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van waterpoort tot wad



Voorwoord

Belangrijke informatie:
Ziekmelden: Via Social Schools of telefonisch 
 van 8.00 – 8.30 uur op (0515) 41 12 13
E-mailadres school: obs.dewyken@dewyken.nl
Website: www.dewyken.nl 
Adres: Keizersmantel 1
 8607GM Sneek

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit is de schoolkalender van OBS de Wyken voor het schooljaar 2019-
2020. In de jaarkalender vindt u alle praktische informatie, zoals de 
data van de oudergesprekken, vrije dagen en vakanties. Soms is het 
lastig vooruit te kijken; bij wijzigingen en aanvullingen zullen we u tijdig 
informeren. De schoolkalender kunt u in zijn geheel op onze website 
bekijken.

Overal waar we “ouders” schrijven, bedoelen we ook “verzorgers”.

We gaan er vanuit dat we samen met u en uw kind(eren) een prachtig 
schooljaar gaan beleven!
Mocht u informatie zoeken en niet vinden in onze kalender, ga dan naar 
onze website voor meer regelingen en protocollen of loop binnen bij 
ons op school.

We hopen dat de kalender een mooi plekje krijgt bij u thuis en dat u 
hem met plezier gaat gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Directie en team OBS de Wyken
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Augustus
2019

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Deze week:
 � Gouden weken

Luizenpluizen

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Informatieavond  
groep 1, 2, 3 

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Bij Odyssee telt elke leerling mee, niemand staat 
buitenspel.
Heeft uw kind extra zorg nodig die de leerkracht 
niet kan bieden dan kan het professionele Exper-
tisecentrum uitkomst bieden.
We zijn een kleurrijke school en staan voor actief 
leren in een innovatieve omgeving, waarin wij 
leerlingen willen prikkelen en uitdagen. We ma-
ken van leren elke dag een avontuur; daar staan 
we voor! 
Uw betrokkenheid bij de school is ontzettend be-
langrijk. Samen met u gaan we uw kind een fijne 
en waardevolle schooltijd bieden. 

Openbare basisschool De Wyken is 1 van de 14 
Odysseescholen. Odyssee biedt passend open-
baar onderwijs aan ongeveer 2150 leerlingen van 
4 tot 18 jaar. Het onderwijs wordt gegeven door 
een enthousiast team van 315 medewerkers- vari-
erend van assistent en vakleerkracht tot conciër-
ge en experts. 
Kiezen voor De Wyken, is kiezen voor een moder-
ne en veilige school met kwaliteit. Kinderen kun-
nen zich hier voorbereiden op hun toekomst, we 
willen dat ze zich ontwikkelen 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 400 leerlingen in 18 groepen. Samen met 
Christelijke basisschool de Vuurvlinder en kinder-

opvang 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, kinder-
opvang, naschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
sport.

Odyssee en ons expertisecentrum
Alle teamleden en leerlingen kunnen gebruik 
maken van de kennis van het Odyssee Exper-
tisecentrum. Dit expertisecentrum bestaat 
uit specialisten die ook werkzaam zijn binnen 
Odyssee als leerkracht of onderwijsassistent. Elke 
Odysseeschool 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 Expertisecen-
trum precies waar wat te halen is.

Groep Leerkracht Groep Leerkracht

1a Juf Petra
Juf Sjoukje D

4c Juf Nely
Juf Sjoukje D

1b Juf Liane
Juf Ilse

5a Juf Joke
Juf Nynke

5b Juf Brenda
Juf Celina

2a Juf Anneke
Juf Annelies

6a Juf Marian
Juf Ineke

2b Juf Foekje
Juf Beitske

6b Juf Loes
Juf Suzanne

3a Juf Geertje 6c Meester Chris
Juf Ineke

3b Juf Femia
Juf Lilian

7a Meester Rutger
Juf Sita

4a Juf Sita
Juf Celina

7b Meester René
Juf Rinny

4b Juf Liset 8a Juf Rinny
Juf Myranda

8b Meester Remco

Odyssee en 
OBS De Wyken
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September
2019

Deze week:
 � Gouden Weken

Deze week:
 � Gouden Weken

Deze week:
 � Informatieavond groep 
4 t/m 8

 AC vergadering va. 20.00u.

Bowlen gr. 6 - t/m 27 sept.

MR va. 20.00u

Start Kinderpostzegelactie

Start LeerLab, voorheen 
Plusklas voor bovenbouw 
(lestijd 08:45 – 14:30 uur)

LeerLab: informatieavond 
voor ouders 19:45 – 21:00 
uur

LeerLab: startgesprekken 
met leerling, ouder(s), 
(eventueel) eigen leer-
kracht, leerkracht LeerLab

Groep 1 en 2 vrij

Start Doe-klas bovenbouw 
(lestijd 08:30 – 14:30 uur)

Groep 1 en 2 vrij

Doe-klas: informatieavond 
voor ouders en leerkrach-
ten 19:30 – 20:30 uur
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Onze visie op onderwijs
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en 
ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken wil-
len 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 ple-
zier naar school gaan. Dit betekent een pedago-
gisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd 
en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien 
tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. 

Op OBS de Wyken besteden we hier expliciet 
aandacht aan. Ieder schooljaar starten we met 
de Gouden Weken. In deze eerste weken van het 
jaar wordt een positieve basis gelegd voor het 
samenleven in de groep. Samen wordt gespro-
ken 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. Na de kerstvakantie 
starten de Zilveren Weken, waarbij we in een 
korter tijdsbestek nogmaals de Gouden Weken 
herhalen. Wij zijn een dynamische school, waar 
leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk 
garant staan voor een goed pedagogisch klimaat 
op basis van vertrouwen tussen leerlingen, leer-
krachten en ouders. In een collectieve ambitie 
willen we een krachtige bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van kinderen.

Op onze school geven we onderwijs waarbinnen 
ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tem-
po en op zijn eigen niveau te leren. We zien elk 

kind als individu en hebben oog voor zijn 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.

