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Voorwoord
Voor u ligt de kalender van Samenwerkingsschool Twaspan.
Deze kalender hoort als losse bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids zelf is algemene informatie opgenomen met betrekking
tot de school. In deze kalender kunt u actuele informatie vinden die per jaar kan wijzigen. Denkt u hierbij aan adressen, roosters,
vakantieregeling en dergelijke.
Indien er zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld de vrije dagen, dan krijgt u hiervan via Social Schools
tijdig bericht.

Met vriendelijke groet,
Namens team, medezeggenschapsraad en oudervereniging,
Einar Yedema
Directeur

SWS Twaspan
Spoorstrjitte 7
9033WJ Deinum
Tel: 058-2542083
E-mail: twaspan@elanowg.nl
Web site: www.sws-twaspan.nl
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BIJLAGE 2

Personeel SWS Twaspan

Schooltijden, Continurooster en BSO

Groep 1/2a

Anniek Vijver			
avijver@elanowg.nl
Tytsje van der Wulp
tvdwulp@elanowg.nl

De school werkt met een continurooster volgens het vijf
gelijke dagen model. De schooltijden zijn iedere dag van 8.30
uur tot 14.00 uur; dit is voor alle groepen van toepassing. Om
8.25 uur gaat de bel.

Groep 1/2b

Lutske Feijen*		
lfeijen@elanowg.nl
Tytsje van der Wulp
tvdwulp@elanowg.nl

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Groep 3/4

Groep 5/6

Willeke Steendam
wsteendam@elanowg.nl
Marije Bijlsma
mbijlsma@elanowg.nl
Ietje Steegstra
isteegstra@elanowg.nl
Yt Lettinga
ylettinga@elanowg.nl

Groep 7/8

Marije Bijlsma		
mbijlsma@elanowg.nl
Marije Stienstra
mstienstra@elanowg.nl

Onderwijsassistent

Baukje Houtsma			
bhoutsma@elanowg.nl

Intern Begeleider

Annelies Algra
aalgra@elanowg.nl

Directie

Einar Yedema		
eyedema@elanowg.nl

*Juf Lutske wordt gedurende haar verlof vervangen door
juf Marrit Faber

08.30-10.00 uur

Les

10.00-10.15 uur

Pauze.
De groepen 3 t/m 8 gaan naar buiten.
Groep 1-2 eet in de klas.

10.15-12.00 uur

Les

12.00-12.15 uur

Alle groepen eten in hun eigen klas,
behalve de groepen 1/2, zij eten
samen in de gemeenschapsruimte

12.15-12.30 uur

Pauze.
Alle groepen gaan naar buiten

12.30-14.00 uur

Les

Voor de ochtendpauze stellen we het op prijs dat u een
gezonde ‘fruit’hap meegeeft. Drinken in een beker kan ook
meegegeven worden.
Voor de middagpauze kunt u een lunchtrommel meegeven
met een beker drinken. Hoe en wat uw kind thuis eet, zo eet
je ook op school. Op de aangegeven dagen kan uw kind een
tosti maken op school. Graag zelf ham-kaas op het brood
meegeven.
Wilt u geen snoepjes en repen e.d. meegeven voor bij de
lunch.
Bij alle groepen ligt een agenda buiten de klas waarin u aan
kunt geven of er voor die dag bijzonderheden zijn betreffende
uw kind. Dat kan een bezoek aan de tandarts zijn, maar
ook of uw kind naar de BSO gaat. Met name het naar de
BSO gaan is van belang om te weten op school, zodat de
leerkracht weet waar uw kind na schooltijd naar toe moet.
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BIJLAGE 4

Medezeggenschapsraad (MZR)

Vakantieregeling 2020-2021

Oudergeleding: 		
Sjaak van Leeuwen (voorzitter)			
Vacature

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Personeelsgeleding:
Yt Lettinga
Marije Bijlsma

Oudervereniging
Lisanne Hettinga
Annelie Breukers
Babita Autar
Ymie Visser
Vacatures

Identiteitscommissie
Mandy Talhout (ouder)
Neeltjse Turkstra (ouder)
Lutske Feijen (leerkracht)
Ds. Harrie Strubbe (adviseur)
Einar Yedema (adviseur)
		

10-10-20
19-12-20
20-02-21
01-05-21
10-07-21

Overige vrije dagen:
Studiedag Classroom English
Administratiedag		
Studiedag ELAN Onderwijsgroep
Studiedag Classroom English
Plandag 2021-2022		
Administratiedag		

