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Schoolgids |
jaarkalender
van waterpoort tot wad

Voorwoord
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de schoolgids in kalendervorm voor het schooljaar 2019-2020. In
de schoolgids/jaarkalender vindt u alle wettelijke en praktische informatie
die u nodig heeft in het belang van uw kind(eren).
Mochten er tussentijds wijzigingen of toevoegingen in de jaarkalender
plaatsvinden dan zullen we u tijdig informeren.
Op de achterzijde van iedere maand vindt u de informatie die van belang
is voor u of voor uw kind(eren) en gaat over de dagelijkse gang van zaken
op Middelstein.
We hopen dat deze kalender een mooie plaats krijgt bij u thuis, zodat u
steeds een geheugensteuntje bij de hand heeft.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze jaarkalender of andere
zaken, neem gerust contact met ons op.
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Team Middelstein
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Adres en contactgegevens:
IKC Middelstein
Fonteinstraat 1 8872 NJ Midlum
0517 416066
www.middelstein.nl
directie@middelstein.nl
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1e schooldag
Start Gouden Weken
Openingsfeest
BSO/VSO Middelpunt

Wie zijn
wij?

Het onderwijs bij
ons op school!
Next Level Manifest

Middelstein is een van de 14 scholen van Odyssee. De Odysseescholen hebben gezamenlijke
uitgangspunten:
Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren,
ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of
cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het
onderwijs. Ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende
antwoorden op deze vragen.
Oog voor verschillen
Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch maatwerk spelen we zo
goed mogelijk in op deze verschillen. Onze leerkrachten verstaan hun vak en halen het optimale
uit elke leerling. Dat doen ze in samenspraak met
de ouders en andere betrokkenen bij de school.
Overigens zijn ook alle medewerkers uniek en
daar hebben we oog voor.
Kleurrijk en positief
Wij bieden scholen de ruimte om vanuit hun
eigen kracht kleur te geven aan het onderwijs.
Elke school heeft zijn eigen positieve uitstraling
en profiel, passend bij de doelgroep, de wijk en
het team.
Op de website van Odyssee is meer te lezen over
onze gezamenlijke visie en uitgangspunten,
bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 20162020. Dit plan is de basis waarop scholen hun
schoolplan vormgeven.

Ontwikkelingsgroei
door succeservaring

Om te ontwikkelen zijn succeservaringen nodig. We vinden het
belangrijk dat kinderen gezien
worden en zicht hebben op een
bij hen passend, haalbaar perspectief, gericht op kennis- en
vaardigheden. We hebben als
doel om kinderen te begeleiden
binnen het groeiproces naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, naar jezelf en de ander, om
zo vanuit een positieve houding
een steeds ruimere blik op de
wereld te ontwikkelen.
Om samen met andere scholen
nog meer uit onszelf en de kinderen te halen hebben we ons in
schooljaar 2018-2019 aangesloten
bij de Next Level School. Dit is
een beweging waarbij leraren de
touwtjes weer in handen hebben
in de klas. Dat wil zeggen, samen
met de kinderen onderwijs kunnen maken. Natuurlijk wel vanuit
een basiscurriculum zodat de
schoolse vaardigheden goed aangeleerd worden, maar daarnaast
ook kijkend wat er bij de kinderen
leeft en hier op aansluiten. “Samen, voor hún toekomst” is het
motto van Next Level School en
dat is wat ons sterk maakt.

Onderliggend aan alle plannen is
het Next Level Manifest:
Ieder kind is uniek en eigenaar
van zijn leerproces waarbij
leerkrachten hen begeleiden in
hun ontwikkeling.
Ieder kind kan zich ontwikkelen
binnen zijn mogelijkheden, op
basis van zijn talent.
Wij stimuleren de intrinsieke
motivatie en houden rekening
met de zone van de naaste ontwikkeling zodat het kind zijn
next level bereikt.
Kinderen, ouders en leerkrachten dragen samen verantwoordelijkheid en zijn zich bewust
van hun eigen handelen en het
effect daarvan, ook op de lange
termijn.
Het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en
goed burgerschap
Gepersonaliseerd leren is uitgangspunt van het leerproces
waarin ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen.
Een inspirerende, uitdagende
en duurzame leer- en werkomgeving voor kind en leerkracht.
Wij stimuleren een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling
in een veilige omgeving.
Wij delen de gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met elkaar.

