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Belangrijke informatie:
E-mailadres school: obs.dewyken@kykscholen.nl
Website: www.dewyken.nl 
Adres: Keizersmantel 1
 8607GM Sneek
Telefoonnummer:      0515-411213

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een nieuw schooljaar, een nieuwe 
kalender! We gaan er dit jaar een 
bruisend schooljaar van maken! Dat 
doen we met alle feesten en activiteiten 
die daarbij horen! Graag betrekken 
we jullie als ouders dit jaar meer bij de 
activiteiten die we doen om zo meer te 
kunnen laten zien van onze school. De 
kinderen nemen u graag aan de hand 
mee als gids in hun eigen omgeving.

Aankomend schooljaar zal staan in 
het teken van ontwikkeling en samen-
werken. Dat geldt voor de driehoek 
ouders-kinderen-school. Dat betekent 
dat wij als school meer gaan informeren 
over waar we mee bezig zijn, ook willen 
we u meer betrekken in gezamenlijke 
activiteiten. Een voorbeeld hiervan is 
een wandeltocht in september.

In onze schoolkalender vindt u allerlei 
informatie, zoals de data van de ouder-
gesprekken, vrije dagen, vieringen 
en vakanties. Zoals de laatste jaren is 
gebleken, is het soms lastig om vooruit 
te kijken en verandert er soms iets in 
de planning. Dit geven we natuurlijk zo 
spoedig mogelijk aan u door. 

De schoolkalender kunt u ook in zijn 
geheel op onze website bekijken.

Mocht u informatie zoeken en die niet 
te vinden is in onze kalender, dan kunt 
u naar onze website gaan voor meer 
regelingen en protocollen. Ons vragen 
mag natuurlijk ook.

In het kader van duurzaamheid bieden 
we de kalender dit jaar digitaal aan. 
Mocht uitprinten een probleem voor u 
zijn, loop dan even binnen.

We wensen jullie allemaal weer een 
mooi schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,  
Team de Wyken

Kalender:
 � AUGUSTUS 3
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 � OKTOBER 7
 � NOVEMBER 9
 � DECEMBER 11
 � JANUARI 13
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Vrije vrijdagen groep 1 & 2
Afgelopen jaren hadden de kleuters 18 vrijdagen 
vrij. Dat gaf thuis, maar ook in de schoolorganisatie 
wat onrust, we hebben daarom besloten dat de 
kleuters op gelijke tijden als de onderbouw naar 
school gaan en dat betekent dat de vrije vrijdagen 
daarmee vervallen.

Studiedagen
Er zijn voor aankomend schooljaar 4 studiedagen 
gepland, deze dagen zijn de kinderen vrij. Naast de 
studiedagen zijn er voor het team ook 4 middagen 
opgenomen in het jaarplan. Naast de studiedagen 
op school is er ook een studiedag op KyK-niveau 
opgenomen. Het team komt in de meivakantie ook 
twee dagen naar school voor schoolontwikkeling, 
maar dan zijn de kinderen al vrij.

Als reservedag is er een ‘schaatsdag’ opgenomen, 
deze is niet gepland maar wordt vastgesteld als dit 
actueel wordt.

Ziekmelden en verlof vragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar school?  
Dan moet u ons vóór 08.30 uur bellen op
(0515) 41 12 13 om uw kind af te melden. Afmelden 
mag ook via Social Schools.  

Is een kind zonder toestemming afwezig, dan 
moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 
In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrij-
stelling van school kan krijgen. Meer informatie en 
het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan 
op onze website.

Vakantie Van tot

Herfstvakantie 17-10-22 21-10-22

Kerstvakantie 26-12-22 06-01-23

Voorjaarsvakantie 27-02-23 03-03-23

Goede vrijdag en Pasen 07-04-23 10-04-23

Koningsdag 27-04-23 27-04-23

Meivakantie 24-04-23 05-05-23

Bevrijdingsdag 01-05-23 01-05-23

Hemelvaart+vrijdag 18-05-23 19-05-23

Pinksteren 29-05-23 29-05-23

Zomervakantie 24-07-23 01-09-23

Studiedag 27-09-22

Studiedag 08-11-22

Studiedag 21-11-22

Studiedag 30-03-23

Vakanties en  
studiedagen

4

Jaarkalender obs De Wyken 2022 - 2023



Gouden weken

Gouden weken

Informatiemiddag  
gr. 4 t/m 8

Informatiemiddag  
gr. 4 t/m 8 

Prinsjesdag

Studiedag
leerlingen VRIJ

Informatiemiddag  
gr. 4 t/m 8

Informatiemiddag  
gr. 4 t/m 8

Informatiemiddag  
gr. 4 t/m 8

29

5

12

19

26

3

30

6

13

20

27

4

31

7

14

21

28

5

1

8

15

22

29

6

2 3

9

16

23

30

7

10

17

24

1

4

11

18

25

2

MA

MA

MA

MA

MA

MA

DI

DI

DI

DI

DI

DI

WO

WO

WO

WO

WO

WO

DO

DO

DO

DO

DO

DO

VR

VR

VR

VR

VR

VR

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

S E P T E M B E R
2 0 2 2



A U G S E P O K T N O V D E C J A N F E B M R T A P R M E I J U N J U L

Jaarkalender obs De Wyken 2022 - 2023

��

S E P



De Wyken is één van de grootste 
scholen van Stichting Kyk. 
Kyk biedt passend openbaar onder-
wijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. 
Ons onderwijs wordt gegeven door 
een enthousiast team van mede-
werkers – variërend van assistent 
en vakleerkracht tot conciërge en 
experts. 

Kiezen voor De Wyken, is kiezen 
voor een moderne en veilige school die kwaliteit wil 
leveren! Kinderen kunnen zich hier voorbereiden 
op hun toekomst, we willen dat ze zich ontwik-
kelen tot zelfstandige, actieve en kritische mensen. 
Elke leerling krijgt onderwijs dat goed aansluit bij 
de eigen talenten en mogelijkheden. We helpen 
kinderen om het beste uit zichzelf te halen, want 
dat is de kern van avontuurlijk passend onderwijs.

