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Augustus 2021 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

02                  wk 31 
 
Zomervakantie   

03 
 
Zomervakantie 

04 
 
Zomervakantie 

05 
 
Zomervakantie 

06 
 
Zomervakantie 

07 
 
Zomervakantie 

 

08 
 
Zomervakantie 

09                 wk 32 
 
Zomervakantie 
 
 

10 
 
Zomervakantie 

11       
 
Zomervakantie 

12 
 
Zomervakantie 

13 
 
Zomervakantie  

14 
 
Zomervakantie 

15 
 
Zomervakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16                 wk 33  
  
 Zomervakantie 

17 
 
Zomervakantie 
 

18 
 
Zomervakantie 

19 
 
Zomervakantie 
 
 

20  
 
Zomervakantie 

21  
 
Zomervakantie 
 

22 
 
Zomervakantie 

23                  wk 34 
 
Eerste schooldag 
  

24 
 
 

25 26 
 
Opening schooljaar 

27 
 

28 29 

30                  wk 35 
 
19.00 (online) 
informatie avond  
  

31      

 
  



 
 

September 2021 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 35 
 

 
  
 

 01 
 
 

02 
 

03 
 
Peuterpret 

04 05 
 
Juf Welmoed jarig 

06                  wk 36 
 
(deze week) 
omgekeerde 
oudergesprekken  
 

07 08 
 
Maandopening 7/8 

09 10 11 12 

13                  wk 37  
  
  

14 15 16 17 18 19 

20                  wk 38 
 
 

21 
 
Prinsjesdag 

22 
 
Startdienst 

23 24 25 26 

27                  wk 39 
 
 
  

28 29 
 
Studiedag – 
leerlingen vrij 

30    

 
  



 
 

Oktober 2021 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 39 
 
 
  

   01 
 
Peuterpret 

02 03 

04                 wk 40 
 
Dierendag 
Maandopening 5/6 

05 06 
 
Start 
Kinderboekenweek 

07 08 09 10 

11                  wk 41 
  
  

12 13 14 15 16 17 

18                  wk 42 
 
Herfstvakantie 
 
 

19 
 
Herfstvakantie 

20 
 
Herfstvakantie 

21 
 
Herfstvakantie 

22 
 
Herfstvakantie 

23 
 
Herfstvakantie 

24 
 
Herfstvakantie 

25                  wk 43 
 
 
  

26 27 28 
 
Studiemiddag – 
leerlingen 12.00 uur 
vrij 

29 30 31 
 
Wintertijd 

 
  



 
 

November 2021 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

01                  wk 44 
 
Maandopening 3/4 
  

02 03 04 05 
 
Peuterpret 

06 
 
Meester Frank jarig 

07 

08                  wk 45 09 10 11 
 
St. Maarten 

12 13 14 

15                  wk 46 
  
  

16 17 18 19 20 21 

22                  wk 47 
 
 

23 24 25 26 27 28 

29                  wk 48 
 
 
  

30      

 
  



 
 

December 2021 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 48 
 
 
  

 01 
 
Maandopening 1/2 

02 03 
 
Sinterklaas – 
leerlingen 12.00 uur 
vrij 

04 05 
 
Sinterklaas 

06                  wk 49 
 

07 08 09 10 
 
Peuterpret 

11 12 

13                  wk 50  
  
  

14 15 16 17 18 19 

20                  wk 51 
 
 

21 22 
 
Kerstviering 

23 24 
 
Leerlingen 12.00 
uur vrij - 
Kerstvakantie 

25 
 
1e Kerstdag 

26 
 
2e Kerstdag 

27                  wk 52 
 
Kerstvakantie 
  

28 
 
Kerstvakantie 
 

29 
 
Kerstvakantie 
Juf Joke jarig 
 

30 
 
Kerstvakantie 
Juf Brenda Jarig 
 

31 
 
Oudejaarsdag 
 

  

 
  



 
 

Januari 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 52 
 
 
  

    01 
 
Nieuwjaarsdag 

02 
 
Kerstvakantie 

03                  wk 01 
 
Kerstvakantie 
 

04 
 
Kerstvakantie 

05 
 
Kerstvakantie 
 

06 
 
Kerstvakantie 
 

07 
 
Kerstvakantie 
 

08 
 
Kerstvakantie 
 

09 
Kerstvakantie 
 

10                  wk 02 
  
  

