VOORWOORD
We zitten alweer volop in het nieuwe schooljaar en we kijken als team
positief terug op de Gouden Weken. In alle groepen hebben we o.a. een
totempaal gemaakt. De totem staat voor de verbinding met elkaar in de
klas; met respect en begrip voor de ander. Iedere leerling was
verantwoordelijk voor zijn/haar onderdeel en samen maak je een ontwerp
en draag je zorg voor het eindresultaat.

Met het team werken we dit jaar samen aan onderstaande doelen:
 Realisatie groen & natuurlijk schoolplein;
 Doorontwikkeling beleid hoog- en meerbegaafdheid en
talentontwikkeling;
 Implementatie nieuwe leesmethode (Veilig Leren Lezen, Kimversie) voor groep 3;
 Borging leerlingportfolio en doorontwikkeling
reflectiegesprekken met leerlingen;
 Impuls muziekonderwijs (investering in instrumenten,
vaardigheden en muzieklessen);
 Doorontwikkeling ICT en werken met Ipads;
 Experimenteren met nieuwe methode voor Frysk.

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek 2017
Voor de zomervakantie hebben alle Gearhing scholen deelgenomen aan een
tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en medewerkers. Hierdoor krijgt de school een
goed beeld van de kwaliteit van onze school en met deze uitkomst gaan we de komende jaren aan de
slag om onszelf te verbeteren.
Van onze school heeft 45% van de ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld; een gemiddelde
respons t.o.v. andere Gearhing scholen. Daarnaast hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle
leerkrachten de vragenlijst ingevuld.
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school en
beoordelen De Blinker met het rapportcijfer 7,6. De leerlingen
geven de school een 8,3 en de leerkrachten een 8,2. Hiernaast
vindt u een selectie van de sterke punten van onze school.
Uit de analyse komen de volgende verbeterpunten naar voren en
leest u wat we hier als school aan doen:
Speelmogelijkheden op het plein – De aanleg van het nieuwe
schoolplein is inmiddels zo goed als gereed. We investeren dit
schooljaar ook nog in buitenspeelmateriaal.
Uitdaging voor leerlingen – Akkelien Schipper is dit jaar gestart
met een plusklas en neemt deel aan het HB-netwerk. Daarnaast neemt ze het team ook mee in de
ontwikkeling op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid (MB/HB).
Hygiëne en netheid binnen de school –De OR plant schoonmaakavonden in voor dit schooljaar.

Informatievoorziening vanuit school – Na een succesvol experiment met ‘Klasbord’ starten dit
schooljaar alle leerkrachten met het gebruik hiervan. We merken dat de informatie via Klasbord goed
gelezen en ontvangen wordt.
Hulp bij oplossen van ruzie – We hebben de inzet van leerling mediatie aangepast. De leerling komt
eerst bij de leerkracht op het plein en deze bespreekt met de leerling of leerling mediatie wel/niet
handig is.

Belangrijke data:
Dinsdag 17 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 30 oktober
Woensdag 1 november
Donderdag 16 november
Woensdag 22 november
Vrijdag 1 december
Week 4 december
Woensdag 20 december
Vrijdag 22 december

Afsluiting judo: kijkles (zie tekst volgende pagina)
Afsluiting kinderboekenweek
Leerlingen vrij. Team Studiedag.
Open ochtend
Schoolarts groep 2
Leerlingen vrij. Onderwijsdag team!
Sinterklaasviering
‘zorg’gesprekken
Kerstdiner
Groepspresentatie (onder voorbehoud) “Kerst”.
Leerlingen ’s middags vrij.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Greetje Veenstra, greetje.veenstra@gearhing.net , directeur OT6
Annette Boersma, annette.boersma@gearhing.net , locatiecoördinator De Blinker

Jeugd uit Bolsward weerbaarder

De basisscholen in Bolsward zijn samen met de Buurtsportcoach aan de slag om leerlingen van
groep 6 t/m 8 weerbaarder te maken.

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat het kind voor zichzelf durft op te komen, maar wel met respect
voor de ander. Een kind met zelfvertrouwen en weten wat hij/zij wel en niet wil. En durven om een
eigen mening te hebben en die te laten horen.
Kinderen en jongeren komen soms in situaties, waarin zij ook fysieke vaardigheden nodig hebben om
staande te blijven. Er is iets of iemand die hem of haar bedreigt, beschadigt of intimideert. Hoe help
je hen om ook daar goed mee om te gaan?