De Wyken staat in de wijk Duinterpen en heeft 
rond de 350 leerlingen in 14/15 groepen. Samen 
met Christelijke basisschool de Vuurvlinder en 
kinderopvang Kinderwoud vormen we de Brede 
School Duinterpen. Deze multifunctionele locatie
biedt voorzieningen voor kinderen van 0 tot en met 
12 jaar onder één dak: basisscholen, kinderopvang, 
naschoolse opvang, peuterspeelzaal en sport.

Iedere leerling is welkom op onze school, ongeacht 
hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist 
verschillen geven kleur aan het onderwijs! Ook luis-
teren we goed wat de samenleving van ons vraagt 
en formuleren we passende antwoorden op deze 
vragen. Als Kyk maken wij het onderwijs passend 
voor ieder kind. (Op school, of stichtingsniveau) 
Kinderen krijgen regie op het eigen leren, met 

focus op plezier, avontuur en talent! Kyk scholen 
zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op 
alle domeinen schoolteams verantwoordelijkheid 
en invloed hebben op school. Vanuit het Service-
bureau worden de scholen ondersteund. Op de 
website van Kyk is meer te lezen over onze geza-
menlijke visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld in 
het strategisch beleidsplan 2019-2023. Dit plan is de 
basis waarop scholen hun schoolplan vormgeven. 
Dit plan is ook te vinden op onze website. 

Onze visie op onderwijs
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder 
kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we 
een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en 
waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden 
het belangrijk dat kinderen met plezier naar school 
gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin 
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd 
voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en 
zelfbewuste mensen. 

Op de Wyken besteden we hier expliciet aandacht 
aan. Ieder schooljaar starten we met de Gouden 
Weken. In de eerste drie weken van het jaar wordt 
een positieve basis gelegd voor het samenleven 
in de groep. Samen wordt gesproken over hoe 
we met elkaar omgaan, worden de regels in de 
klas gemaakt, de schoolregels worden besproken 
en kinderen leren elkaar en de leerkracht beter 
kennen. De werkvorm die we gebruiken is: ”vraag 
het de kinderen” Door kinderen eigenaarschap en 
dus invloed te hebben leren zij zich uitspreken en 
stemmen we goed op elkaar af. Wij zijn een dyna-
mische school, waar leerlingen, leerkrachten en 
ouders gezamenlijk garant staan voor een goed 
pedagogisch klimaat op basis van vertrouwen 
tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. In 
een collectieve ambitie willen we een krachtige 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 

Op onze school zijn we in ontwikkeling, we streven 
ernaar om ieder kind, maar ook de leraren de 
ruimte te geven om in zijn eigen tempo en op zijn 
eigen niveau te leren. Dat is een complex proces. 
Als team laten we ons jaarlijks scholen om kritisch 
te blijven en onszelf te verbeteren.. 

We zien elk kind als individu en hebben oog voor 
zijn of haar sterke - en ontwikkelkanten. Om het 
maximale uit elke leerling te halen, vinden wij het 
essentieel dat iedere leerling onderwijs krijgt dat 
past bij zijn individuele mogelijkheden.

Wie zijn wij?

Passend onderwijs is voor ons:
Ons onderwijs goed aan laten 
sluiten bij de leerlingen op een 
moderne, avontuurlijke manier.
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Aankomend schooljaar zetten we in 
op:

 � Doelen stellen; dus doelgericht werken bij 
rekenen en spelling.
 � Gesprekken voeren met kinderen ( ‘Vraag het 
de kinderen’ ) en daarmee samen het onderwijs 
vormgeven binnen de gestelde doelen en kaders.
 �We vinden het belangrijk dat de kinderen elkaar 
kennen, elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten 
benoemen en elkaar helpen waar nodig.
 � Zorgen voor een rijke en veilige leeromgeving 
in de klas, maar ook op de gangen, waarbinnen 
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen;
 � Kinderen eigenaar maken van hun leerproces, 
dus procesvragen stellen om betrokkenheid te 
krijgen op de doelen
 � Verbeteren van het  zorgsysteem; Expliciet de 
kleine cyclus beter beschrijven.
 � Vanuit wederzijds respect een open en transpa-
rante communicatie met kinderen, ouders en 
elkaar;
 � voldoende deskundigheidsontwikkeling van 
leerkrachten, door het aanbieden van individuele 
scholing  maar ook door teamtraining op de 
studiedagen.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen 
in het onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse 
vaardigheden en het gepersonaliseerd leren. De 
inzet van de iPad  is voor onze school een vanzelf-
sprekendheid.

Kwaliteitsbeleid 
De kwaliteit van de school heeft volop de aandacht. 
Er is verbetering nodig op een aantal onderdelen. 
Een daarvan is dat de resultaten omhoog moeten. 
We maken daar een plan voor wat we op hoofd-
lijnen met u als ouders delen. Zelfstandigheid en 
eigenaarschap bij kinderen en teamleden is een 
belangrijk ontwikkelpunt waar we naast samen-
werken aankomend schooljaar op willen verbe-
teren. In een ouderavond nemen we u mee hoe we 
dat doen.
We stellen gezamenlijke doelen vast als team waar 
we aan werken. Op kindniveau maar ook op leer-
krachtniveau.

Leerlingvolgsysteem en zorgroute
Onze school stimuleert alle leerlingen om hun 
talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit uw 
kind halen en aanbieden wat uw kind nodig heeft. 
In een veilige schoolomgeving krijgen onze leer-
lingen uitdagende lesstof en opdrachten. Vanaf het 
moment dat uw kind naar school gaat, volgen wij 
de ontwikkeling en prestaties.
Hiervoor gebruiken we onder meer analyse- en 
planningsdocumenten, portfolio’s, observaties, 
toetsen en het gemaakte werk van de leerlingen. 