Een plek dichtbij, waar de
gemeenschap trots op is en
onderdeel van uitmaakt.
Voor meer informatie over de
Next Level School, zie
www.nextlevelschool.frl
Het sterke aan de Next Level
beweging is, dat we als school
zelf kunnen invullen welke punten we eruit nemen en in welke
volgorde. Kijkend naar wat we al
hebben, waar onze kracht nu ligt,
onze populatie kinderen en naar
wat leerkrachten werkbaar vinden. Want een van bovenaf opgelegd idee werkt minder goed dan
wanneer je het zelf bedacht hebt.
Dit geldt voor onze kinderen,
daarom praten we met ze en laten we ze eigen doelen stellen en
dit geldt zeker ook voor ons als
team. Next Level is dus geen vaststaand concept waarvoor je als
school, ongeacht ligging, populatie en team, eenzelfde predicaat
moet behalen. Next Level geeft
de richting aan, de beweging,
welke kant we allemaal op willen.
En de weg er naartoe is aan ons,
samen met onze kinderen.
De pijlers van Next Level zijn;
Gepersonaliseerd leren, Samen
goed onderwijs, Duurzaamheid
en 21e eeuwse vaardigheden.
Binnen deze vier pijlers ontwikkelen we ons op IKC Middelstein op
het gebied van;
Onderzoekend leren
Groepsdoorbrekend
Thematisch leren
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Klassenmiddag!
Uitnodiging volgt!

9

10

11

12

13

14

15

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Studiedag

MR vergadering 1930-2130

Leerlingen vrij

16

17

18

19

20

21

22

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

23

24

25

26

27

28

29

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

30
MA

Evaluatie schooljaar 2018-2019

Afgelopen schooljaar hebben we met elkaar de
koers voor de komende vier jaar uitgezet waar
Next Level ons bij heeft ondersteund. Het was
een mooi proces waar we op de inhoud krachtige
en onderwijskundige keuzes hebben gemaakt.
Daarnaast hebben we een het onderdeel zicht
op ontwikkeling geanalyseerd en samen met
het team een training analyseren gevolgd. Dit
heeft ons een goed beeld gegeven waar we goed
in zijn en waar we beter in willen worden. Ons
onderwijs sluit hierdoor nog beter aan bij de individuele behoeftes van de kinderen.
We hebben ons in schooljaar 2018-2019 georiënteerd op een nieuwe taal/spellingmethode, en
een keuze gemaakt. In het nieuwe schooljaar
gaan we hiermee aan de slag, een methode die
kinderen uitdaagt, verrast en mooi vorm is gegeven.
Veiligheid – Plezier – Waardering – Vakmanschap
– Samenwerken - Openheid

Dit is Middelstein
Algemene ambities en
speerpunten 2019-2020.
Wat willen we, hoe willen we dit
bereiken en waarom?
Onderzoekend, groepsdoorbrekend en
thematisch
Dit zijn de drie pijlers waar we ons de komende
jaren op gaan richten. Elk jaar een stap verder in
de ontwikkeling!

Onderzoekend leren

We gaan de kinderen uitdagen om zelf op onderzoek uit te gaan. Wat willen ze leren, wat weten
ze al en waar willen ze meer in worden uitgedaagd? Dit zijn vragen die we aan de kinderen
stellen en er dan samen een plan bij bedenken.
Het geeft kinderen de ruimte om creatief met
hun eigen kennis om te gaan, er is niet één vaste
oplossing of uitkomst. Het onderzoekend leren
biedt voor iedereen, op zijn eigen niveau, gelijke
mogelijkheden om te leren op basis van zijn of
haar eigen talent. De leerlingen leren zichzelf
onderzoeksvaardigheden aan, waarbij de eigen
bekwaamheid tot bloei kan komen.
Komend schooljaar maken we minimaal een
keer per week ruimte in ons rooster om samen
met de kinderen op onderzoek uit te gaan!

Groepsdoorbrekend

Om groepsdoorbrekend te leren gaan de kinderen nog meer samenwerken. Samenwerkend
vinden wij dan ook een belangrijke motivatie
voor het groepsdoorbrekend werken.

Tijdens het samenwerken komen de
volgende aspecten aan de orde:
Kinderen leren in interactie met elkaar.
Kinderen verbeteren hun leerprestatie.
Kinderen leren van elkaar.
Met het groepsdoorbrekend werken willen wij
ervoor zorgen dat de kinderen plezier hebben en
samen werken met kinderen van meerdere groepen door elkaar. Dus niet alleen met hun eigen
groep maar gemengd, zodat de kinderen elkaar
nog beter leren kennen en van elkaar kunnen
leren.
Dit gaan we doen met het vak lezen en de creatieve vakken. Met lezen betrekken we zelfs de
peuters. Want wat is het leerzaam en leuk om
deze kinderen voor te lezen! Elke vrijdagmiddag
gaan de groepen 3 t/m 8 met de creatieve vakken groepsdoorbrekend werken. Bij de peuters,
kleuters en groep 3 wordt op onderwijsinhoudelijk niveau de samenwerking nog meer gezocht.