Schooljudo
Het project ‘Schooljudo’ wordt ingezet als middel om de weerbaarheid te vergroten. Met echte
judomatten en judopakken wordt de gymzaal vanaf januari zes weken lang omgetoverd tot een dojo
en wordt er in de klas de geheime Japanse taal
van Schooljudo gesproken. Daarnaast staan de
lessen in het teken van de waarden respect,
samenwerken, beheersing, weerbaarheid,
vertrouwen, en discipline. De lessen worden
gegeven in samenwerking met Sportschool
Poelstra. Na het programma kunnen de kinderen
kennismaken bij deze club. Hierover ontvangen
de deelnemers meer informatie tijdens de lessen.
Bekijk dit filmpje voor een impressie: Schooljudo

Weerbaarheid in de gymles
De Buurtsportcoach geeft weerbaarheidstraining op school. Alle groepen 7 krijgen 9 lessen. Bij de
laatste les zijn alle ouders uitgenodigd voor de klassikale afsluiting. De uitnodiging volgt nog. Bekijk
dit filmpje voor een impressie: Rots & Water

Weerbaar op straat
Wat doe je als iemand uit jouw vriendengroep op straat iets doet wat niet hoort. Doe je dan mee?
Loop je weg? Zeg je er iets van? Hoe weerbaar ben jij? Met dit project werken we samen met Politie

Bolsward. Wijkagenten Gerrit Schermer en Anneloes Velda-Fijma gaan 2 keer langs bij alle groepen 8
en gaat met ze in gesprek.

Weerbaarheid voor jongeren
Het weerbaarheidsproject overstijgt de basisscholen. Ook op het Marnecollege krijgen leerlingen
weerbaarheid in de gymles. Daarnaast kunnen jongeren in het Jongerencentrum meedoen aan een
kickboks-cursus.
Dinsdag 17 oktober mogen de ouders tijdens de judoles komen kijken:
Groep 5/6: 11.00 – 11.45
Groep 7/8: 11.45 – 12.30
Groep ¾: 13.00 – 13.45
Groep ½: 13.45 – 14.30

Door: Buurtsportcoach Rik de Vries, Gemeente Súdwest-Fryslân

VACATURES
PASSEND ONDERWIJS, WERKT HET?
OPR zoekt betrokken ouders en personeelsleden om mee te
denken!
Alle scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Net zo als iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent
ook het SWV een medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR) genoemd.
Samenwerkingsverband
Schoolbestuur
School

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschapsraad (MR)

De 16 OPR leden van het SWV Friesland zijn allemaal intens betrokken bij de uitvoering van Passend Onderwijs
vanuit persoonlijke ervaringen: ze zijn ouder van een kind op de basisschool (vaak met extra
onderwijsbehoeften) of ze zijn leerkracht en hebben dus dagelijks te maken met een passend aanbod voor
kinderen (vaak met extra onderwijsbehoeften). Onder het SWV Friesland vallen ca. 60 schoolbesturen, die in
een ondersteuningsplan hebben vastgelegd hoe de scholen een passend onderwijsaanbod in Fryslân realiseren.
De belangrijkste taak van de OPR is het jaarlijks instemmen met het ondersteuningsplan. Als OPR stellen we
ons daarbij de volgende vragen: kunnen alle kinderen in Friesland het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, is
in dit plan ook het aanbod voor de kinderen met extra onderwijsbehoeften gegarandeerd? Waar liggen
knelpunten, waar moeten we het bestuur vragen beleid bij te stellen en hoe gaan we dat aanpakken? Vinger
aan de pols op de werkvloer (personeel en ouders) en daarbij een open communicatie naar de bestuurders, dat
zien we als belangrijkste opdracht voor de OPR de komende jaren.
Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de OPR:
1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het basisonderwijs aan alle leerlingen
georganiseerd wordt;
2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waarin uw school deelneemt en kunt deze kennis
gebruiken binnen uw eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.
Verkiezingen in 2017
We zijn op zoek naar betrokken ouders en personeelsleden die de OPR willen versterken. Daarom organiseren
we nu verkiezingen. Er zijn 3 vacatures voor ouders en 1 vacature voor een personeelslid regulier onderwijs.
Uitgebreide informatie over deelname aan de OPR, de kandidaatstelling en de verkiezingen, kunt u vinden via
de link www.passendonderwijsinfryslan.nl/verkiezingen.
U kunt daar tevens een format downloaden, waarmee u zich kandidaat kunt stellen.
Stuur uw aanmelding voor 31 oktober 2017 naar oprfriesland@gmail.com.