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en 
ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel 
snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven 
of andere moeilijkheden ervaren. De leerkrachten 
houden dit goed in de gaten, onder meer met 
het leerlingvolgsysteem. Alle leerlingen worden 
besproken met de intern begeleider. 

Leerkracht en intern begeleider (IB’er) bespreken 
indien nodig in samenspraak met ouders welke 
ondersteuning nodig is. We werken binnen 
Súdwest Fryslân nauw samen met GGD en 
het gebiedsteam. Dit noemen we het intern 
zorgoverleg (IZO). In dit overleg kunnen ook even-
tuele zorgen rond leerlingen worden besproken. 
Kan onze school de benodigde ondersteuning zelf 
niet bieden? Dan maken we gebruik van het Kyk 
Expertisecentrum of het gebiedsteam. Onze intern 
begeleiders kunnen de betreffende leerling ook 
in het bovenschools Zorg- en Adviesteam (ZAT) 
bespreken. In dit team werken we samen met 
onder meer de GGD, maatschappelijk werk, een 
orthopedagoog en deskundigen op het gebied van 
ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

Aankomend 
schooljaar
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KyK onderwijsdag  
leerlingen VRIJ
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Heeft uw kind extra zorg nodig die de leerkracht 
niet kan bieden dan kan het Expertisecentrum 
uitkomst bieden. Het Kyk Expertisecentrum 
bundelt alle kennis en expertise van de Kyk 
scholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding 
van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstrai-
ning 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 team-
leden kunnen gebruik maken van de kennis van 
het KyK Expertisecentrum. Bijvoorbeeld ook als een 
leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen 
zijn in een groep (van welke aard dan ook). Elke 
Kyk school heeft een eigen schoolondersteu-
ningsprofiel, 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 bepaalde kennis 
ontbreekt. Het contact met de zorgcoördinator van 
het Expertisecentrum loopt via de intern bege-
leider van onze school. 

Samenwerkingsverbanden 
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 ze met 
elkaar maken beschrijven ze in het ondersteunings-
plan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan 
kunt u vinden op de website www.passendonder-
wijsinfryslan.nl Voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs in onze regio is het samenwerkingsver-
band Fultura. Meer info kunt u vinden op  
www.fultura.nl

Het Leerlab
Het Leerlab is speciaal voor (hoog)begaafde 
kinderen uit groep 5 t/m 8 die te weinig aansluiting 
hebben op de eigen school, niet met plezier naar 
school gaan of tegen andere problemen aanlopen. 
Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespeci-
aliseerde leerkrachten besteden aandacht aan hun 
specifieke behoeften (intellectueel, creatief en soci-
aal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leer-
routes, boeiende extra lesstof of taken. Zo kunnen 
ze met en van elkaar leren!
Kijk voor meer informatie op de website. 

Jeugdgezondheidszorg 
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van Jeugdgezond-
heidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op twee 
momenten uitgenodigd voor onderzoek: in groep 2 
en in groep 7. 

Anti-pestprogramma KiVa
De Wyken is een officieel erkende KiVa school. KiVa 
is een bewezen effectief programma tegen pesten. 
KiVa betrekt alle leerlingen uit een groep bij pest-
gedrag: pester, slachtoffer en omstander. Positieve 
groepsvorming en gedragsverandering worden 
in de hele school gestimuleerd. Onze KiVa coördi-

nator is Myranda van Bekkum. Meer informatie is te 
vinden op onze website of op  
www.kivaschool.nl.  

Dyslexie
Op de Wyken werken is er een dyslexieprotocol. Wij 
bieden daar waar nodig ondersteuning aan voor 
kinderen met dyslexie met behulp van 2 onder-
steunende programma’s.
In de groepen 1 t/m 4 wordt gebruik gemaakt van 
het programma Bouw! 
Bouw! helpt leerlingen die risico lopen op 
problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen 
in alfabetische principes als teken-klankkoppeling 
en fonemisch bewustzijn.
Voor de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van 
Alinea Suite. Dit programma biedt ondersteuning 
bij dyslexie en andere lees- en spellingproblemen. 
Ook zorgt Alinea Suite dat zwakke lezers zelfred-
zaam kunnen omgaan met teksten en op hun 
eigen niveau kunnen werken en functioneren.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact 
zoeken met onze intern begeleiders.

Kyk en ons  
expertisecentrum
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Cultuurschool
Basisschool de Wyken vindt kunst- en cultuuron-
derwijs belangrijk daarom huren we af en toe een 
kunstenaar in die met de kinderen kunstwerken of 
toneelvoorstellingen maakt, of volgende kinderen 
de muzieklessen van een geschoolde muziekleraar. 
Wij werken hierin samen met Akte 2 en Kek!

NME
De Wyken is lid van NME (Natuur en Milieu 
Educatie) Via de NME doen wij mee met verschil-
lende natuur- en duurzaamheidsactiviteiten, 
zoals: een dagdeel op onderzoek in de natuur, 
bijenexcursie, lammetjes excursie, project vlinders 
in de klas, kikkervisjes in de klas. Deze activiteiten 
brengen onze leerlingen veel kennis en enthousi-
asme voor de natuur bij!