Wij realiseren dit door:
 � opbrengstgericht te werken;
 � duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in de 
kindportfolio’s en onze analyse- en plannings-
documenten;
 � onze kinderen goed te (leren) kennen en hun 
onderwijsbehoeften in kaart te brengen;
 � te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbin-
nen kinderen zich zo optimaal mogelijk kun-
nen ontwikkelen;
 � kinderen medeverantwoordelijk te maken voor 
hun eigen leerproces;
 � een goed functionerend zorgsysteem;
 � vanuit wederzijds respect een open en trans-
parante communicatie met kinderen, ouders 
en elkaar;
 � te zorgen voor een goede deskundigheidsont-
wikkeling van leerkrachten.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen 
in het onderwijs, zoals  werken aan de 21e -eeuw-
se vaardigheden en het gepersonaliseerd  leren. 
De inzet van de IPad  is voor onze school een 
vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseer-
de onderwijs te realiseren en het leren leuk en 
aantrekkelijk te maken. Leerlingen vanaf groep 
3 op de Wyken hebben de beschikking over hun 
eigen iPad, bij de kleuters zijn touchscreens 
aangeschaft i.p.v. een iPad voor elke leer-
ling en zijn er 10 iPads per groep. Ver-
der blijven we op zoek naar nieuw 
lesstof aanbod, die aansluit bij de 
leerbehoeften van de kinderen. 

Waar staat 
De Wyken voor?

Passend onderwijs is voor ons: 
ons onderwijs goed aan laten 
sluiten bij de leerlingen op een 
moderne, avontuurlijke manier. 6



Oktober
2019

Herfstvakantie

Deze week:
 � Groep 5 t/m 8:  
Kiva meting

 � Luizenpluizen
 � Schoolfotograaf

MR va. 20.00u.

Herfstvakantie

Schoolfotograaf

Start Kinderboekenweek 
2019 Reis mee!  
(2 t/m 13 oktober 2019)

Herfstvakantie

Schoolfotograaf

LeerLab: startgesprekken 
met leerling, ouder(s), 
(eventueel) eigen leer-
kracht, leerkracht LeerLab 

Speelgoedochtend  
groep 1 en 2

Herfstvakantie

Laatste Kurzweil training 
basis 15.00-17.00u, gevor-
derden 18.30-20.30u.

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 en 2 vrij

Herfstvakantie

Dag van de Leerkracht
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Juiste ondersteuning voor ieder kind

Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkhe-
den. De Wyken geeft de juiste aandacht en on-
dersteuning aan elke leerling. We sluiten aan bij 
wat een kind nodig heeft, zodat het zich optimaal 
kan ontwikkelen. Dit noemen we ‘zorg in het hart 
van de school’.

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 
leerlingen uitdagende lesstof en opdrachten. 
Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, 
volgen wij de ontwikkeling en prestaties.
Hiervoor gebruiken we onder meer eigen analy-
se- en planningsdocumenten, portfolio’s, ob-
servaties, toetsen en het gemaakte werk van de 
leerlingen. De leerkracht zet deze belangrijke 
informatie in het leerlingvolgsysteem. 
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. Zijn er zor-
gen over een leerling? 

Leerkracht en intern begeleider bespreken dan 
(samen met ouders) welke ondersteuning nodig 
is. Bovendien werken we binnen Súdwest Frys-
lân nauw samen met GGD en het gebiedsteam. 
Dit noemen we het intern zorgoverleg (IZO). In 
dit overleg kunnen ook eventuele zorgen rond 
leerlingen worden besproken. Kan onze school 
de benodigde ondersteuning zelf niet bieden? 
Dan maken we gebruik van het Odyssee Exper-
tisecentrum of het gebiedsteam. Onze intern 
begeleiders kunnen de betreffende leerling ook 
in het bovenschoolse 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.

Odyssee en ons expertisecentrum
Het Odyssee expertisecentrum bundelt alle 
kennis en expertise van leerkrachten en onder-
wijsassistenten die binnen de Odysseescholen 
aanwezig zijn. Denk aan hulp bij dyslexie, bege-
leiding van hoogbegaafde leerlingen, Plusklas, 
Doeklas, weerbaarheidstraining, creatieve the-
rapie, beeldcoaching, kindercoaching en logo-
pedie. Het centrum werkt ook nauw samen met 
externe partijen en is beschikbaar voor al onze 
leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd 
op het juiste moment inzetten. Het contact met 
het expertisecentrum verloopt via onze intern 
begeleiders.

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 onder-
steuningsplan. Meer informatie en dit onder-
steuningsplan kunt u vinden op de website 
www.passendonderwijsinfryslan.nl,  
tel. 06 40048644

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. 
Meer info kunt u vinden op  
www.fultura.nl

Plusklas
Odyssee heeft de Plusklas voor meer- of hoogbe-
gaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte 
hebben aan extra uitdaging. In de Plusklas wordt 
ingespeeld op hun specifieke behoeften (intel-
lectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voor-
beelden zijn versnelde leerroutes, interessante, 
boeiende extra lesstof of taken. Kijk voor meer 
informatie op de website.
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November
2019

Brede School Duinterpen 
Lampionnenoptocht door 
de wijk Duinterpen voor de 
groepen 1 t/m 8 om 18.00 
uur (Wyken/Vuurvlinder/
Kinderwoud) Info volgt.

Ouder-kind gesprekken 
1 t/m 8

AC vergadering va. 20.00u.

Ouder-kind gesprekken 
1 t/m 8

Ouder-kind gesprekken 
1 t/m 8

MR Zakelijke ouderavond

Ouder-kind gesprekken 
1 t/m 8

Groep 1 en 2 vrij

 Groep 1 en 2 vrij

St.Nicolaassprookje 5 t/m 7

Groep 1 en 2 vrij

Ouder-kind gesprekken 
1 t/m 8
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De Wyken inspireert kinderen om met plezier te 
leren in een veilige omgeving.
We bieden een zorgzaam en uitdagend leerkli-
maat, waarbij ZORG staat voor:

 � Zelfstandigheid
 � Ontwikkeling
 � Relatie
 � Geborgenheid 

Elke dag kunnen kinderen bij ons terecht voor 
een mooie combinatie van onderwijs, opvang en 
activiteiten.

Avontuurlijk leren
Leren is op de Wyken elke dag een avontuur. We 
begeleiden leerlingen bij de ontwikkeling van 
hun talenten en mogelijkheden, we spelen actief 
in op hun
onderwijsbehoefte. Dit gebeurt in een uitdagen-
de, veilige en professionele leeromgeving.