11 12 13 14 
 
Peuterpret 

15 16 

17                  wk 03 
 
Toetsweken 
 

18 19 20 21 22 23 

24                  wk 04 
 
Juf Lammy jarig 
 
Toetsweken 
 
  

25 26 27 
 
Studiemiddag 
leerlingen 12.00 uur 
vrij 

28 29 30 

 
  



 
 

Februari 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

31                  wk 05 
 
  

 
01 
 
Maandopening 7/8 

02 03 04 
 
Peuterpret 

05 06 

07                 wk 06 
(Deze week) 
Oudergesprekken 1-7 
Adviesgesprekken 8 
 

08 09 10 11 12 13 

14                  wk 07 
Valentijnsdag 
(Deze week) 
Oudergesprekken 1-7 
Adviesgesprekken 8 

15 16 
 
 

17 
 
Portfolio mee 

18 19 20 

21                  wk 08 
 
Voorjaarsvakantie 

22 
 
Voorjaarsvakantie 

23 
 
Voorjaarsvakantie 

24 
 
Voorjaarsvakantie 

25 
 
Voorjaarsvakantie 
 
Meneer Henk jarig 

26 
 
Voorjaarsvakantie 

27 
 
Voorjaarsvakantie 

28                  wk 09 
 
 
  

      

 
  



 
 

Maart 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 09 
 
 
  

01 
 
Maandopening 5/6 

02 03 04 
 
Peuterpret 

05 06 

07                  wk 10 
 

08 09 10 11 12 
 
Juf Daniëlle jarig 

13 

14                  wk 11 
 
Studiedag – 
leerlingen vrij 
  
  

15 16 17 18 19 20 

21                  wk 12 
 
Juf Janneke jarig 

22 23 24 25 26 27 

28                  wk 27 
 
 
  

29 30 
 
Grote Rekendag 

31    

 
  



 
 

April 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 27 
 
 
  

   01 
 
Peuterpret 

02 03 

04                  wk 14 
 
Maandopening 3/4 

05 06 07 08 09 10 

11                  wk 15 
  
  

12 13 14 15 
 
Goede Vrijdag 

16 
 
Stille Zaterdag 

17 
 
1e Paasdag 

18                  wk 16 
 
2e Paasdag 
 

19 
 

20 
 
IEP eindtoets gr. 8 

21 
 
IEP eindtoets gr. 8 

22 
 
Koningsspelen, 
leerlingen 12.00 uur 
vrij 

23 24 

25                  wk 17 
 
Meivakantie 
 

26 
 
Meivakantie 
 

27 
 
Meivakantie 
Koningsdag 

28 
 
Meivakantie 
 

29 
 
Meivakantie 
 

30 
 
Meivakantie 
 

01 
 
Meivakantie 
 

 
  



 
 

Mei 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

02                  wk 18 
 
Meivakantie 
 

03 
 
Meivakantie 
 

04 
 
Meivakantie 
Dodenherdenking 
 

05 
 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag 
 

06 
 
Meivakantie 
 

07 
 
Meivakantie 
 

08 
 
Meivakantie 
Moederdag 

09                  wk 19 
 
Schoolfotograaf 

10 11 
 
Schoolkorfbal-
toernooi 

12 
 
 

13 
 
Peuterpret 

14 15 

16                  wk 20 
 

17 18 19 20 21 22 

23                  wk 21 
 

24 25 
Tjongerwerven 
personeelsdag – 
leerlingen vrij 

26 
 
Hemelvaart 

27 
 
Vrije dag 

28 29 

30                  wk 22 
 

31      

 
  



 
 

Juni 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 22 
 
 
  

 01 
 
Maandopening 1/2 

02 03 
 
Peuterpret 

04 05 
 
1e Pinksterdag 

06                  wk 23 
 
2e Pinksterdag 
 

07 
 
Toetsweken 

08 09 10 11 12 

13                  wk 24 
  
Toetsweken 

14 15 16 17 18 19 
 
Vaderdag 

20                  wk 25 
 
 