AMV lessen
De AMV-methode van Kunstencentrum Atrium & 
Ritmyk is de ideale voorbereiding voor het leren 
bespelen van een instrument. De AMV-docent 
geeft 20 muzieklessen van 45 minuten in afwisse-
ling met de AMV-lessen van de leerkracht.
De leerkracht wordt gecoacht om samen met de 
muziekdocent met deze AMV-methode te werken. 
De AMV lessen worden ook dit schooljaar gegeven 
in de groepen 4. Als de leerlingen naar groep 5 
gaan, kunnen ze ervoor kiezen om na schooltijd de 
AMV lessen verder te gaan volgen.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet 
staat dat op onze school lessen vormingsonder-
wijs kunnen worden gegeven als ouders daarom 
vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbe-
schouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven 
binnen de schooltijden, maar vallen niet onder 
de verantwoordelijkheid van onze school. Omdat 
geestelijke stromingen en burgerschap onderdeel 
zijn van ons curriculum volgen de kinderen levens-
beschouwelijk onderwijs. Als u met uw kinderen 
besluit gebruik te willen maken van godsdienston-

derwijs, dan kunt u dat aangeven. Deze 
lessen zijn aanvullend op de aandacht 
die wij als school in de lessen besteden 
aan geestelijke stromingen en burger-
schapsvorming. De wekelijkse lessen 
vormingsonderwijs van drie kwartier 
worden verzorgd door een bevoegde 
vakdocent. Ga voor meer informatie naar 
de website www.vormingsonderwijs.nl.

Kwaliteit van onderwijs 
Jaarlijks beoordeelt de onderwijsinspec-
teur of onze school voldoet aan de wette-
lijke kwaliteitseisen voor basisscholen. We 
zijn elke dag proactief bezig met kwaliteit 
en onderzoeken hoe we onze school nog 
beter kunnen maken. We leggen hierover 
verantwoording af naar ouders, leerlingen 
en elkaar. Dit schooljaar zijn de opbrengsten te 
laag op basis wat van ons mag worden verwacht. 
Daarom stellen we hiervoor een doelgericht verbe-
terplan op. De doelstelling is dat de resultaten 
bij de volgende Citoafname significant gestegen 
zijn en aan het eind van het jaar weer liggen op 
het niveau dat van onze populatie mag worden 
verwacht.

Strategisch onderwijsplan
Alle Kyk scholen werken vanuit het KyK onderwijs-
beleidsplan. 
Dit strategische plan is de basis van onze schoolor-
ganisatie en omvat de onderwijsvisie- en strategie 
van stichting Kyk. We vertalen dit ‘grote plan’ in 
een plan van aanpak voor onze school. Hierin staat 
welke doelen we de komende jaren gaan behalen. 
Komend schooljaar start ons nieuwe schoolplan. 
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met 
ons of kijken op onze website. 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 ontwikkelingen, doelen en ambities 
staan beschreven. 

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar organiseren alle KyK scholen een 
tevredenheidsonderzoek. Leerlingen, ouders en 
personeel krijgen dan enquêteformulieren, waarop 
ze hun mening kunnen geven over het onderwijs. 
Na de centrale verwerking ontvangen alle scholen 
en het Kyk bestuur een onderzoeksrapport, zodat 
we een goed beeld hebben van de tevredenheid 
en eventuele verbeterpunten. Op basis hiervan 
kunnen we heel gericht werken aan de kwaliteit 
van onze school. 
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Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties van 
leerlingen vinden we erg belangrijk. Als we werken 
aan kwaliteit, investeren we direct in onze leer-
lingen en hun prestaties. We volgen alle resultaten 
met het leerlingvolgsysteem, de planningsdocu-
menten en verschillende toetsen zoals de Cito-
toets en methode gebonden toetsen. Zo houden 
we goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en 
weten we wanneer leerlingen extra ondersteuning/
uitdaging nodig hebben. Twee keer jaar per jaar 
ontvangen leerlingen een rapport, dat wordt toege-
voegd aan de leerlingportfolio. Na de eindtoetsen 
in groep 6 bespreken we met ouders het voorlo-
pige uitstroomprofiel. 

Uitstroomgegevens
Na gemiddeld acht jaar basisonderwijs gaan 
kinderen naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen 
leerlingen en hun ouders tijdig om een goede 
keuze te maken. Leerlingen van groep 8 maken 
de Iep eindtoets. Deze eindtoets geeft een indi-
catie van het passende schoolniveau. Daarnaast 
organiseren we gesprekken met ouders over de 
schoolkeuze en kunnen leerlingen ‘doedagen’ 
van verschillende scholen bezoeken. Ouders en 
leerkracht melden een leerling samen aan bij een 
school voor voortgezet onderwijs. We hebben 
regelmatig contact met het vervolgonderwijs. 
Uit eigen onderzoek blijkt dat vrijwel alle leer-
lingen van onze school na twee jaar nog dezelfde 
schoolvorm voor voortgezet onderwijs volgen. Dit 
betekent dat ze bij het verlaten van onze school 
een juiste en passende keuze voor vervolgonder-
wijs hebben gemaakt.  

Als een leerling naar een 
andere basisschool, het 
speciaal onderwijs of voort-
gezet onderwijs gaat, krijgt de 
toekomstige school altijd een 
onderwijskundig rapport van 
onze school.  
Let op: vanwege het corona-
virus is er in schooljaar 2019-
2020 geen eindtoets afge-
nomen. De referentieniveaus 
zijn daarom pas zichtbaar in 
2020-2021.  

 

Resultaten  
De Wyken

Overzicht gemiddeld resultaat Eindtoets 
2018:   196,7 (Route 8 eindtoets)  
2019: 184,3 (Route 8 eindtoets)  
2020: geen resultaten i.v.m. corona
2021: 81,3 (Iep eindtoets) 
2022: 75,7 (Iep eindtoets) 

Schooluitstroom en percentage naar voortgezet onderwijs
2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

VWO   3% 14% 36% 5%

HAVO 19% 22% 21% 1%

VMBO GT 35% 33% 19% 27%

VMBO BB en KB 43% 27% 24% 53%

Praktijkonderwijs   0%   2%   0% 0%

Overig   2%   0%   0% 0%
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Groepen
Kinderen van dezelfde leeftijd komen op onze 
school bij elkaar in de groep. Soms maken we een 
combinatiegroep. Dit jaar gaan we starten met 
kleutergroepen 1/2. Dat zorgt voor een evenredige 
instroom bij aanmelding van nieuwe kinderen. Als 
de groepen te groot worden, dan starten we een 
instroomgroep.