Thematisch

In de onderbouw wordt al op een thematische
manier les gegeven, dit willen we in de toekomst
ook met de wereld oriënterende vakken in de
midden en bovenbouw. De wereld oriënterende vakken zijn; geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur & techniek. Door in een thema te werken
is er een hoge mate van motivatie omdat het
thema voor de kinderen gaat leven en als betekenisvol wordt ervaren.
Om dit stevig binnen ons curriculum neer te
zetten gaan we ons dit schooljaar richten op een
nieuwe methode die de wereld oriënterende
vakken binnen een thema aanbied met als aandachtspunt het onderzoekend leren.
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Team of organisatie
Onze groepen en ons team

Ieder kind komt in een combinatiegroep met
leeftijdsgenoten. Vanuit deze groep volgt ieder
kind het onderwijs dat aansluit op zijn of haar
behoeften.
Groep

Leerkracht(en)

Aanwezig

1/2

Emmy Tichelaar

Ma t/m vr

3/4

Wies Procee

Ma, di, wo, do, vr
Om de week
geeft juf Mariette op vrijdag les.

5/6

Mariette de Puijsselaar
en Anita Kleinreesink

Op ma, di
Op wo, do en vr

7/8

Nynke Faber en
Janna de Boer

Op ma, di en wo
Op do en vr

onderwijsassistent

Aniek Buikhuizen

Ma,di, do ochtend en vr

administratie

Ria Feitsma

Ria doet haar
werkzaamheden
op afstand.

IB

Janna de Boer

Om de week op
maandag en
elke dinsdag.

directeur

Annie Schotanus

Ma en wo of do

Continurooster

Op Middelstein hebben we een continurooster.
We werken volgens het vijf gelijke dagen model.
Iedere dag van 8.30 tot 14.15 uur. De groepen 1
en 2 hebben op vrijdagmiddag nog vrij. Lunchen
doen we gezellig in de klas met de leerkracht. Na
de lunch spelen de kinderen buiten.

Leerkracht afwezig?

Ook een leerkracht is wel eens ziek of
om een andere reden afwezig. Dan lossen we het op binnen het team of we regelen vervanging. Binnen Odyssee zijn er
invalkrachten ingeschreven die we kunnen
benaderen om te komen invallen. Ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld zodat
uw kind niet onverwachts iemand anders 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 bieden we onze medewerkers ruimte
voor scholing en deskundigheidsbevordering. Zo
blijven ze scherp en goed op de hoogte van alle
ontwikkelingen op maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig gebied. Medewerkers
volgen trainingen met het hele team of individueel. Binnen Odyssee is voldoende ruimte voor
loopbaanontwikkeling en carrière van medewerkers. In schooljaar 2019-2020 gaan we onze scholing inzetten op het gebied van kind gesprekken
en Human Dynamics.

Uw kind tevreden op school?

Een fijne tijd op school is natuurlijk erg belangrijk. Daarom vragen wij ook aan de leerlingen of
ze tevreden zijn over Middelstein. Wij houden
elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek. Dat
leert ons wat goed gaat en waar we nog dingen
kunnen verbeteren.

Vakanties en vrije dagen
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

Vrije dagen/middagen

Studiedag Next Level		
maandag 16 september 2019
Ontwikkelmiddag		
woensdag 2 oktober 2019 vanaf 12.00 uur
Studiedag Human Dynamics
maandag 28 oktober 2019
Ontwikkelmiddag		
woensdag 27 november 2019 vanaf 12.00 uur
Vrije middag			
vrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uur
Studiedag Odyssee		
maandag 6 januari 2020
Ontwikkelmiddag		
vrijdag 31 januari 2020 vanaf 12.00 uur
Studiedag Human Dynamics
vrijdag 14 februari 2020
Ontwikkelmiddag		
woensdag 18 maart 2020 vanaf 12.00 uur
Studiedag
dinsdag 2 juni 2020
Vrije dag
vrijdag 3 juli 2020
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Ouderavond Mediawijsheid!
Uitnodiging volgt!
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Ons lesaanbod