21 22 
 
Oudergesprekken 

23 
 
Oudergesprekken 

24 25 26 

27                  wk 26 
 
Oudergesprekken 
 
 
  

28 
 
Oudergesprekken 

29 30    

 
  



 
 

Juli 2022 

maandag dinsdag woensdag 
woensdag 

donderdag vrijdag zaterdag zondag 

                      wk 26 
 
 
 
  

   01 
 
Peuterpret 

02 03 

04                  wk 27 
 

05 06 07 
 
Portfolio mee naar 
huis 

08 09 10 

11                  wk 28 
  
  

12 13 
 
Afscheid groep 8 

14  
 
Laatste schooldag 

15 
 
Zomervakantie 

16 17 

18                  wk 29 
 
Zomervakantie 

19 
 
Zomervakantie 

20 
 
Zomervakantie 

21 
 
Zomervakantie 

22 
 
Zomervakantie 

23 
 
Zomervakantie 

24 
 
Zomervakantie 

25                  wk 30 
 
Zomervakantie 
  

26 
 
Zomervakantie 

27 
 
Zomervakantie 

28 
 
Zomervakantie 

29 
 
Zomervakantie 

30 
 
Zomervakantie 

31 
 
Zomervakantie 
Meester Jeroen jarig 

 



 
 
Het team:  

Directeur: Janneke Neef cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl 

Brenda Kamperveen – groep 1/2 b.kamperveen@tjongerwerven.nl 

Joke Bergsma – groep 3/4 j.molen@tjongerwerven.nl 

Lammy van der Meer – groep 3/4 l.meer@tjongerwerven.nl 

Daniëlle Versteeg – groep 5/6 d.versteeg@tjongerwerven.nl 

Jeroen Hulzinga – groep 7/8 j.hulzinga@tjongerwerven.nl 

Frank van der Werf – groep 5/6 & 
7/8 

f.werf@tjongerwerven.nl 

Welmoed van der Molen – interne 
begeleiding 
 

w.molen@tjongerwerven.nl 
 

Onderwijs Ondersteunend: 
 

 

Henk Korpershoek, conciërge h.korpershoek@tjongerwerven.nl 

Marijke van Delft, administratie m.vandelft@tjongerwerven.nl 

 
Schooltijden:  

  
Op onze school werken we met een continurooster. Alle kinderen eten tussen 
de middag op school. Op de bekers, broodbakjes, pakjes e.d. moet de naam 
van het kind vermeld staan. We stellen het op prijs dat de kinderen een 
gezonde fruithap en lunch meenemen. 
 
 
 

 

Groepsverdeling:  

  Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 

Maandag Brenda Joke Frank Jeroen 

Dinsdag Brenda Joke Frank Jeroen 

Woensdag Brenda Joke Daniëlle Frank 

Donderdag Brenda Lammy Daniëlle Frank 

Vrijdag - Lammy Frank Jeroen 
 
Groep 1 is op vrijdag vrij. Groep 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 Tjong®talent en wordt er 
groeps-doorbrekend gewerkt. 
 
Kennismaken: 
Kinderen mogen vanaf hun 4e verjaardag toegelaten worden tot de 
basisschool. Vlak voor dat moment mogen ze alvast een paar keer komen 

kennis maken. De wenmomenten zijn 2 ochtenden en 2 
hele dagen in de maand voordat het kind werkelijk naar 
school gaat. 
 
Peuterpret: 
Één keer per maand voor alle kinderen vanaf 3 jaar uit 
Wolvega. 
 

Ziek melding: 
Als uw kind ziek is, wilt u dat dan voor schooltijd telefonisch melden? (0561 
613817) 
 
Oversteken: 
De leerlingen steken de Heerenveenseweg over bij het Kid Alert poppetje bij de 
verbreding van het trottoir. 
Wij vragen de ouders om de uitgang 
van de school vrij te houden van 
fietsen en om met de auto niet dubbel 
te parkeren. Parkeren voor opritten 
van buurtbewoners is ook niet de 
bedoeling. 