Ook de groepen 6/7 worden samengevoegd. Dat 
zorgt voor een mooie doorgaande leerlijn. De 
kinderen leren zo om goed zelfstandig te werken 
wat heel goed aansluit bij waar we als school aan 
gaan werken aankomende schooljaar. 

Lestijden
De Wyken werkt met een ‘vijf gelijke dagen’ model: 
de lestijden zijn alle dagen gelijk, ook op woensdag. 
Kinderen gaan van 08.30 tot 14.15 uur naar school. 
Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdag-
middag vrij. 
Alle kinderen lunchen samen in hun eigen lokaal. 
De eigen leerkracht gaat met de kinderen naar 
buiten. 

Lesaanbod
Van 08.30 tot 14.15 uur bieden we onderwijs van 
hoge kwaliteit. Niet de lesstof is het uitgangspunt, 
maar de ontwikkelingsbehoefte die kinderen van 
nature hebben en die zij in onze school optimaal 
mogen ontplooien! Leerkrachten geven coachend 
les en  bereiken op een coachende manier dat de 
leerling eigen keuzes maakt en eigen doelstel-
lingen ziet en bereikt. De methode bepaalt niet 
ons aanbod. Uitgangspunt is het afstemmen op de 
pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, 

de methode is een middel om dit te bereiken. 
Leidende doelstellingen zijn de leerlijnen uit het 
SLO. De juf/meester zet zich samen met de leerling 
actief in voor een passend en avontuurlijk/uitda-
gend aanbod. Dit doen wij o.a. door het inzetten 
van bewegend leren en inzetten van educatieve 
spelletjes.

De kleuters maken spelenderwijs kennis met taal 
(Nederlands, Engels en Frysk), rekenen, beweging, 
expressie en sociale vaardigheden. Er wordt hierbij 
gewerkt met focusdoelen voor taal- en rekenen. 
Memmetaalsprekkers ondersteunen de kleuter-
groepen bij de Fryske lessen.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen lees-, taal- en 
rekenonderwijs, inclusief schrijven. We geven ook 
les in de Fryske en Engelse taal. Daarnaast bieden 
we wereld oriënterende vakken zoals aardrijks-
kunde, geschiedenis, wetenschap en techniek. 
Ook kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en 
muziek) en bewegingsonderwijs (zoals gym) staan 
wekelijks op het programma.
We besteden veel aandacht aan de zelfredzaam-
heid van leerlingen en aan actief burgerschap 
(normen en waarden, samenleven met anderen). 
Vaardigheden die de leerlingen zowel binnen als 
buiten de school nodig hebben.
Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen (huis)werk mee 
krijgen om thuis te oefenen. U kunt dan denken 
aan een leesblad/leerblad van een vakgebied.

De Wyken organiseert elk jaar interessante en 
educatieve buitenschoolse activiteiten voor alle 
leerlingen. Alle groepen gaan op schoolreisje, 
we organiseren excursies naar musea en biblio-
theek, doen mee aan diverse sporttoernooien in 
de regio en bieden de cursus Jeugd EHBO en het 
verkeersexamen aan. We nemen ook deel aan 
projecten van verschillende culturele instellingen 
en we organiseren jaarlijks een eindmusical voor 
groep 8 en vieren Koningsdag.

Activiteiten voor- en na schooltijd
Kinderen kunnen vóór (vanaf 07.00 uur) en na 
schooltijd (vanaf 14.15 uur) ook terecht bij ons Inte-
graal Kind Centrum. We werken hiervoor samen 
met kinderopvang Stichting Kinderwoud. Kinderen 
mogen tijdens deze uren zelf kiezen uit allerlei 
leuke activiteiten, zoals voetbalclinics, taarten 
bakken, sieraden maken, kleiworkshops
en volleybal. Ook leerlingen die niet structu-
reel gebruik maken van de opvang, kunnen ook 
meedoen met verschillende activiteiten.

Op school
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Ons professionele en gedreven team bestaat uit 
een directeur, (vak)leerkrachten, (bouw)coördina-
toren, intern begeleiders, onderwijsassistenten, 
conciërge, systeembeheerder en administratief 
medewerker. Voor organisatorische vragen kunt 
u terecht bij de bouwcoördinator, voor vragen 
omtrent zorg bij de intern begeleiders.

Directeur: Ronald Verhoef
Ronald.verhoef@kykscholen.nl 

Bouwcoördinatoren:
Onderbouw, Sita Visser: sita.visser@Kykscholen.nl
Bovenbouw, Rutger Afman:  
rutger.afman@Kykscholen.nl

Intern begeleiders:
Groepen 1 t/m 3 Anneke Langhorst:  
anneke.bruinsma@Kykscholen.nl
Groepen 3 t/m 8,Sjoukje Slouwerhof:  
sjoukje.slouwerhof@Kykscholen.nl 

Rekencoördinator:
Sjoukje Slouwerhof:  
sjoukje.slouwerhof@Kykscholen.nl

Taalcoördinator:
Tessa Ferwerda: tessa.ferwerda@Kykscholen.nl

HBG-leerkracht: 
Suzanne Postma:  
suzanne.postma@Kykscholen.nl

Leerkracht afwezig?
Bij ziekte of afwezigheid proberen we vervanging 
te regelen en/of dit intern op te lossen door te 
schuiven met leerkrachten of het verdelen van 
de kinderen over meerdere klassen. Mocht dit 
niet mogelijk zijn is maken wij gebruik van inval-
krachten.  We proberen jullie hier zo vroegtijdig 
mogelijk van op de hoogte te stellen zodat uw kind 
niet onverwachts een andere leerkracht treft. 