Uiteraard bieden wij uw kind wat u van ons mag
verwachten. Onderwijs van goede kwaliteit met
moderne technieken. Het speels, bewust en
doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen vormt de basis van Onderbouwd, de
methode die we inzetten bij kleuters. De methode bestaat uit tastbare, kleutereigen materialen
waarmee kinderen handelend kunnen leren.
Door dit aanbod is er aandacht voor het individu, omgang met elkaar en de wereld om ons
heen. De kleuters krijgen zelfs al Engelse les! We
besteden extra aandacht aan Engels en Fries
omdat we dit voor de taalontwikkeling belangrijk vinden. Bij ons op school zijn verschillende
Friese en Engelse boeken te vinden! Vanaf groep
3 starten we met lezen, rekenen, schrijven taal
en spelling. Deze vakken worden uitgebreid met
aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur.
Het ene jaar bieden we godsdienst en het andere
jaar humanistische vorming aan. Uiteraard is er
aandacht voor beweging en krijgen de kinderen
vanaf groep 1 gymnastiek. In groep 3 en 4 krijgen
de kinderen één keer per twee weken zwemles.
Jaarlijks hebben de kinderen van elke groep
uitjes of workshops in de klas op het gebied van
cultuur- en natuureducatie.

Muziek en cultuur

Op Middelstein vinden we het belangrijk dat
kinderen muziek maken, spelen en beleven. AMV
lessen, muziekinstrumenten in de klas, dansworkshops zijn onderdelen die aan bod komen.
In dit schooljaar staat op het gebied van cultuur
het onderwerp Cultureel Erfgoed centraal.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 en 2 bewegen elke
dag, binnen of buiten. De leerlingen hebben
gymschoentjes, liefst zonder veters en voorzien
van naam, op school liggen. De groepen 3 en
4 hebben elke vrijdag gym en krijgen eenmaal
in de twee weken zwemles. De groepen 5 t/m 8
gymmen twee keer in de week.

Uw kind krijgt een instructie op
maat

Een les wordt gezamenlijk opgestart. Samen met
de kinderen wordt het doel van de les besproken.
Er is een korte instructie van de lesstof en sommige kinderen hebben hier genoeg aan. Zij werken
daarna zelfstandig en hebben verdiepingswerk.
De leerkracht biedt de andere kinderen verdere instructie en begeleiding. Op deze manier
krijgen de kinderen instructie op maat. Aan het
einde wordt geïnventariseerd of het doel van de
les behaald is en wat eventueel nog lesstof is die
herhaald moet worden. De leerkracht neemt dit
mee in de planning.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet
staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom
vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven
binnen de schooltijden, maar valt 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.

Jonge kind

Voor het eerst naar school; dat is spannend voor
kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw
kind zich snel thuis voelt op Middelstein. Wij nemen de tijd voor u tijdens een kennismaking en
rondleiding op onze school. De groepsleerkracht
van groep 1/2 neemt contact op met de ouders
en maakt een afspraak waarop de eerste schooldag kan plaatsvinden. Uw kind mag natuurlijk
een paar keer ‘proefdraaien’ in de kleutergroep.
Dit gaat in overleg met de ouders en de peuterleidsters. Het ‘proefdraaien’ doen we spelenderwijs tijdens werkmomenten. De peuterleidster
komt dan samen met uw kind een week voorafgaand aan de vierde verjaardag minimaal twee
keer tijdens een werkles kijken en spelen. Contact vinden wij belangrijk, zeker in het begin!
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Kerstdiner 1700 - 1900

Leerlingen ’s middags vrij
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Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Aantal uur p/w

Aantal uur p/w

Aantal uur p/w

Aantal uur p/w

Methode

Methode

Methode

Methode

5.15 uur
-Onderbouwd

11 uur
-Veilig leren lezen
(groep 3)
- Goed gelezen
(groep 4)
- Pennenstreken
-Spelling op maat
- Taal Actief

10 uur
- Goed gelezen
- Pennenstreken
-Spelling op maat
- Taal Actief

8.45 uur
- Goed gelezen
- Pennenstreken
-Spelling op maat
- Taal Actief
-Blits
-Zip

Nederlandse
taal en
leesonderwijs

Rekenen en
Wiskunde

5 uur
-Onderbouwd
-Met Sprongen
vooruit

5.30 uur
-Pluspunt
-Met sprongen
vooruit

5 uur
-Pluspunt
-Met sprongen
vooruit

5 uur
-Pluspunt
-Met sprongen
vooruit

Oriëntatie
op Mens en
Maatschappij

2 uur
-Onderbouwd
-Kiva
-Spoar 8 (Fries)
-My name is Tom
-Scol

4 uur
-Kiva
-Spoar 8 (Fries)
-Wegwijs
-Bij de Tijd
- Geobas
-My name is Tom
- Scol