Open voor iedereen
Verschillen geven kleur aan een school. De 
Wyken staat open voor alle kinderen, ongeacht 
hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. We 
luisteren naar de vragen van kinderen, ouders en 
de samenleving en zoeken in alle openheid naar 
passende antwoorden.

Passend onderwijs in de praktijk
OBS De Wyken biedt avontuurlijk passend on-
derwijs. Hoe maakt onze school passend onder-
wijs nu concreet? Dit doen we op de volgende 
manier:

 � Elke leerling krijgt de juiste aandacht en onder-
steuning
 � Van 07.00 tot 18.30 uur bieden we een mooie 
combinatie van onderwijs, opvang en activitei-
ten

 � Elke dag investeren we in topkwaliteit
 � Professioneel personeel vormt de basis van 
onze school
 �We werken met slimme, nieuwe onderwijsvor-
men
 � Samenwerking met ouders en open communi-
catie staan centraal

ZORG voor onze 
leerlingen
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December
2019

Kerststukjes maken  
groep 1 t/m 8

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Sinterklaas gr. 1-4 en  
pakjesmorgen gr. 5 t/m 8

Kerstmaaltijd

Kerstvakantie

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 en 2 vrij

Speelgoedochtend  
groep 1 en 2
Alle kinderen zijn om 
12.00u. vrij

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
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Gouden Weken
Onze school werkt met de methode ‘Gouden We-
ken’. In de eerste (gouden) weken van het school-
jaar investeren we extra in positieve groeps-
vorming en oudercontact. Alle leerkrachten 
gebruiken hiervoor een stappenplan. Het doel: 
een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar 
plezier van hebben. Na de kerstvakantie worden 
de gemaakte afspraken tijdens de Zilveren We-
ken opgefrist.

Anti-pestprogramma KiVa
KiVa is een bewezen effectief programma tegen 
pesten. Het is ontwikkeld in Finland. De Wyken 
heeft 8 jaar geleden meegedaan aan het lande-
lijk project van de Rijksuniversiteit Groningen, 
waarna het een officieel erkende KiVa school is 
geworden. KiVa betrekt alle leerlingen uit een 
groep bij pestgedrag: pester, slachtoffer en om-
stander. Positieve groepsvorming en gedragsver-
andering worden in de hele school gestimuleerd. 
Onze KiVa-coördinator is Rutger de Groot. Meer 
informatie is te vinden op onze website of op 
www.kivaschool.nl.  
 
Uitgangspunt voor ons onderwijs op de Wyken 
is een passend aanbod voor ieder kind, geënt op 
het talent van ieder kind!
 

Ontwikkeling 
van ons onderwijs

Kurzweil 
Op de Wyken wordt gewerkt met het 
dyslexieprotocol. Mocht u meer informatie 
willen, dan kunt u contact zoeken met onze 
intern begeleiders. Kurzweil is een digitaal 
ondersteuningsprogramma die leerlingen met 
dyslexie extra ondersteunt. Ook komend 
schooljaar worden ouders en leerlingen betrokken 
bij voorlichtingen over Kurzweil.
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Januari
2020

Odyssee Studiedag 9.00-
16.00u, leerlingen zijn vrij 
deze dag

Deze week:
 � Zilveren weken
 � Groep 3 t/m 8: Cito toet-
sen Rekenen, Technisch 
Lezen

Deze week:
 � Groep 2: Checklist  
Taalbewustzijn 

 � Groep 4 t/m 8: Cito  
Begrijpend Lezen,  
Spelling, DMT kaart C

Deze week:
 � Zilveren weken
 � Luizenpluizen

Kerstvakantie Kerstvakantie

LeerLab: facultatieve  
oudergesprekken

Kerstvakantie

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 en 2 vrij
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Basisschool de Wyken vindt kunst- en cultuur-
onderwijs belangrijk. U kunt dan denken aan het 
inhuren van een kunstenaar die in alle groepen 
kunstwerken maakt, toneelvoorstellingen voor 
alle leerlingen of het volgen van muzieklessen 
met een geschoolde muziekleraar.

Onze cultuurwerkgroep bestaat uit Geertje 
Hoekstra, Liane Dekker en Nynke van Wallinga. 
Via Akte 2 (projectbureau van Cultuurkwartier en 
Ritmyk) zijn veel leerlingen met kunst in aanra-
king gebracht.
In de KEK! Jaren (cultuureducatie met kwali-
teit) en de Muziekimpuls willen we graag een 
stap verder komen. Er zijn daarom speerpunten 
gericht op het verdiepen van het curriculum 
geformuleerd. We willen voor muziek, beeldend 
en erfgoed een doorlopende leerlijn/programma 
ontwikkelen, waarvan 50% van de leerlingen ge-
bruik maakt in één van de drie disciplines. Hier-
voor zoeken we ook aansluiting bij het provincie 
brede programma m.b.t. deskundigheid, in het 
bijzonder de inspiratieprojecten. 
Ook komend schooljaar gaat de Wyken extra 
inzetten op muziekonderwijs.  

NME
OBS de Wyken is lid van NME (Natuur en Milieu 
Educatie) en Nely Bouma is de coördinator en 
stimulator binnen onze school. Via Nely Bouma 
kunnen leerkrachten zich opgeven voor verschil-
lende natuur- en duurzaamheidsactiviteiten, 
zoals: een dagdeel op onderzoek in de natuur, bij-
enexcursie, lammetjes excursie, project vlinders 
in de klas, kikkervisjes in de klas. Het is geweldig 
om met leerlingen uitstapjes te maken buiten de 
school en de natuur beter te leren kennen.

Cultuurschool

AMV lessen
De AMV-methode van 
Kunstencentrum Atrium & 
Ritmyk is de ideale voor-
bereiding voor het leren 
bespelen van een instru-
ment. De AMV-docent 
geeft 20 muzieklessen van 
45 minuten in afwisseling 
met de AMV-lessen van de 
leerkracht.
De leerkracht wordt ge-
coacht om samen met de 
muziekdocent met deze 
AMV-methode te werken. 
De AMV lessen worden 
schooljaar 2019-2020 ge-
geven 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.
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Februari
2020

Deze week:
 � Groep 2 t/m 8:  
Rapport mee

Voorjaarsvakantie

 � Groep 1 t/m 8:  
Oudergesprekken  
met rapport

 � AC vergadering  
va. 20.00u.