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

18-10-20
03-01-21
28-02-21
16-05-21
22-08-21

9 oktober 2020
29 januari 2021
10 maart 2021
6 april 2021
26 april 2021
7 juni 2021

BIJLAGE 5
Gymrooster:
De groepen 1/2 hebben elke dag bewegingsonderwijs.
Afhankelijk van het weer is dit buiten of binnen in het
gymlokaal.
Groep 3/4 heeft gym op dinsdag van 10.00-11.00 uur en op
vrijdag van 8.30-9.15 uur.
Groep 5/6 heeft gym op dinsdag van 12.30-13.30 uur en op
vrijdag van 9.15-10.00 uur.
Groep 7/8 heeft gym op maandag van 13.00-13.45 uur en op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Elke dinsdag krijgen alle groepen gymles van de
buurstportcoach.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op de genoemde dagen
hun gymspullen meekrijgen naar school?
De gymspullen van groep 1/2 en 3/4 kunnen op school
blijven. De overige kinderen nemen na de les hun gymtas
weer mee naar huis om kleding uit te wassen.
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Elan
Postbus 31, 9050 AA Stiens
Bezoekadres
P. Jurjensstrjitte 8, 9051 BS Stiens
Telefoon: 058-2539580
E-mail: info@elanowg.nl
Website: www.elanowg.nl
IBAN: NL24 BNGH 0285 1349 14
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 01123254
BTW nummer: 818765057B01
Directeur - bestuurder/dagelijks bestuur:
De heer Mark Vrolijk
E-mail: mvrolijk@elanowg.nl
Leden van het algemeen bestuur:
Mevr. A.Wachter (voorzitter), mevrouw W.Scholten en de heren J.W.
van Beem, J. Bokma, E. Elsinga en R.Admiraal
GMR: (samenstelling bij aanvang van het schooljaar)
Dagelijks bestuur: Evert Visser, Frederik Jan van der Meulen, Jos Tigchelaar, Lara Breuker
Leden: de dames Lara Breuker, Marieke Heida, Jos Tigchelaar, Petra de
Groot en de heren Sytze van der Zwaag, Evert Visser, Dedmer Swart,
Frederik Jan van der Meulen, Stijn Beerends, Klaas Jan Jensma en Rob
Verveer.
Onderwijsinspectie:
Telefoon 088-6996060 / 0800-8051 (gratis)
E-mail: info@owinsp.nl Website: www.onderwijsinspectie.nl
Leerplicht
De navolging van de leerplicht wordt uitgevoerd door de sector onderwijs van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Telefoon: 058-2338672
Landelijke Klachtencommissie:
Deze commissie wordt in stand gehouden door onderwijsgeschillen.
Contactgegevens: Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Schoolarts/GGD:
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. Telefoon: 088-2299444
E-mail: jgz@ggdfryslan.nl Website: www.ggdfryslan.nl
Schoolmaatschappelijk werk:
Jacoba van der Kooi, Gebiedsteam Gemeente Waadhoeke.