Scholing van personeel
Ons team volgt regelmatig bijscholing. Dit kan 
in de vorm van een teambrede scholing of één 
waarbij er specifiek aan eigen vaardigheden wordt 
gewerkt. Zo blijven teamleden scherp en goed op 
de hoogte van alle ontwikkelingen op maatschap-
pelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied en 
kunnen ook zij zich verder ontwikkelen. De studie-
dagen die u hiervoor op de planning vindt worden 
hier o.a. voor gebruikt.

Ons team
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Wij zoeken als school verbinding met de wereld 
om ons heen, met onze leerlingen, maar ook met 
u als ouder. Alleen samen met u kunnen we een 
succes maken van avontuurlijk passend onderwijs. 
Daarom nodigen wij alle ouders van harte uit om 
mee te denken en mee te praten. Een keer per 
maand is er een koffieochtend met de directie 
waar de vorderingen en ontwikkelingen maar ook 
de tevredenheid van u als ouder binnen de school 
aan de orde komen. Openheid en elkaar direct 
aanspreken vinden we ontzettend belangrijk. Uw 
betrokkenheid bij onze school is onmisbaar. 
Samen zorgen we voor een geslaagde schooltijd 
en goede ontwikkeling van uw kind. U kunt op 
verschillende manieren meedenken en meedoen.

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen 
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: arbeidsomstandig-
heden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken 
en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De 
vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag 
aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven 
bij de voorzitter. 
Niet alleen kunnen ouders via de MR hun mening 
geven of een vraag stellen, ook wil de MR soms 
graag de mening van ouders weten in bepaalde 
situaties. De MR heeft daarom een ouderpanel 
opgericht. Mocht u ook deel willen uitmaken van 
het ouderpanel kunt u een mail sturen naar  

ouderpaneldewyken@gmail.com
Op Kykniveau is er de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad (GMR). Deze vertegenwoordigt 
de belangen van alle KyK scholen, waaronder de 
Wyken.

MR 2022-2023:
 � (voorzitter) Anoek Aukema (oudergeleding)
 � (voorzitter) Marijke de Graaf (oudergeleding)
 � Andries Wieringa ( oudergeleding)
 � Chris Wielinga (personeelsgeleding)
 � Sjoukje Slouwerhof (personeelsgeleding, 
secretaris)
 � Petra Jellema (personeelsgeleding)
 � Giovanni Picauly (personeelsgeleding)

Helpen op school
Veel ouders helpen ons regelmatig bij allerlei acti-
viteiten, zoals een creatieve middag, luizencontrole, 
sportdag, voorleesmoeder/vader, verkeersbrigadier, 
ophalen oud papier en schoolreisjes. Uw hulp is 
onmisbaar voor de school en wordt erg gewaar-
deerd!

Ouderraad (OR) 
Dit schooljaar is de ouderraad nieuw gestart. Voor 
het aankomende schooljaar zoeken we iemand die 
de taak van penningmeester op zich wil nemen. 
Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die het leuk 
vinden te helpen bij het bedenken en organiseren 
van activiteiten op onze school. De Ouderraad staat 
nog in de kinderschoenen en er is nog volop ruimte 
voor ontwikkeling! Wat doe je als lid van de ouder-
raad?

 � Je denkt mee over welke thema’s we terug willen 
zien in de activiteiten.
 � Je denkt mee in het opzetten / organiseren van 
activiteiten.
 � Je bent bereid af en toe te helpen bij een activi-
teit.
 � Je vindt het leuk om de ouderraad verder vorm te 
geven.
 � Je vergadert ongeveer 7x per jaar. 

We zijn nu volop bezig de OR vorm te geven, vind 
je het leuk om aan te sluiten, graag!
Het mail adres van de OR is:  
or.dewyken@odysseecloud.nl Dit kunt u gebruiken 
voor vragen en opmerkingen.
Een van de activiteiten die de OR heeft opgepakt is 
het organiseren van het stallen van de fietsen. 

Parkeren
We vragen ouders zoveel mogelijk te parkeren op 
de grote parkeerplaats op de school, of gebruik te 
maken van de Kiss en ride-zone (dus niet parkeren) 
De fietsen worden aan de wegkant geplaatst in 
de vakken. Voor de bovenbouw is er een fietsplek 
achter de sporthal. De leerkrachten bespreken dit 
aan het begin van het schooljaar met uw kinderen.
Dus geen auto’s in de berm parkeren, dat zorgt 
voor onveilige situaties.

Contacten met  
ouders
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Voor het eerst naar school; dat is spannend voor 
kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat 
uw kind zich snel thuis voelt op school. De juiste 
aandacht en  ondersteuning begint direct bij de 
aanmelding. 

Heeft u interesse in onze school? We nodigen u 
en uw kind graag uit voor een rondleiding. Tijdens 
de rondleiding vertellen we over onze werkwijze 
en beleid, terwijl we door de school lopen en in de 
klassen kijken. Er is genoeg gelegenheid tot vragen 
stellen.

Als u kiest voor onze school, vragen we u de 
inschrijfkaart in te vullen en te retourneren. Zodra 
we de inschrijving hebben ontvangen, krijgt u van 
ons bericht van ontvangst. 

Ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, 
krijgt uw zoon of dochter een welkomstpakket via 
de post met daarin vermeld in welke groep hij/
zij komt. U kunt dan een afspraak maken met de 
leerkracht voor het proefdraaien. Vlak nadat uw 
kind 4 jaar is, volgt er een intakegesprek met de 
leerkracht, waarin u van alles kunt vertellen over uw 
kind.