 � Luizenpluizen

Voorjaarsvakantie

Groep 1 t/m 8:  
Oudergesprekken met 
rapport

Voorjaarsvakantie

Groep 1 t/m 8:  
Oudergesprekken met 
rapport

MR va. 20.00u.

Speelgoedochtend  
groep 1 en 2

Voorjaarsvakantie

Groep 1 t/m 8:  
Oudergesprekken met 
rapport

Groep 1 en 2 vrij

Voorjaarsvakantie

Groep 1 t/m 8:  
Oudergesprekken met 
rapport

Basketbaltoernooi gr. 6,7,8
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Iedere dag streven wij naar onderwijs 
van topkwaliteit. Wij halen het beste 
uit onze  leerlingen, door hen het beste 
te bieden, want dan kunnen ze optima-
le leerresultaten behalen. We streven 
naar topkwaliteit wat betreft de inhoud 
van ons onderwijs, de manier waarop 
we de lesstof aanbieden, de omgeving 
waarin de kinderen leren en de be-
schikbare zorg voor leerlingen. Kortom: 
alle belangrijke processen in en rond 
de school.

Jaarlijks beoordeelt de onderwijsin-
specteur of onze school voldoet aan de 
wettelijke kwaliteitseisen voor basisscho-
len. En dat is zeker het geval. We zijn 
elke dag proactief bezig met kwaliteit en 
onderzoeken hoe we onze school nog 
beter kunnen maken, want dat verdie-
nen onze leerlingen. We leggen hierover 
verantwoording af aan ouders, leerlingen 
en elkaar.

Strategisch  
onderwijsplan
Alle Odysseescholen werken vanuit het 
Odyssee onderwijsbeleidsplan 2016-2020. 
Dit strategische plan is de basis van onze 
schoolorganisatie en omvat de onder-
wijsvisie- en strategie van stichting Odys-
see. 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 infor-
matie 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 schooplan wordt ieder 
jaar een schooljaarplan gemaakt, waarin 
de ontwikkelingen, doelen en ambities 
staan beschreven. Ieder kwartaal wordt 
daarvan een rapportage gemaakt en 
besproken met team, MR en bestuur.

De interne collegiale  
auditcommissie 
Sinds 2008 werden er collegiale visitaties 
uitgevoerd bij de scholen van het ‘oude’ 
Odyssee, vanuit een vergelijkbare doel-
stelling. Een collegiale audit levert een 
wezenlijke bijdrage aan de professionele 
houding, de wil en het vermogen van 
collega’s om continu te reflecteren op de 
effectiviteit van kennisoverdracht en de 
benodigde vaardigheden. Scholen leren 
van en met elkaar.
Als een school een onderzoeksvraag 
heeft, kunnen ze daarmee bij de audit-
commissie terecht. School levert daarbij 
een zelfevaluatie aan. Op basis van de 
onderzoeksvraag kijkt de auditcommissie 
wat er nodig is om een antwoord op de 
vraag te formuleren. Daarna wordt er een 
auditdag met een’inspectie-style’ bezoek 
gepland, die bestaat uit klassenbezoe-
ken, gesprekken en terugkoppeling. 

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar organiseren alle Odyssee-
scholen een tevredenheidsonderzoek. 
Leerlingen, ouders en personeel krijgen 
dan enquêteformulieren, waarop ze hun 
mening kunnen geven over het onder-
wijs. Na de centrale verwerking ontvan-
gen alle scholen en het  Odysseebestuur 

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. Naast 
het geplande tevredenheidsonderzoek, 
kunt u natuurlijk op elk moment aan-
geven wat u vindt van het onderwijs en 
onze school. De uitslag van de “Ouderte-
vredenheids enquête” van april 2019 gaf 
een score van 3,18, een ruime voldoende. 
De leerling en personeel enquête worden 
komend schooljaar afgenomen.

Resultaten OBS  
De Wyken
Een fijne schooltijd en goede school-
prestaties van leerlingen vinden we erg 
belangrijk. Als we werken aan kwaliteit, 
investeren we direct in onze leerlingen 
en hun prestaties. We volgen alle resul-
taten met het leerlingvolgsysteem, de 
planningsdocumenten 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 leerlin-
gen een rapport, dat wordt toegevoegd 
aan de leerlingportfolio. Na de eindtoet-
sen in groep 6 bespreken we met ouders 
het voorlopige uitstroomprofiel. 

Uitstroomgegevens 
Na acht jaar basisonderwijs gaan kin-
deren naar het voortgezet onderwijs. 
Wij helpen leerlingen en hun ouders 
tijdig om een goede keuze te maken. 
Leerlingen van groep 8 hebben in 2018 
de Route 8 Eindtoets gemaakt, een digi-
tale, adaptieve toets. Adaptief betekent 
dat de toets zich aanpast aan het niveau 
van de leerling. Ieder kind doorloopt op 

deze manier een eigen route door de 
toets en maakt dus een unieke toets. 
Deze Eindtoets geeft een indicatie van 
het passende schoolniveau. Daarnaast 
organiseren we gesprekken met ou-
ders 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 ver-
volgonderwijs. Uit eigen onderzoek blijkt 
dat vrijwel alle leerlingen 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 
vervolgonderwijs hebben gemaakt.

Als een leerling naar een andere basis-
school, het speciaal onderwijs of voort-
gezet onderwijs gaat, krijgt de toekom-
stige school altijd een onderwijskundig 
rapport van onze school.

Resultaten van  
het onderwijs 

Overzicht gemiddeld 
resultaat Eindtoets
Route 8 Eindtoets 
2017 201,3
2018 196,7
2019 184,3

Overzicht uitstroom groep 8 naar  
voortgezet onderwijs 2018-2019
Schoolvorm  Percentage
VWO   3%
HAVO   19%
Vmbo GT  35%
Vmbo BB en KB  43%
Praktijkonderwijs  0%
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Maart
2020

Deze week:
 � Verkeersweek 

MR va. 20.00u.