5 uur
-Kiva
-Spoar 8 (Fries)
-Wegwijs
-Bij de Tijd
-Geobas
-My name is Tom

6.15 uur
-Kiva
-Spoar 8 (Fries)
-Wegwijs
-Bij de Tijd
-Geobas
-My name is Tom
-HVO/GVO
-EHBO
-Scol

Oriëntatie op
Natuur en
Techniek

1 uur
-Onderbouwd

0.30 uur
Natuurlijk

1 uur
Natuurlijk

1 uur
Natuurlijk

Kunstzinnige
Oriëntatie

2 uur
-Onderbouwd
- 123 Zing

2 uur
-123 Zing

2 uur
-123 Zing

2 uur
-123 Zing

Bewegingsonderwijs en
Spel

8 uur
-Onderbouwd

2 uur
-Basislessen bewegingsonderwijs
-Zwemles

2 uur
-Basislessen bewegingsonderwijs

2 uur
-Basislessen bewegingsonderwijs

23.15 uur

25 uur

25 uur

25 uur

Totale onderwijstijd

Leerling groep 1;
Ik vind de IPad leuk. Het
spel met de letters.

12

Kerstvakantie

Studiedag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

1

2

3

4

5

WO

DO

VR

ZA

ZO

Start Zilveren weken

Leerlingen vrij

6

7

8

9

10

11

12

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

13

14

15

16

17

18

19

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Start toetsweek

Einde toetsweek

20

21

22

23

24

25

26

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Leerlingen ’s middags vrij

27

28

29

30

31

MA

DI

WO

DO

VR

Januari

2020

Ondersteuning
Juiste ondersteuning
voor ieder kind

Middelstein stimuleert alle leerlingen om hun
talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit
uw kind halen en aanbieden wat uw kind nodig
heeft. Vanaf het moment dat uw kind naar onze
school gaat, volgen wij de ontwikkeling en prestaties. Hiervoor gebruiken we onder meer Individuele OntwikkelingsPlannen (IOP), groepsplannen, observaties, toetsen en het door leerlingen
gemaakte werk. De leerkracht zet deze belangrijke informatie in het leerlingvolgsysteem.
Sommige leerlingen hebben extra aandacht en
zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door
de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere
problemen hebben. De leerkrachten houden dit
goed in de gaten. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over
een leerling? Leerkracht en intern begeleider
bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Ook kan de leerling in het
bovenschools Zorg en Advies Team besproken
worden. In dit team werken we samen met onder
meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente
met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen.

Gouden weken

We starten ons schooljaar met de ‘Gouden
Weken’. In deze eerste weken van het schooljaar
focussen we, samen met de leerlingen, extra op
groepsvorming en oudercontact. We maken de

leerlingen bewust van het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep.
Doel van deze weken is dan ook het creëren van
een fijne sfeer, waar gedurende het schooljaar
constant op teruggegrepen kan worden. Na de
kerstvakantie worden de gemaakte afspraken
herhaald in de zogeheten ‘Zilveren Weken’.
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Odyssee Expertisecentrum

Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining 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 teamleden kunnen gebruik maken van
de kennis van het Odyssee Expertisecentrum.
Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching
wenst of als er problemen zijn in een groep (van
welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft
een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin
staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en
ondersteuning. 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
begeleider van onze school.

LeerLab

Voor de leerlingen van de scholen van Odyssee is
in Sneek het LeerLab voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5, 6 en 7. Het LeerLab
is voor kinderen die bijvoorbeeld geen aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier
naar school gaan en tegen problemen op lopen.
Op het LeerLab ontmoeten ze gelijkgestemden.

De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan deze problematiek en dagen
de kinderen uit met elkaar in gesprek te gaan. Zo
kunnen ze met en van elkaar leren tijdens uitdagende projecten. Er staan drie vaardigheden centraal: Leren leven, Leren leren en Leren denken.
In samenwerking met het RSG Harlingen is er
voor de kinderen van groep 8 een Plusklas beschikbaar waar de samenwerking centraal staat.

