3 mei – 14 mei ‘21
Pinkstervakantie: 24 mei ‘21
Zomervakantie: 12 juli –20 aug. ‘21
VERKEERSEXAMEN
In groep 7/ 8 doen de leerlingen mee aan
het verkeersexamen. Het verkeersexamen
bestaat uit een theoretisch- en een
praktisch gedeelte. Het theoretische deel
wordt in april 2021 afgenomen. Wanneer
het praktische deel plaats vindt is nog niet
bekend. Dit wordt georganiseerd vanuit
VVN Heerenveen.
VERKEERS AFSPRAKEN
Wij vragen de ouders en leerlingen om de
afspraken omtrent het verkeersgedrag bij
en rondom de school te respecteren.
Op de parkeerhavens voor de school,
dichtbij de fietsuitgang, worden twee
Victor Veilig poppen geplaatst. Ouders die
hun kind brengen op de fiets plaatsen

Op de parkeerplaats achter de school
worden de auto’s in de parkeervakken
geparkeerd.
· De verder weg gelegen parkeerhavens,
ook bij de pinautomaat, kunnen gebruikt
worden als 'tut en d'r ut' zones.

Langdurige vervanging is veelal te regelen.
Helaas zijn er steeds minder vervangers
beschikbaar en wordt ook dit steeds
moeilijker.

VERZEKERINGEN
De school heeft een verzekeringspakket
afgesloten,
bestaande
uit
een
ongevallenverzekering
en
een
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond
van de ongevallenverzekering zijn alle
betrokkenen
bij
schoolactiviteiten
(leerlingen,
personeel,
vrijwilligers)
verzekerd. De verzekering geeft recht op
een (beperkte) uitkering indien een
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook
zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor
zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt. (bv. door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.)
valt
niet
onder
de
dekking.
De
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel
de school, als zij die voor de school actief
zijn, dekking tegen schadeclaims ten
gevolge van onrechtmatig handelen. Wij
attenderen u in dat verband op twee
aspecten die vaak aanleiding geven tot
misverstand.
De
school
c.q.
het
schoolbestuur is niet (zonder meer)
aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband
ontstaat door de school vergoed moeten
worden. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht
wanneer
er
sprake is van een verwijtbare fout. De
school (of zij die voor de school optreden)
moeten dus tekort geschoten zijn in hun
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van
enige onrechtmatigheid. Bv. tijdens de

gymles komt een bal tegen een bril. De
schade
valt
niet
onder
de
aansprakelijkheidsverzekering wordt dan
ook niet door de school vergoed. De school
is niet aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar,
hun ouders) zijn primair verantwoordelijk
voor hun doen en laten. Een leerling die
tijdens de schooluren of tijdens andere door
de school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig
handelen
schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats
zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers
zelf
een
particuliere
aansprakelijkheidsverzekering
hebben
afgesloten.

WEBSITE
SWS De Nijewier heeft een actuele website.
Hier vindt u de laatste informatie. De meest
recente jaarkalender, foto’s van allerlei
activiteiten, en de laatste Nieuwsbrief
inclusief archief. De diverse commissies die
op school aanwezig zijn stellen zich voor. En
natuurlijk het Nieuws uit de groepen. Op de
site zijn diverse (download) formulieren te
vinden en plannen/protocollen e.d.
www.swsdenijewier.nl) Door de invoering
van de AVG regels is een gedeelte van de
website alleen toegankelijk met een
wachtwoord. Dit wordt jaarlijks aangepast.
Ouders krijgen hier de inloggegevens van.

TOT SLOT
Deze informatiegids wil antwoord geven op zoveel mogelijk van uw vragen. Wanneer u
desondanks informatie mist of met vragen blijft zitten, kunt u terecht bij de teamleden of de
schoolleiding. Algemene vragen over onderwijs en vragen die u liever eerst met een
onafhankelijk iemand wilt bespreken, kunt u stellen aan 5010, de landelijke vraagbaak voor
ouders over onderwijs. 5010 is een vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basisvoortgezet en speciaal onderwijs gaan én voor medezeggenschapsraden. De doelstelling is
antwoord geven en advies op alle vragen die ouders en mr-en kunnen hebben over het
onderwijs.
5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders in het onderwijs LOBO, NKO,
OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Telefoon: 0800-5010, kies 1.
Gratis bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Voor mobiele bellers is 5010
bereikbaar via 0900- 5010 123
Website: http://www.oudersonderwijs.nl/ Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en
heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen.