 Grote Rekendag

Kangoeroerekenen

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 en 2 vrij Volleybaltoernooi  
groep 4 t/m 8
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Kinderen kunnen vóór (vanaf 07.00 
uur) en na schooltijd (vanaf 14.15 uur) 
ook terecht bij ons Integraal Kind 
Centrum. We werken hiervoor samen 
met kinderopvang Stichting Kinder-
woud. Kinderen mogen tijdens deze 
uren zelf kiezen uit allerlei leuke acti-
viteiten, zoals voetbalclinics, taarten 
bakken, sieraden maken, kleiwork-
shops en volleybal. Leerlingen die niet 
structureel gebruik maken van de 
opvang, kunnen ook meedoen met 
verschillende activiteiten. 

Groepen
Kinderen van dezelfde leeftijd komen 
op onze school bij elkaar in de groep. 
Soms maken we een combinatie-
groep. We houden rekening met de 
verschillen tussen kinderen. Ze leren 
op onze school goed zelfstandig 
werken én samenwerken met ande-
ren. In dit schooljaar hebben we de 
volgende groepen:  1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 
3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 
8a en 8b. 

Lestijden
De Wyken werkt met een ‘vijf gelij-
ke 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 vrijdagmiddag vrij. De 
leerlingen van groep 1 en 2 zijn daar-
naast nog 17 vrijdagochtenden vrij 
(zie ook jaarkalender). Alle kinderen 
lunchen samen met een leerkracht, 

onderwijsassistente of vrijwilliger in 
de groepslokalen. De eigen leerkracht 
gaat met de kinderen naar buiten. Na 
schooltijd kunnen kinderen naar huis 
of in de Brede School Duinterpen blij-
ven. We bieden verschillende moge-
lijkheden wat betreft opvang voor en 
na schooltijd.

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 ontplooi-
en! Leerkrachten geven coachend 
les en  bereiken op een coachende 
manier dat de leerling eigen keuzes 
maakt en eigen doelstellingen ziet en 
bereikt. De methode bepaalt niet ons 
aanbod. Uitgangspunt is het afstem-
men op de pedagogisch-didactische 
behoefte van de leerling, de metho-
de 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/
uitdagend aanbod. Dat betekent 
ontwikkeling van dialogisch onder-
wijs volgens onze visie  op innovatief 
en passend onderwijs. Coachen in de 
klas als bijdrage aan een krachtige 
leeromgeving. Van een leraar wordt 
verwacht dat hij van situaties leersitu-
aties weet te maken. 
We werken met de modernste on-
derwijsvormen, zoals digitale school-
borden (touchscreens Prowise bij 
de kleuters), digitale lesstof en alle 
leerlingen vanaf groep 3 beschikken 
over een iPad. De jongste kinderen 

maken spelenderwijs kennis met 
taal, rekenen, beweging, expressie en 
sociale vaardigheden. In een veilige 
sfeer geven we veel aandacht aan het 
individuele kind en de omgang met 
elkaar. 

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlin-
gen lees-, taal- en rekenonderwijs 
inclusief schrijven; de zogenoemde 
basisvaardigheden. We geven ook les 
in de Fryske en Engelse taal. Mem-
metaalsprekkers ondersteunen de 
kleutergroepen bij de Fryske lessen. 
Daarnaast bieden we wereld oriënte-
rende vakken (zoals aardrijkskunde 
en geschiedenis), kunst en cultuur 
(zoals handvaardigheid en muziek), 
bewegingsonderwijs (zoals gym) 
en ICT-lessen. We geven veel aan-
dacht aan de zelfredzaamheid van 
leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het 
verkeer) en aan actief burgerschap 
(normen en waarden, samenleven 
met anderen). De basisvaardigheden 
zoals rekenen en taal geven we zoveel 
mogelijk in de ochtend, de meer 
‘beweeglijke’ en creatieve vakken in 
de middag. Dit past het beste bij het 
ritme van de leerlingen. Kinderen 
leren bij ons steeds zelfstandiger wer-
ken. Vanaf groep 3 kunnen ze werk 
mee krijgen om thuis te oefenen .U 
kunt dan denken aan een leesblad/
leerblad van een vakgebied.

Engels voor alle kinderen
Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen 
Engelse les. We gebruiken hiervoor 
de digibord Methode Take it Easy. Met 
behulp van native speaking co-do-
centen via het digibord stimuleren 
we de interactie in de klas. Zo raken 

de kinderen spelenderwijs vertrouwd 
met de Engelse taal.

Wetenschap en techniek
In het lesprogramma van de Wyken 
neemt wetenschap en techniek een 
belangrijke plaats in. Dit past goed bij 
de nieuwsgierigheid en brede inte-
resse van jonge kinderen.
Wetenschap en techniek verrijken 
ons onderwijs en zorgen ervoor dat 
het onderwijs past bij de eisen van 
deze tijd. Het stimuleert een nieuws-
gierige, onderzoekende en problee-
moplossende houding bij kinderen. 
We noemen het ‘onderzoekend en 
ontwerpend leren’, waarmee kin-
deren ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden 
ontwikkelen.
Voorbeelden daarvan zijn creativiteit, 
ondernemingszin, kritisch denken, 
kunnen samenwerken en ICT gelet-
terdheid. Ook krijgen kinderen zo 
meer kennis over de wereld. Thema’s 
zijn gezondheid, natuur en ruimte, de 
technologische, bebouwde en maat-
schappelijke omgeving, hoe deze is 
ontstaan en hoe we daar nu en in de
toekomst duurzaam en veilig mee 
kunnen omgaan. Wetenschap en 
technologie zijn verbonden met alle 
vakken; van taal en rekenen tot de 
meer creatieve vakken. Binnen onze 
school is een 3D printer aanwezig, in 
elkaar gezet door ouders, leerkrach-
ten en leerlingen. Onze leerlingen 
mogen ook gebruik maken van deze 
3D printer.  Ook is twee jaar gele-
den de EDU-robot bij ons op school 
gekomen inclusief een lespakket, een 
initiatief van de provinsje Fryslân. 

Activiteiten voor 
en na schooltijd
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April
2020

2e Paasdag

Meivakantie

Koningsdag

AC vergadering  
va. 20.00u.