Contactpersoon kleuters: Anneke Langhorst: 
anneke.bruinsma@kykscholen.nl

Vervroegde toelating
Kinderen gaan normaal gesproken vanaf hun 
vierde jaar naar de basisschool. Vanaf de vijfde 
verjaardag is een kind leerplichtig. Voor sommige 
kinderen is het wenselijk dat ze eerder naar school 
kunnen. Dit betreft zeer zelfredzame kinderen met 
een grote ontwikkelingsvoorsprong, die zijn uitge-
keken op de crèche of peuterspeelzaal. KyK heeft 
een speciaal protocol vervroegde toelating. Hierin 
staat precies beschreven in welke situaties een kind 
eerder naar onze school kan.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van Jeugdgezond-
heidszorg 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 onder-
zoeken. Heeft u vragen over de gezondheid van 
uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken 
contact opnemen met de schoolarts of verpleeg-
kundige. 

Sponseringbeleid
De Wyken volgt het sponseringbeleid van KyK zie 
hiervoor de website.

We betrekken u graag bij alles wat op school 
gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij 
de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Open 
communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar infor-
meren; dat is ontzettend waardevol. Heeft u een 
vraag of wilt u iets met ons bespreken? Dan bent 
u na schooltijd altijd van harte welkom.  Als wij u 
graag willen spreken, zullen we u uitnodigen voor 
een gesprek. U krijgt op verschillende manieren 
informatie van en over De Wyken. Ons uitgangs-
punt is om alles digitaal te verstrekken aan ouders 
via ons veilige ouderportaal Social Schools. Daar-
naast stuurt de directie af en toe een nieuwsbrief 
per mail vanuit de directiekamer. 

Website
Op onze website vindt u actuele en uitgebreide 
informatie over onze school. De site is voor leer-
lingen en ouders. De jaarkalender en diverse 
formulieren (bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
bijzonder verlof) staan ook op de site. We publi-
ceren regelmatig foto’s van schoolactiviteiten. Zo 
leest én ziet u wat in en rond onze school gebeurt. 
Wilt u niet dat foto’s op de site worden geplaatst 
waar uw kind op staat? Dan kunt u dit schriftelijk 
aan ons doorgeven of aankruisen bij het AVG priva-
cyformulier als u uw kind inschrijft.

Voor het eerst  
naar school!

Communicatie
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Social media
De Wyken maakt gebruik van Social Media. Na de 
invoering van de algemene verordening gegevens-
bescherming vragen wij u regelmatig toestem-
ming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en 
film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds 
hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt 
u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. 
Ook is er een reglement 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 Facebook of Twitter) 
verspreiden? Doe dit altijd in overleg én met 
toestemming van school. 

Contactmomenten
Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te 
houden van de zaken die er op school spelen. Dit 
doen we in de vorm van o.a. het informatiemoment 
aan het begin van het jaar, de portfoliogesprekken, 
de algemene ouderavond en andere contactmo-
menten. Voor deze contactmomenten ontvangt u 
een uitnodiging. 
De situatie omtrent Corona heeft ervoor gezorgd 
dat deze momenten de afgelopen schooljaren 
anders zijn gelopen dan normaal, mocht er weer 
een Corona pandemie uitbreken, dan bepaalt het 
moment de vorm waarin deze activiteiten ook dit 
schooljaar plaats zullen vinden.

Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of cultureel 
uitstapje; het zijn fijne en feestelijke momenten 
voor onze leerlingen. Deze activiteiten zijn alleen 
mogelijk met uw steun. Daarom vragen we ouders 
een vrijwillige financiële bijdrage van € 25,-. 
De ouderbijdrage wordt ook gebruikt om de collec-
tieve ongevallenverzekering te betalen. De hoogte 
van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de 
algemene ouderavond vastgesteld. De MR vertelt 
dan ook wat precies met het bedrag wordt gedaan. 
Komt een leerling halverwege het jaar op school? 
Dan berekenen we een bedrag per maand. We 
zijn van mening dat alle leerlingen mee moeten 
kunnen doen met activiteiten die de school orga-
niseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen of willen betalen. We zullen daarom 
leerlingen in geen enkel geval uitsluiten van deze 
activiteiten.  

Schorsing of verwijdering
Beleid op schorsen en verwijderen wordt gemaakt 
zodat in situaties waarin dat nodig is, terugge-
grepen kan worden op kaders en afspraken. 
Weigering en verwijdering zijn situaties die bij 
hoge uitzondering toegepast worden. Schorsen is 
een maatregel die zeer zorgvuldig tot stand moet 
komen en verwijderen een maatregel die alleen 
wordt toegepast als er geen of onvoldoende moge-
lijkheden meer zijn om goed onderwijs te bieden.

De directeur is binnen het vastgestelde beleid 
en met inachtneming van de wettelijke regeling, 
bevoegd tot inschrijving, uitschrijving en schorsen 
van leerlingen. Het bevoegd gezag is binnen het 
vastgestelde beleid en met inachtneming van de 

wettelijke regeling, bevoegd tot het verwijderen 
van leerlingen. Daarbij worden de procedures 
gehanteerd zoals die in het protocol “Toelaten, 
schorsen, verwijderen van leerlingen” op onze site 
staan. 

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 vertrou-
wenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De 
vertrouwenspersoon, mevrouw José Nederhoed, 
handelt de klacht af volgens een vaste procedure, 
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 ontwikkeld “Vertrouwensper-
soon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor 
jongeren”. Deze folders zijn te downloaden via 
de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). 
Reintsje Miedema is te bereiken bij GGD Fryslân via 
telefoonnummer 088 22 99 817 of via e-mail  
r.miedema@ggdfryslan.nl.

Stichting Leergeld
Bent u niet in staat de ouderbijdrage of schoolreis 
te betalen? In dat geval kunt u zich richten tot 
“Stichting Leergeld”. Deze stichting richt zich op 
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 
jaar van ouders met een laag inkomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.leergeldzwf.nl of via de folder die op school 
verkrijgbaar is. 