Speciaal onderwijs: Campus Simmerdyk

Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs.
Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan
kan hij of zij terecht bij de Campus Simmerdyk. In
de Campus zijn openbare scholen voor speciaal
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs
en praktijkscholen. Het Expertisecentrum van
Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw.
Ook in Franeker is een SBO, de Bolder. Deze
school valt onder de Elan Onderwijsgroep. Aanmeldingsprocedures zijn bekend bij de IB-er.
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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 ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.
passendonderwijsinfryslan.nl
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
in onze regio is het samenwerkingsverband
Fryslân-Noard. Meer info kunt u vinden op
www.swvfryslan-noard.nl

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de schoolarts,
verpleegkundige en assistente van Jeugdgezondheidszorg 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.

Gebiedsteam Harlingen

In Harlingen is een gebiedsteam actief. In dit
team werken professionals vanuit verschillende
organisaties. Het jeugdteam is er voor ieder kind,
jongere en elk gezin in de gemeente Harlingen.
Wanneer er zich thuis op of school situaties zijn
die het gedrag van het kind beïnvloeden dan kan
de professional advies geven en hulp bieden aan
het kind en/of gezin. Gebiedsteammedewerker
Karen Wilpshaar is op Middelstein het aanspreekpunt en is elke maandagochtend op school aanwezig om kinderen te begeleiden en vragen van
ouders te beantwoorden.

Ouder;
chool met een gemoedelijke
Middelstein is voor mij een fijne dorpss
in een rustige, vertrouwde
sfeer. Een school waar onze kinderen zich
zelf kunnen zijn. En veel plezier
omgeving kunnen ontwikkelen en zich
nnetjes.
kunnen maken met vriendjes en vriendi
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Resultaten

Centrale Eindtoets

Resultaten onderwijsleerproces

Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties
van leerlingen vinden we erg belangrijk. Als we
werken aan kwaliteit, investeren we direct in
onze leerlingen en hun prestaties. We volgen
alle resultaten met het leerlingvolgsysteem, de
groepsplannen en verschillende toetsen zoals
CITO-toetsen en methode gebonden toetsen. Zo
houden we goed zicht op de ontwikkeling van
leerlingen en of ze extra ondersteuning nodig
hebben. Twee keer jaar per jaar ontvangen leerlingen een rapport.

Route naar het Voortgezet
Onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar
het voortgezet onderwijs. Wij maken een plaatsingsadvies VO op basis van de schoolresultaten
en de persoonlijke talenten en eigenschappen
van de leerlingen. Wij helpen leerlingen en hun
ouders tijdig om een goede keuze te maken,
onder andere door het organiseren van schoolkeuzegesprekken met ouders en leerlingen en
het bezoeken van ‘doedagen’ van de
verschillende scholen in de regio.
Ouders en leerkracht melden
een leerling samen aan bij
een school voor voortgezet
onderwijs.
Ouder;

Leerlingen van groep 8 maken een centrale eindtoets. De centrale eindtoets toetst wat leerlingen
in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de
basisschool. De inspectie van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn sinds kort vrij om een eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor de IEP
toets. De IEP Eindtoets is zo ontwikkeld dat deze
volledig aansluit bij de belevingswereld van de
leerling. Doordat de toets oploopt van makkelijk
naar moeilijk, ervaart iedere leerling een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te
werken. Ook een overzichtelijk toetsboekje waarin de leerling werkt en functionele afbeeldingen,
zorgen voor een zo prettig mogelijk toetservaring. De inspectie heeft normtabellen opgesteld
op basis waarvan de gemiddelde opbrengst van
de scores van de leerlingen gewogen kunnen
worden.

Resultaten eindtoets groep 8

Middelstein heeft in 2019 89,9 gescoord.
Dit betekent dat wij als school goed scoren!

Uitstroomgegevens

In het schooljaar 2018/2019 zijn onze leerlingen
van groep 8 uitgestroomd naar de volgende
vormen van voortgezet onderwijs:
Overzicht uitstroom groep 8 naar voortgezet
onderwijs (2018-2019)
Schoolvorm

Aantal
kinderen

Percentage

Toelichting bij
berekening

VWO

4

36,4%

vwo, atheneum en
gymnasium

HAVO

4

36,4%

Havo en havo/vwo
advies

MAVO

2

18,2%

VMBO B.B.
en K.B.

1

9,1%

Overzicht gemiddeld resultaat eindtoets groep 8
Middelstein.
Landelijk gemiddelde

Score

2016

534,9

535,7 (CITO)

2017

80,6

86,6 (IEP)

2018

81

89,7 (IEP)

2019

81,8

89,8 (IEP)

onze jongens
Middelstein een school waar
met een gezich thuis voelen. Een school
t voor ieder
moedelijke sfeer en aandach
worden uitkind. Een plek waar kinderen
lf te halen.
gedaagd het beste uit zichze
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Als een leerling naar een andere basisschool, het
speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs gaat,
krijgt de toekomstige school altijd een onderwijskundig rapport van onze school.