Meivakantie

 � Paasontbijt groep 1 en 2
 � Voetbaltoernooi  
groep 3 en 4

 � Groep 8: Eindtoets (afna-
me tussen 15-4 en 15-5)

 � LeerLab: scholen ontvan-
gen de aanmeldingsfor-
mulieren voor komend 
schooljaar (2020-2021)

Korbaltoernooi gr. 3 t/m 6

Meivakantie Meivakantie

Groep 1 en 2 vrij

Goede Vrijdag

 � Koningsspelen
 � Doe-klas: scholen 
ontvangen de aanmel-
dingsformulieren voor 
komend schooljaar 
(2020-2021)

1e Paasdag
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Wij willen goed inspelen op wat onze leerlin-
gen nodig hebben. Medewerkers zijn daarbij de 
sleutel tot succes. Zij hebben direct contact met 
de kinderen, zien en ervaren wat nodig is. Wij 
vragen van onze medewerkers om het beste van 
zichzelf te geven aan leerlingen en daarbij krijgen 
ze natuurlijk ondersteuning van de school, zoals 
coaching en scholing.

Ons team
Het team van onze school bestaat uit de direc-
teur, (vak)leerkrachten, bouw coördinatoren, 
intern begeleiders, onderwijsassistenten, con-
ciërges, systeembeheerder en administratief 
medewerker. Voor organisatorische vragen kunt 
u terecht bij de bouw coördinator, voor vragen 
omtrent zorg bij de intern begeleiders.

Directeur:
Monique Bueving
M.Bueving@dewyken.nl

Bouw coördinatoren:
Onderbouw, Anneke Langhorst: 
anneke.langhorst@dewyken.nl
Middenbouw, Femia de Jong: 
femia.dejong@dewyken.nl
Bovenbouw, Rinny van Zuiden: 
rinny.vanzuiden@dewyken.nl

Intern begeleiders:
Groepen 1 en 2, Anneke Langhorst: 
anneke.langhorst@dewyken.nl
Groepen 3 t/m 5, Sjoukje Slouwerhof: 
sjoukje.slouwerhof@dewyken.nl
Groepen 6 t/m 8, Dinie Bosma: 
dinie.bosma@dewyken.nl

Rekencoordinator:
Sjoukje Slouwerhof:  
sjoukje.slouwerhof@dewyken.nl
Taalcoordinator:
Rinny van Zuiden:  
rinny.vanzuiden@dewyken.nl

Alle teamleden zijn via de mail bereikbaar; 
voornaam.achternaam@dewyken.nl

Leerkracht afwezig?
Zelfs een meester of juf kan ziek worden of om 
een andere reden afwezig zijn. We lossen het 
op binnen het team en proberen vervanging te 
regelen. Binnen Odyssee zijn er invalkrachten 
ingeschreven die we kunnen benaderen om te 
komen invallen. Ouders worden hiervan via de 
mail op de hoogte gesteld, zodat uw kind niet 
onverwachts een andere leerkracht treft.

Scholing van personeel
Onze medewerkers helpen leerlingen om hun 
talenten te ontwikkelen. En dat vraagt veel van 
ze! Want wil je een ander laten groeien, dan moet 
je ook zelf openstaan voor groei en ontwikkeling. 
Daarom krijgen alle collega’s ruimte voor scho-
ling en deskundigheidsbevordering. Zo blijven 
teamleden scherp en goed op de hoogte van 
alle ontwikkelingen op maatschappelijk, peda-
gogisch en onderwijskundig gebied. Ook kan 
er gekozen worden voor diverse opleidingen, 
waarbij een leerkracht zich gaat specialiseren tot 
bijvoorbeeld gedragsspecialist en dat komt weer 
ten goede aan de leerlingen.
Medewerkers volgen trainingen met het hele 
team of individueel. Voorbeelden zijn de KiVa 
training, Met sprongen vooruit en trainingen bij 
nieuwe methodes. Ze krijgen indien gewenst ook 
coaching, bijvoorbeeld van het Odyssee Experti-
secentrum. Binnen Odyssee is voldoende ruimte 
voor loopbaanontwikkeling en carrière van me-
dewerkers.

Het personeel 
Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In 
de wet staat dat op onze school lessen 
vormingsonderwijs kunnen worden gege-
ven als ouders daarom vragen. Het gods-
dienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs worden gegeven bin-
nen de schooltijden, maar vallen niet onder 
de verantwoordelijkheid van onze school. 
Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht 
die wij als school besteden aan geestelijke 
stromingen en burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs 
van drie kwartier worden verzorgd door 
een bevoegde vakdocent van een bepaalde 
levensbeschouwelijke richting.  
Ga voor meer informatie naar de website 
www.vormingsonderwijs.nl.
Als er voldoende interesse is in vormingson-
derwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen. 
Daar zijn geen kosten aan verbonden voor 
u of voor school. 
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Mei
2020

Meivakantie

Deze week:
 � Groep 2: Checklist  
Taalbewustzijn

 � Groep 4 t/m 8: Cito  
DMT kaart A

 � Groep 4 t/m 8: Cito  
Rekenen en spelling

Luizenpluizen

Deze week:
 � Groep 4 t/m 8: Cito 
Begrijpend Lezen en 
Technisch Lezen

Schoolreis groep 8;  
Ameland

Avondvierdaagse

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Schoolreis groep 8;  
Ameland

Avondvierdaagse

Meivakantie

MR va. 20.00u.

Schoolreis groep 8;  
Ameland

Avondvierdaagse

Meivakantie

Hemelvaartsdag
Leerlingen vrij

Avondvierdaagse

LeerLab eindevaluatie met 
leerling, ouder(s), eigen 
leerkracht, leerkracht 
LeerLab

Meivakantie

Meivakantie

Leerlingen vrij

Groep  1 en 2 vrij

Meivakantie

Waterpolo groep 5 en 6

Meivakantie

1e Pinksterdag
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De Wyken hangt de schoolvlag elke dag letterlijk en 
zichtbaar uit voor uw kind. We zijn een open, toeganke-
lijke en herkenbare school, centraal gelegen tussen de 
wijken Tinga en Duinterpen. We zoeken verbinding met 
de wereld om ons heen, ook met u als ouder. Alleen sa-
men met u kunnen we een succes maken van avontuur-
lijk passend onderwijs. Daarom nodigen wij alle ouders 
van harte uit om mee te denken en mee te praten. Open-
heid en elkaar direct aanspreken vinden we ontzettend 
belangrijk. Uw betrokkenheid bij onze school is onmis-
baar. Samen zorgen we voor een geslaagde schooltijd en 
goede ontwikkeling van uw kind. U kunt op verschillen-
de 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: arbeidsomstandigheden, 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 me-
ning 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 Odysseeniveau is er de Gemeenschappe-
lijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elke 
Odysseeschool is er iemand vertegenwoor-
digd in de GMR. Voor De Wyken is dat Sita 
Visser.