Groep 1 Maandag t/m donderdag 8.30- 14.15 uur 
Op vrijdag heeft groep 1 geen school 

Groep 2 t/m 4 Maandag t/m donderdag 8.30- 14.15 uur 
Vrijdag van 8.30 – 12.00 uur 
 Groep 5 t/m 8 Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur 



 
 
Ingaan van de school: 
Vijf minuten voor aanvang gaat de bel. De kinderen mogen dan naar binnen. 
Uw kind mag vanaf 8.15 uur op het plein spelen. Eerder dragen wij geen 
verantwoordelijkheid. 
 
De directeur spreken: 
Wanneer u de directeur, Janneke Neef, wilt spreken, bent u altijd welkom om 
langs te komen voor een gesprek en/of het stellen van vragen. Wilt u er zeker 
van zijn dat de directeur aanwezig is, dan is het handig om van tevoren een 
afspraak te maken. 
 
Pleinwacht: 
De leerkrachten zijn ook tijdens de pauzes op het plein. Tijdens spelmomenten 
moeten we rekening houden met elkaar. Kinderen die zich niet aan de 
afspraken houden en/of geen rekening met anderen houden, worden daarop 
aangesproken.  
 
Lessen bewegingsonderwijs: 
GROEP 1 EN 2 
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal. Het dragen van 
gymschoenen (geen balletschoentjes) is verplicht (dit in verband met 
voetwratten). De schoenen kunnen op school blijven. Graag de naam van uw 
kind op/in de schoenen. 
 
GROEP 3 en 4 
Één keer per week, op dinsdag, hebben de kinderen van groep 3 en 4 gymles 
in sporthal van OBS Zuid. Zij lopen naar de sporthal. Op vrijdagochtend hebben 
de leerlingen “bewegend leren” op school. 
 
GROEP 5 t/m 8 
Één keer per week, op dinsdag, hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 
anderhalfuur gymles in sporthal De Steense. De kinderen gaan op de fiets. 
 
Wilt u uw kinderen, op de dag dat zij gym hebben, hun gymspullen in een tas 
meegeven? De spullen kunnen niet op school blijven! Het dragen van de juiste 
kleding en schoeisel is verplicht. Als kleding graag een korte broek en shirt of 
een gympakje en gymschoenen.  
 
 

Luizencontrole: 
Iedere eerste week na een vakantie is er een luizencontrole. We vragen aan de 
ouders om ook thuis regelmatig te controleren. Als er in een groep hoofdluis 
wordt geconstateerd, krijgen de leerlingen van die groep een brief mee naar 
huis. Van de leerling(en) bij wie hoofdluis gevonden is, worden de ouders door 
de leerkracht op de hoogte gesteld. 
 
Vrij vragen: 
Voor het vragen van verlof (zie schoolgids) kunt u bij de leerkracht of directeur 
een formulier aanvragen. Deze is ook te downloaden. Zie schoolgids-
verlofregeling. 
 
Oudercontributie:  
Het bestuur heeft de school toestemming gegeven aan ouders een zgn. 
“vrijwillige ouderbijdrage” te vragen. Het bedrag is door de directie, in overleg 
met de MR, vastgesteld op € 27,50 per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt voor 
het organiseren van diverse activiteiten zoals: Sint, Kerst, Pasen, musical, 
sportactiviteiten, laatste schooldag e.d. (exclusief de schoolreis en 
schoolkamp) Het innen van de ouderbijdrage geschiedt bij voorkeur per 
automatische incasso, u ontvangt hiervoor een brief. 
 
Schoolreisje en het kamp:  
Elk jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje. Meestal in de 
maand mei/juni. De groepen 7 en 8 gaan op een meerdaags kamp. 
De kosten van het schoolreisje en kamp zijn afhankelijk van de bestemming. 
Wanneer het bedrag bekend is, krijgt uw kind een briefje mee met het 
verschuldigde bedrag.  
 
De nieuwsbrief: 
De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. In deze brief staat allerlei actuele 
informatie bestemd voor de ouders. 
 

Parro: 
CBS De Adelaar werkt met de Parro app. Parro is een 
oudercontactapp, ontwikkeld door ParnasSys. Parro is een 

mini sociaal netwerk, waarin de leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) 
contact kunnen hebben op een veilige en vertrouwde manier. Er worden 
oproepen gedaan als er vrijwilligers nodig zijn voor activiteiten en foto’s 
geplaatst van klassenactiviteiten. 