Informatie
voor ouders

Kwaliteitsbeleid

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. Ieder
kwartaal wordt daarvan een rapportage gemaakt
en besproken met het team, MR en bestuur.

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
van kinderen in de groepen 1 t/m 8 een vrijwillige
financiële bijdrage van € 10,-. De ouderbijdrage
voor de peuters bedraagt €5,- per schooljaar.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks
tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De
OR vertelt dan ook wat precies met het bedrag
wordt gedaan. We kunnen de ouderbijdrage laag
houden, omdat er ook opbrengsten vanuit het oud
papier worden gehaald. Hiervan kunnen leuke dingen gedaan worden, zoals de aanschaf van nieuwe
schoolshirts en speelmateriaal. Ouders helpen bij
het ophalen van oud papier. Dit wordt gecoördineerd door de OR.

Stichting Leergeld

Leerling groep 2;
ik vind spelen met de
blokken het leukst.

Bent u niet in staat de ouderbijdrage of het
schoolreisje te betalen? In dat geval kunt u zich
richten tot de ‘Stichting Leergeld’. Deze stichting
richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen.
Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met deze stichting
via 06 – 1014 4847 (op maandag en donderdag van
10.00 tot 12.30 uur) of via stichtingleergeldleeuwarden.nl.

Schoolreizen

De groepen 1 t/m 6 gaan 1 dag op schoolreis. De
groepen 1/2 betalen €15,- De groepen 3 t/m 6
€22,50.
De groepen 7 en 8 gaan drie dagen en betalen
€85,-. Ouders ontvangen van de OR een bericht
met het verzoek om te betalen. Dit kan op rekeningnummer NL32RABO0325540403 o.v.v. naam
en groep.

Uw peuter naar de peuterspeelzaal
of opvang nodig? Dat kan!

Heeft u voor of na schooltijd opvang nodig, dan
kan uw kind terecht bij VSO/BSO Middelpunt. De
opvanglocatie zit bij ons in het gebouw dus dat is
handig voor kinderen én ouders.

Voor Schoolse Opvang

De VSO is geopend van maandag t/m donderdag
vanaf 7.30 uur. Wilt u eerder opvang? Dat kan! In
overleg is opvang voor 7.30 uur ook mogelijk. Ook
is er de mogelijkheid voor uw kind(eren) om te
ontbijten bij de voorschoolse opvang.

Buiten Schoolse Opvang

De BSO is in principe elke middag geopend. Maar
dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Omdat de eerste kinderen al zijn aangemeld, start
de BSO op maandag, donderdag en vrijdag. Het
zou heel fijn zijn als dit snel uitgebreid wordt met
meerdere middagen!
Er is keuze uit een kort dagdeel, er is dan opvang
van 14.15-16.15 uur, of een lang dagdeel. Bij een
lang dagdeel is er opvang tot 18.15 uur. Daarnaast
is er keuze uit verschillende pakketten.
Tijdens de BSO krijgt uw kind fruit en drinken. Bij
een lang dagdeel is er nog een moment waarop
we gezellig een cracker of rijstwafel eten.
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Start Avondvierdaagse
Harlingen

Ook de peuterspeelzaal zit bij ons in het gebouw.
Er is van maandag t/m donderdag een peutergroep van 8.30-11.30 uur. Voor peuters die bij ons
ingeschreven worden, is de stap naar onze school
minder groot doordat zij al bekend zijn bij ons
op school. Zij kennen het gebouw al enigszins en
herkennen de leerkrachten die bij ons op school
werken. Er is snel contact tussen de leidsters van
de peuterspeelzaal en de leerkrachten, zodat een
goede overdracht mogelijk is.
Voor meer informatie over BSO Middelpunt
of de peuteropvang dan kunt u bellen met
Sandra Verhagen (06 11151234) of mailen naar
sandra_v_d_meulen@hotmail.com

Rechten en plichten

School, ouders, verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag hebben allemaal rechten en plichten
waar ieder zich aan moet houden. In dit hoofdstuk
hebben we deze voor u samen gevat.