Helpen op school
Veel ouders helpen ons regelmatig bij al-
lerlei activiteiten, zoals de creatieve middag, 
luizencontrole, sportdag, voorleesmoeder/
vader, verkeersbrigadier, ophalen oud papier 
en schoolreisjes. Uw hulp is onmisbaar voor de 
school en wordt erg gewaardeerd!

Activiteitencommissie 
Naast de MR heeft de school een Activiteitencom-
missie (AC). Deze commissie bestaat uit enkele 
ouders (1 of 2 ouder(s) per groep) die helpen bij het 
organiseren van verschillende activiteiten in en rond 
de school. De AC-ouder komt in de Activiteitencommis-
sie voor 4 jaar en is aanwezig of biedt hulp bij activiteiten 
van zijn/haar groep. Een zittingsjaar loopt van augustus tot 
augustus. De Activiteitencommissie heeft een reglement. 
Ongeveer 5 keer per schooljaar heeft de commissie een 
vergadering (zie voor data in de kalender), waarbij iedere 
AC-ouder aanwezig is. Tijdens deze vergadering worden de 
geplande activiteiten besproken en taken binnen de groep 
verdeeld. De vergadering wordt genotuleerd, Mariëlle Efdee 
is voorzitter. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten 
aan de Activiteitencommissie of Medezeggenschapsraad. 
Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de AC, MR 
en GMR staat op onze website.

Bezetting MR 2019-2020
Maaike v/d Goot - Andela (oudergeleding, voorzitter)
Thije van de Wall (oudergeleding, penningmeester)
Ineke Nugteren - van Steen (personeelsgeleding, secretaris)
Judith Overzet (oudergeleding)
Suzanne Stuijfzand (oudergeleding)
Foekje Jellema (personeelsgeleding)
Marian van Bethlehem - Bruinsma (personeelsgeleding)
Chris Wielinga (personeelsgeleding)

Ouders
Informatie 
voor ouders

Vrije dagen
6 januari 2020  
Bovenschoolse studiedag Odyssee
Dit is een studiedag voor het per-
soneel, de kinderen zijn dan vrij!

Vrije vrijdagen groep 1 & 2
6 sept.,  20 sept., 4 okt., 18 okt.,  
1 nov., 15 nov., 22 nov, 6 dec,  
13 dec.,17 jan., 31 jan, 14 febr.,  
6 maart, 20 maart, 3 april, 29 mei,  
19 juni, 3 juli 

Vakantie Van tot

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020

Odysseedag Maandag 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020

Goede vrijdag en 
Pasen

10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie
Incl. bevrijdingsdag

27 april 2020 5 mei 2020

Hemelvaart  
+ vrijdag

21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020  

Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020

22



Juni
2020

2e Pinksterdag

AC vergadering va. 20.00u.

Deze week:
 � Groep 1 t/m 8:  
Rapport mee

 � Groep 6 en 7: Bespreken 
pre advies E6-E7

Groep 1 t/m 8: Facultatieve 
gesprekken ouder-kind

Deze week:
 � Groep 1 t/m 8:  
Rapport schrijven

Groep 1 t/m 8: Facultatieve 
gesprekken ouder-kind

Doorschuifmiddag

Groep 1 t/m 8: Facultatieve 
gesprekken ouder-kind

LeerLab eindevaluatie met 
leerling, ouder(s), eigen 
leerkracht, leerkracht 
LeerLab 

Expertise centrum:   
LeerLab laatste schooldag

MR va. 20.00u.

Groep 1 t/m 8: Facultatieve 
gesprekken ouder-kind

Doe-klas: laatste school-
dag, feestelijke afsluiting 
voor leerlingen en ouders

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 t/m 8: Facultatieve 
gesprekken ouder-kind
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Informatie 
voor ouders

Voor het eerst naar school!
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 in-
schrijfkaart 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, zoekt de toekomstige juf/
meester contact met u om te komen proefdraaien 
op dagen die in overleg worden vastgelegd. Vlak 
nadat uw kind 4 jaar is, volgt er een intakegesprek 
met de leerkracht, waarin u van alles kunt vertellen 
over uw kind.

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. Odyssee 
heeft een speciaal protocol vervroegde toelating. 
Hierin staat precies beschreven in welke situaties 
een kind eerder naar onze school kan.

Ziekmelden en verlof aanvragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan 
kunt u ons vóór 08.30 uur bellen om uw kind af 
te melden of afmelden via Social Schools. Heeft 
u geen actie ondernomen, dan belt de leerkracht 
tussen 8.45 uur en 9.00 uur om te informeren naar 
de afwezigheid van uw kind. Is een kind zonder 
toestemming afwezig, dan moeten we dit melden 
bij de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet 
staat wanneer een leerling vrijstelling van school 
kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagfor-
mulier voor bijzonder verlof staan op onze website.

Bijzondere activiteiten
De Wyken organiseert elk jaar interessante en 
educatieve buitenschoolse activiteiten voor alle 
leerlingen. Alle groepen gaan op schoolreisje, we 
organiseren excursies naar musea en bibliotheek, 
doen mee aan diverse sporttoernooien in de regio 
en bieden de cursus Jeugd EHBO. We nemen ook 
deel aan projecten van verschillende
culturele instellingen en we organiseren jaarlijks 
musicals, carnaval en vieren  Koningsdag.

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 onderzoeken. Heeft u vragen 
over de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook 
buiten de onderzoeken contact opnemen met de 
schoolarts of verpleegkundige. 
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Juli
2020

Zomervakantie!