Verdere  
informatie
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Klachtenprocedure en  
vertrouwenspersoon 
We doen ons best om uw kind optimaal onder-
wijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle 
leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan 
het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. 
Dan willen we heel graag met u in gesprek, zodat 
we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u 
een klacht over onze school? Dit kunt u het beste 
bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen 
niet uitkomt, luistert de schooldirecteur naar uw 
verhaal. Lukt het nog niet om een oplossing te 
vinden? Dan hebben we op onze school een con-
tactpersoon die met u meedenkt: Voor onze school 
is dat: Rutger Afman. Hij kan u indien nodig door-
verwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. 
Reintsje Miedema, of naar de Landelijke Klachten-
commissie.

Rechten en plichten
School, ouders, verzorgers, de leerlingen en het 
bevoegd gezag hebben allemaal rechten en 
plichten waar ieder zich aan moet houden. Op onze 
website is meer informatie te vinden en zijn bijbe-
horende beleidsdocumenten beschikbaar zoals: 
Verlof en vrije dagen protocol, sociale mediapro-
tocol, toelating, schorsen en verwijderen, veilig-
heidsbeleid.

Lesaanbod
Bewegingsonderwijs 1 en 2 6.30 uur Basislessen

Bewegingsonderwijs
3 t/m 8 1.30 uur

Werken met
ontwikkelingsmateriaal

1 en 2 6.45 uur Focusdoelen themaplanning

Muzikale vorming 1 en 2 1.15 uur 1,2,3, zing

3 en 4 0.45 uur

5 t/m 8 0.45 uur

Taalontwikkeling
Spelling
Voortgezet Lezen
Begrijpend Lezen 
Aanvankelijk Lezen
Woordenschat

1 en 2 2.30 uur Focus doelen themaplanning taal, Fonemisch 
bewustzijn/Wat zeg je

3 en 4 9.15 uur Staal, Veilig Leren Lezen Kim versie, Nieuwsbegrip, 
Estafette lezen

5 t/m 8 7.45 uur Staal, Veilig Leren Lezen Kim Versie, Estafette lezen, 
Nieuwsbegrip 

Schrijven 1 en 2 1.00 uur Schrijfatelier

3 en 4 1.00 uur Groep 3-5 Pennenstreken
Groep 6-8 Pennenstreken

5 en 6 0.45 uur

7 en 8 0.30 uur

Frysk 1 en 2 0.30 uur Spoar 8

3 en 4 0.30 uur Spoar 8, Ikke, Fryske televyzje Witwat

5 t/m 8 0.30 uur Spoar 8, Tsjek televyzje

Engels 1 t/m 8 0.30 uur Join In

Rekenen 1 en 2 2.45 uur Focusdoelen rekenen, Wereld in getallen,  
Met sprongen vooruit, Schatkist Rekenen,  
Als kleuters leren tellen (SLO)

3 en 4 4.15 uur Wereld in getallen, 
Met sprongen vooruit

5 t/m 8 5.00 uur

Verkeer 1 en 2 0.30 uur Digibordlessen verkeer
Verkeerskranten VVN

Aardrijkskunde 3 t/m 8 0.30 uur Blink

Geschiedenis 3 t/m 4 2.00 uur Blink

Natuur en techniek 5 t/m 8 4.00 uur Blink

Tekenen en handvaardigheid 3 t/m 8 2.00 uur Thematisch

Sociale Vorming 
Kieskast 
Spreekbeurt 
Computervaardigheden
HVO/GVO

3 en 4 1.00 uur Zien, Leefstijl, KiVa, 

5 t/m 8 1.45 uur
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Servicebureau Kyk
De directeur van OBS De Wyken is verantwoordelijk 
voor het schoolbeleid op deze school. Daarnaast 
zijn alle directeuren van de Kyk scholen medever-
antwoordelijk voor het bovenschoolse beleid. Dhr. 
Bram ten Kate is voorzitter van het College van 
Bestuur van Kyk. De medewerkers van het service-
bureau ondersteunen bestuur en directie. 

Servicebureau Kyk
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
(0515) 857 020

GGD Fryslân
(088) 22 99 444
Schoolarts: Sytske Sijtsema    
 
Verpleegkundige: Ingrid Fijnvandraat
Assistent: Ingrid Holkema

Contactpersoon de Wyken en 
intern vertrouwenspersoon
Rutger Afman
0515-411213

Extern vertrouwenspersoon: 
Reintje Miedema
088-2299536 
r.miedema@ggdfryslan.nl

Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar 
Afdeling Leerplicht Gemeente Súdwest Fryslân
(0515) 489 000

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

Inspecteur van het onderwijs
Mevr. Drs. M. Muller

Gegevens KyK en 
andere partners
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Heb jij een leuk, mooi, grappig of inspirerend

KyKje? Deel jouw KyK-momenten komend jaar

met ons via de hashtag #kykscholen en tag ons

in je bericht!

We delen graag jullie momenten op de KyK

socials. Een aantal foto's krijgt een mooie plek

in de schoolgids van volgend jaar!      

Beste ouders, verzorgers, en leerlingen,

Met trots presenteren we de eerste schoolgids inkalendervorm van KyK! Sinds 2022 zijn de scholen vanGearhing en Odyssee samen verdergegaan in onzenieuwe stichting: KyK-scholen. KyK staat voor Krêft ynKollektyf, want dat is wat we zijn, een krachtig collectiefvan 34 scholen in Friesland. Binnen KyK gaan erdagelijks 4026 leerlingen naar school. Onze leerkrachten,onderwijsassistenten, intern begeleiders, directeuren enandere medewerkers zetten zich dagelijks in voor goedonderwijs. In een veilige omgeving waar iedereen zichzelfkan zijn, zodat elk kind met plezier naar school gaat.Graag richt ik mij in het bijzonder ook aan de ouders enverzorgers van onze leerlingen, want jullie zijn van grootbelang bij de ondersteuning van het thuisleren, hetorganiseren en realiseren van activiteiten op de scholen,de medezeggenschapsraad en meer. Samen zorgen wevoor passend onderwijs, ieder in zijn eigen dorp of stad.Welkom bij KyK!

                                                                                 - Bram
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