Ziekmelden en verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan
moet u ons vóór 08.30 uur bellen of een bericht
via Social Schools sturen om uw kind af te melden.
Is een kind zonder toestemming afwezig, dan
moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar.
Dat geldt bij ziekte, maar ook in andere gevallen
van verzuim. In de leerplichtwet staat wanneer
een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Een
aanvraagformulier voor verlof kun u verkrijgen op
school.

Informatie voor ouders

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 informeren; 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, nodigen we u uit voor een gesprek.
Afgelopen schooljaar is onze vernieuwde website
in gebruik waar veel informatie op te vinden is.
Ook maken we gebruik van een digitaal interactief
communicatiesysteem van Social Schools. Activiteiten in de klas en informatie over school worden
via deze communicatieapp gedeeld met ouders.

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 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) verspreiden? Doe dit altijd in overleg én met
toestemming van school.

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. Dit schooljaar zitten
Simon Broekstra (voorzitter en ouder), Johannes de Jong (ouder), Wies Procee (leerkracht) en
Emmy Tichelaar (leerkracht) in de MR.
Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit
vooraf aangeven bij de voorzitter. Heeft u vragen,
tips of ideeën? Laat het weten aan Medezeggenschapsraad.

Klachtenprocedure en
vertrouwenspersoon

We doen ons best om uw kind optimaal 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 willen we 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
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oplossing te vinden? Dan hebben we op Middelstein een contactpersoon die met u meedenkt.
Voor onze school is dat Wies Procee. Zij kan u
eventueel doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. José Nederhoed en eventueel naar de Landelijke Klachtencommissie. De
adresgegevens staan achterin deze kalender.

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 vertrouwenspersoon
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 “Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn
te downloaden via de website van GGD Fryslân
(www.ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22
99 817 of via e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl.

Sfeer en gedragsregels

Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor
ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en
ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige schoolomgeving. Middelstein heeft

heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo
is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met
elkaar omgaan op school, in de groep en op het
plein.

Pesten? Dat pakken we aan!

Middelstein mag zich een KiVa-school noemen.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma
gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee
wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch
klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de
nadruk op de groep als geheel en dus niet op
individuele kinderen.
KiVa is goedgekeurd door het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet aan de eisen van wet sociale
veiligheid op school.
Het kan voorkomen dat uw kind een probleem
ervaart met de leerkrachten of andere leerlingen
waarmee hij/zij in vertrouwen met iemand over
wil praten. Voor onze leerlingen is Gerry Zandhuis de contactpersoon. Zij maakt aan het begin
van het schooljaar een rondje langs te klassen
om de kinderen kenbaar te maken hoe en wanneer ze bij haar terecht kunnen.

Op onze website zijn documenten te vinden die
betrekking hebben op rechten en plichten van
zowel de school als de leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s).
Verlof en vrij vragen
Protocol sociale media
Protocol Toelaten, schorsen en verwijderen
Klachtenregeling
Privacyreglement - Foto’s en filmpjes
Veiligheidsbeleid

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat
dat op onze school lessen
vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als
ouders daarom vragen.
Het godsdienstonderwijs
en levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs worden gegeven binnen 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 vormingsonderwijs,
kunnen wij deze lessen
aanvragen. Daar zijn geen
kosten aan verbonden voor
u of voor school.
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Contactgegevens

IKC Middelstein

Directie Middelstein
Intern begeleider
administratie
MR

Fonteinstraat 1
8872 NJ Midlum
0517 416066
www.middelstein.nl
directie@middelstein.nl
ib@middelstein.nl
administratie@middelstein.nl
sjbroekstra@gmail.com

Servicebureau Odyssee
Voorzitter van het College van
Bestuur Odyssee: de heer R.
Krijnen

Bredyk 4
8601 ZD Sneek
(0515)857020

Jeugdgezondheidszorg

GGD Fryslân
(088)2299444

Vertrouwenspersoon Machtsmisbruik

Mevrouw J. Nederhoed
j.nederhoed@ggdfryslan.nl
algemene contactgegevens
GGD Fryslân Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088 2299444

Landelijke klachtencommissie

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
(030)2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar en inspectie

Afdeling leerplicht Gemeente Harlingen
(0517) 492222
Leerplichtambtenaar; J. van Veen
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Sophialaan 20
Postbus 120
8900 AC Leeuwarden
(088)6696060
Inspecteur van het onderwijs
Mevr. Drs. M. Muller

Gebiedsteam Harlingen

Karen Wilpshaar
telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur
Telefonisch: 14 0517
Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC ‘t Vierkant

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Fryslan

www.passendonderwijsinfryslan.nl
058 294937