Eerste schooldag:  
17 augustus 2020

Groep 1 t/m 8: Zomerfeest  � Groep 1 en 2 vrij
 � Laatste Schooldag   
gr. 3 t/m 8
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We betrekken u graag bij alles wat 
op school gebeurt. Zo kunnen we 
elkaar ondersteunen bij de opvoe-
ding en ontwikkeling van uw kind. 
Open communicatie, ideeën uit-
wisselen, elkaar informeren; dat is 
ontzettend waardevol. Heeft u een 
vraag of wilt u iets met ons bespre-
ken? Dan bent u na schooltijd altijd 
van harte welkom.  Als wij u graag 
willen spreken, nodigen we u uit 
voor een gesprek. U krijgt op ver-
schillende manieren informatie van 
en over De Wyken. Ons uitgangs-
punt is om alles digitaal te verstrek-
ken aan ouders via Social Schools. 
Dat is beter voor het milieu, goed-
koper én we kunnen de informatie 
eenvoudig actueel houden.

Website
Op onze website vindt u actuele en 
uitgebreide informatie over onze 
school. De site is voor leerlingen en 
ouders. Onze digitale nieuwsbrief, de 
jaarkalender en diverse formulieren 
(bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
bijzonder verlof) staan ook op de site. 
We publiceren 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 wor-

den geplaatst waar uw kind op 
staat? Dan kunt u dit schriftelijk 

aan ons doorgeven of aankruisen bij 
het aanmeldformulier als u uw kind 
inschrijft.

Digitale nieuwsbrief
Tweewekelijks komt er een nieuws-
brief op Social Schools te staan. In 
deze nieuwsbrief staat het actuele 
schoolnieuws. De nieuwsitems zijn 
ook te vinden op onze website.

Social media
Na de invoering van de algemene 
verordening gegevensbescherming 
vragen wij u regelmatig toestemming 
voor het gebruik van beeldmateriaal 
(foto en film) waar uw kind op staat. 
Mocht u tussentijds hierin een wij-
ziging 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) versprei-
den? Doe dit altijd in overleg én met  
toestemming van school.

Informatiemoment, ouder-
avond en open dag
Bij de start van een nieuw schooljaar 
organiseren we een informatiemo-
ment voor alle ouders. U kunt dan 
het lesmateriaal bekijken en krijgt 
informatie over de lessen die in de 

groep van uw kind worden gegeven. 
Eens per jaar bent u ook van harte 
welkom bij de algemene ouderavond 
én bij de open dag van alle Odyssee-
scholen. U kunt dan een kijkje nemen 
in de school. Alle data vindt u op onze 
website en in de kalender.

Oudergesprekken
Het dagelijks werk, de behaalde 
resultaten en de ontwikkeling van 
leerlingen worden besproken met de 
leerlingen, ouders, collega’s en intern 
begeleider. We organiseren 
per jaar meerdere portfoliogesprek-
ken voor ouders  en leerlingen op 
school.

Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sport-
dag of cultureel uitstapje; het zijn 
fijne en feestelijke momenten voor 
onze leerlingen. Deze activiteiten zijn 
alleen mogelijk met uw steun. Daar-
om vragen we ouders een vrijwillige 
financiële bijdrage van € 25,-. De 
ouderbijdrage wordt ook gebruikt om 
de collectieve ongevallenverzekering 
te betalen. De hoogte van de ouder-
bijdrage 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 be-
drag per maand.

Klachtenprocedure en  
contactpersoon
We doen ons best om uw kind opti-
maal onderwijs 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 
wil de groepsleerkracht graag met u 
in gesprek, zodat we samen een op-
lossing kunnen zoeken. Als u er niet 
uitkomt, luistert de directeur naar 
uw verhaal. Lukt het nog niet om een 
oplossing te vinden?
Dan hebben we een speciale contact-
persoon die met u meedenkt: mevr. 
F. de Jong. Juf Femia is leerkracht 
van groep 3. Zij kan u doorverwijzen 
naar de GGD-vertrouwenspersoon 
José Nederhoed en eventueel naar 
de Landelijke Klachtencommissie. We 
gaan er van uit dat de gesprekken 
wederzijds respectvol, opbouwend en 
constructief zijn.

informatie  
voor ouders
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informatie  
voor ouders 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 Map ontwikkelingsleerlijnen taal/rekenen voor groep 1 
en 2

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

3 en 4 0.30 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/rekenen,  
Fonemisch bewustzijn/Wat zeg je

3 en 4 9.15 uur Taal Actief, Veilig Leren Lezen Kim versie, Nieuwsbegrip 
XL, Estafette lezen

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

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 Take it Easy

Cijferend rekenen 
Toepassend rekenen 
Technisch rekenen

1 en 2 2.45 uur 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

Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Natuur en techniek

Verkeer

3 en 4 3.00 uur Blink 
Grenzeloos, Binnenste buiten, Eigentijds
Blink de Wereld
Klaar over, Verkeerskranten VVN

5 t/m 8 4.30 uur

Tekenen en handvaardigheid 3 t/m 8 2.00 uur Moet je doen of thematisch

Sociale Vorming 
Kieskast 
Spreekbeurt 
Computervaardigheden
HVO/GVO

3 en 4 1.00 uur Zien, Leefstijl,  
KiVa

5 t/m 8 1.45 uur

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

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten 
bij GGD Fryslan. De vertrouwenspersoon, mevr.Neder-
hoed, handelt de klacht af volgens een vaste procedu-
re, 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 Fryslan.

GGD Fryslan heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwens-
persoon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jon-
geren”. Deze zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl.

Stichting Leergeld
Bent u niet in staat de ouderbijdrage of schoolreis te beta-
len? In dat geval kunt u zich richten tot “Stichting Leer-
geld”. 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.leergeldsneek.nl of via de folder die op school ver-
krijgbaar is. (Roelie Raadsveld, medewerker vanuit het 
gebiedsteam verbonden aan de Wyken, wil u hier graag 
bij helpen!)
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Servicebureau Odyssee
De directeur van OBS De Wyken is verantwoorde-
lijk voor het schoolbeleid op deze school. Daar-
naast zijn alle directeuren van de Odysseescholen 
medeverantwoordelijk voor het bovenschoolse 
beleid. Dhr. Roel Krijnen is voorzitter van het Col-
lege van Bestuur van Odyssee. De medewerkers 
van het servicebureau ondersteunen bestuur en 
directie. 

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

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

Externe vertrouwenspersoon: 
José Nederhoed
j.nederhoed@ggdfryslan.nl
(088) 22 99 817

Contactpersoon de Wyken
Femia de Jong; femia.dejong@dewyken.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
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Gegevens Odyssee  
en andere partners