Kinderdag verblijf en BSO Deinum
Voor opvang van 0 tot 4 jarigen. Ook voor Voor- en Naschoolse opvang
tot 12 jaar. Contactadres: Renske Olthof, Spoorstrjitte 5, 9033WJ Deinum, Tel. 06 18748094, e-mail: info@kindercentrumdeinum.nl
www.kindercentrumdeinum.nl
Peuterspeelzaal Hummelhonk
Contactadres: Spoorstrjitte 5, 9033WJ Deinum
Openingstijden: dinsdag- t/m vrijdagochtend van 8.15 tot 11.45 uur.
Tel.: 06 53674458. Leidster: Margaretha Bruinsma
Vertrouwenspersoon voor leerkrachten:
De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de Jong. Hij
is direct te bereiken op 06-10766798.
Hij wordt ingehuurd via GIMD. GIMD is een landelijk opererende organisatie en maakt deel uit van Zorg van de Zaak, een netwerk van
bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg en leefstijl. De
contactgegevens van GIMD BV zijn:
Abe Lenstra boulevard 10, 8448 JB Heerenveen
Postbus 632, 8440 AP Heerenveen
Tel. 088-8008500 E-mail: info@gimd.nl
Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen:
De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Tjitske
Feersma. Zij is te bereiken op 06-12522629 of via e-mail: t.feersma@
cedin.nl
Als ouder kunt u in het contact met de school een probleem hebben,
waar u graag met een onafhankelijk persoon over wilt spreken. Zoals
u in de schoolgids kunt lezen is het verstandig dit probleem eerst te bespreken met de betreffende persoon, of zo nodig met de speciale contactpersoon van de school. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen
met de directeur. Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met
een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school.
Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon
biedt een luisterend oor en alle ruimte voor uw verhaal en emoties. Deze
vertrouwenspersoon staat naast u als het gaat om het zoeken naar een
oplossing, maar neemt het probleem niet van u over. U houdt daarin
zelf de regie. Samen met u kijkt de vertrouwenspersoon naar mogelijke
oplossingen, welke stappen gezet kunnen worden, en wat daarvan de
voor- en nadelen zijn. Het kan zijn dat u alleen uw verhaal kwijt wilt, of
dat u wordt doorverwezen naar een bemiddelaar of mediator.
Vertrouwensinspecteur:
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig fysiek of geestelijk geweld: 09001113111 of 088-8051 (gratis)
Onderwijsbegeleiding:
Dhr. T. Unsworth NHL/Stenden (Classroom English)
Mevr. R. Walda (Groepsdynamisch Onderwijs)
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Matrix: Opbrengsten eindtoetsen,
schooljaar: 2019-2020
De resultaten van het geboden onderwijs worden van groep
1 t/m 8 in beeld gebracht d.m.v. het leerlingvolgsysteem van
het CITO. De toets afname vindt plaats op de onderdelen:
spelling, technisch en begrijpend lezen, rekenen (groep 3
t/m 8) en woordenschat (groep 3 t/m 5). Voor groep 2 wordt
Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters afgenomen.
Bovendien volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen en worden ouders, d.m.v. mondelinge en
schriftelijke rapportages van de vorderingen op de hoogte
gehouden.
Vorderingen van leerlingen hebben natuurlijk alles te
maken met kwaliteit van het onderwijs én van individuele
mogelijkheden van kinderen.
Door de corona crisis, zijn de eindtoetsen dit jaar opgesplitst.
Een deel is afgenomen voor de zomervakantie en een ander
deel wordt afgenomen na de zomervakantie.
Uitstroom van groep 8 naar het voortgezet onderwijs:
Bij het advies m.b.t. welk type voortgezet onderwijs het
best bij uw kind past zal met name gekeken worden naar
de leeropbrengsten van groep 6, 7 en 8 van het CITO
leerling- volgsysteem. Door het voortgezet onderwijs is er
een zogenaamde Plaatsingswijzer VO opgesteld. Deze geeft
inzichtelijk weer waar de kinderen, gezien de toets uitslagen
over de laatste 3 jaren, het best op hun plaats zijn. In groep 8
nemen we in november de Drempeltest af. Deze kan dienen
als extra argument bij advisering VO en toetst bovendien
een aantal deelgebieden op het sociaal emotionele vlak:
leermotivatie, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en
sociaal wenselijkheid.
Daarnaast wordt in april de landelijke DIA-Eindtoets bij groep
8 afgenomen.
De leerkracht van groep 8 zal in een gesprek met ouders
en kind alle gegevens met hen doornemen en een advies
namens de school geven.

In het overzicht hieronder kunt u lezen welk advies van
voortgezet onderwijs de kinderen van groep 8 in het
schooljaar 2019-2020 hebben gekregen:
Overzicht gegeven adviezen:
Vorm van voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen

VMBO-B + LWOO / VMBO-B

3

VMBO-K

3

VMBO-T

1

HAVO

4

VWO / Gymnasium

-

2020 . 2021
BIJLAGE 8:
De school gebruikt voor de vakgebieden de volgende methoden:
Kleuterplein en Onderbouwd voor de groepen 1-2. Bevat zowel rekenen , taal/lezen als wereldoriëntatie.
Taalmethode:

Staal

Rekenmethode:

Wereld in Getallen

Begrijpend lezen:

Nieuwsbegrip XL / Beter Bij Leren

Aanvankelijk lezen:

Lijn 3

Voortgezet technisch lezen:

Estafette / vrije leesvormen

Schrijven:

Schrijven in de basisschool / groep 3-4: ‘Klinkers’

Wereldoriëntatie:

Topondernemers

Verkeer:

Stap voor stap / Op voeten en fietsen / Jeugdverkeerskrant

Fries:

Spoar 8

Engels:

Take it easy

Z!ngeving:

Kleur op school (als methodiek)

Daarnaast zetten we Rekentuin en Taalzee in voor extra aanbod op het gebied van rekenen, taal en spelling. De groepen 4 t/m 8
verwerken hun reken- en spelling opdrachten digitaal op een tablet en deels op papier.
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De organisatie van de school
De Groepen 1 en 2 vormen een combinatiegroep 1/2a en een groep 1/2b. Beide groepen starten het schooljaar met ongeveer 14
leerlingen. Indien wenselijk kunt u in overleg een vrije dag of dagdeel plannen voor uw 4- of 5-jarige kleuter.
Groep 3 en 4 vormen een combinatiegroep 3/4. In totaal zitten er 27 kinderen in deze groep.
Groep 5 en 6 vormen een combinatiegroep 5/6. In totaal zitten er 19 kinderen in deze groep.
Groep 7 en 8 vormen een combinatiegroep 7/8. In totaal zitten er 20 kinderen in deze groep.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1/2a

Juf Anniek

Juf Anniek

Juf Tytsje

Juf Anniek

Juf Anniek

Groep 1/2b

Juf Tytsje

Juf Tytsje

Juf Lutske

Juf Lutske

Juf Lutske

Groep 3/4

Juf Marije B.

Juf Marije B.

Juf Willeke

Juf Willeke

Juf Willeke

Groep 5/6

Juf Ietje

Juf Ietje

Juf Yt

Juf Yt

Juf Ietje

Groep 7/8

Juf Marije S.

Juf Marije S.

Juf Marije B.

Juf Marije B.

Juf Marije B.

Taakrealisatie:	Meester Einar is hiervoor aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Op maandag en vrijdag is meester Einar niet aanwezig.
Leerlingenzorg:
Juf Annelies is op, donderdag en vrijdag aanwezig voor IB taken.
Veiligheidscoördinator: Juf Tytsje is onze veiligheidscoördinator.
ICT:
Juf Aniek coördineert de ICT.
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Rooster (CITO) toetsen

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

maart

april

mei

juni

Rekenen en
Taal / kleuters

Groep 2

Groep 2

RekenenWiskunde

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 7

LOVS
Begr. Lezen

Groep
4 t/m 8

Groep
3 t/m 6

LOVS Spelling

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 7

LOVS werkwoordspelling

Groep 8

Groep 7

DIA Eindtoets

Groep 8

Drempeltest

Groep 8

Viseon

Groep
1 t/m 8

SIDI 3

Groep
1 t/m 8

Groep
1 en 2

AVI

Groep
3 t/m 8

DMT

Groep
4 t/m 8

Woordenschat

Groep
3 t/m 5

Groep
3 t/m 7
Groep
3 t/m 7

Groep 3

Groep
3 t/m 5
Groep
6 t/m 8

Begripend lêzen Frysk
Anglia / Engels

Groep 8

Groep 8
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Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021		
(via lidmaatschap van de oudervereniging)
De ouderbijdrage bestaat uit een vast bedrag en een variabel deel per groep. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt in de
jaarlijkse ledenvergadering definitief vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt zal
worden ter betaling van de activiteiten.
Vast bedrag alle leerlingen groep 1 t/m 8: € 15,00
Uit dit vaste bedrag worden de schoolkrant, kalender, schoolreis- en ongevallenverzekering, incidentele excursies, Sinterklaas,
Kerst, Pasen, vakcadeaus, festiviteiten laatste schooldag en andere extra activiteiten bekostigd.
Ouderbijdrage in coronatijd
Doordat in coronatijd telkens de vraag blijft bestaan of activiteiten überhaupt uitgevoerd kunnen worden, zal het flexibele deel in
het schooljaar 2020-2021 niet vooraf geïnd worden. In plaats daarvan zal er een betaalverzoek worden gedaan als activiteiten
daadwerkelijk doorgang vinden.
De vaste activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc. gaan wel gewoon door. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit het
vaste bedrag per leerling à € 15,00.
Betaling
Aangezien de administratie van de vrijwillige ouderbijdrage een erg bewerkelijke klus is, wordt er aan gewerkt om hier een digitaal
systeem voor in te zetten. Voor betaling van de ouderbijdrage ontvangt u dan via Social Schools een betaalverzoek die u eenvoudig
via iDeal kunt voldoen.
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