 
 
Kanjerschool/Schoolregels: 
De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt 
voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken.  
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om 
de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 
Met het inzetten van De Kanjertraining streven we de volgende doelen na: 
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 

conflicten. 
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
• Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 
Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van 
kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd 
rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen 
bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle 
partijen.  
Bij ons op school houden we ons aan de drie basisregels: 
1. “Voor groot en klein zullen we aardig zijn”  
2. “De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet”  
3. “We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken 
morgen”.  
 
ICT:  
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. Voor de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn chromebooks beschikbaar, voor de leerlingen 
van groep 1 en 2 hebben we I-pads. Hierdoor is de mogelijkheid dat alle 
leerlingen in de groep gelijktijdig aan het werk kunnen met een chromebook of 
I-pad. De chromebooks/I-pads worden ingezet bij meerdere vakgebieden. Een 
groot deel van de oefenstof van de vakken wordt aangeboden via deze 
laptops/I-pads. 
 
 
 
 

Toetsweek: 
Op school worden de kinderen regelmatig getoetst. Er zijn methode gebonden 
toetsen (deze laten zien of de aangeboden leerstof is begrepen) en er zijn 
leerling volgende toetsen (deze geven aan of er sprake is van een doorgaande 
ontwikkeling). Deze laatste toetsen zijn gerelateerd aan een landelijk 
gemiddelde. We gebruiken het LVS van Cito. Bij de kleuters gebruiken we geen 
toetsen maar maken we gebruik van observaties die we vergelijken met de 
leerlijnen. 
 
Schoolmaatjes:  
Zorg voor elkaar proberen we al van jongs af aan onze leerlingen bij te 
brengen. Daarom heeft ieder kind uit de onderbouwgroepen een schoolmaatje 
uit de bovenbouwgroepen. De oudsten halen de ‘kleintjes’ bijvoorbeeld op om 
samen naar een viering te gaan en brengen ze weer terug. Daarnaast gaan ze 
een aantal keer tijdens dit schooljaar samen activiteiten doen.  
 
Maandopening: 
De maandopening wordt telkens door 
een andere groep, samen met de 
leerkracht, voorbereid. De ouders van de 
organiserende groep mogen bij de 
maandopening aanwezig zijn. Op de 
kalender staan de data vermeld. 
O.v.b. covid maatregelen 
 
Goede doelen actie:  
Elk jaar zijn er acties voor goede doelen. Dit is elk jaar wisselend. U wordt 
hierover geïnformeerd.  
 
Verjaardagen en traktaties: 
Als de kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. Voor verjaardagen van ouders, 
grootouders, broertjes en zusjes mogen de kinderen van groep 1 en 2 een 
tekening maken. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dan a.u.b. 
een week van tevoren schriftelijk een berichtje mee aan uw kind. 



 
 
Ontruimingsplan/BHV 
CBS De Adelaar heeft 2 BHV-ers, juf Brenda en meneer Henk. Zij hebben 
certificaten voor Brandbestrijding, Communicatie, Ontruiming en Veiligheid. 
Ook hebben ze certificaten voor reanimatie en AED. Elk jaar gaan de BHV-ers 
op herhaling. Een keer per schooljaar is er een ontruimingsoefening. Het 
ontruimingsplan ligt ter inzage op school! 
 
Website: 
Op onze site www.de-adelaar.nl kunt u foto’s bekijken van de 
schoolactiviteiten. Ook kunt u daar terecht voor de nieuwsbrieven en de 
schoolgids. Ouders die de schoolgids op papier willen ontvangen kunnen 
hierom vragen. Het is organisatorisch niet mogelijk om bij het plaatsen van 
foto’s op de website of andere publicaties van school, steeds toestemming te 
vragen. Daarom is de regel, dat ouders die hier bezwaar tegen hebben, dit zelf 
kenbaar maken. Bij de inschrijving en aan het begin van het schooljaar wordt 
dit ook aan de ouders gevraagd. 
 
Foto & Film: 
Ouders die er bezwaar tegen hebben, dat er foto’s van hun kind op de website 
worden geplaatst, kunnen dat kenbaar maken. Soms komt het voor dat er in 
de groep filmopnames worden gemaakt voor intern gebruik. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. 
 
Medezeggenschapsraad bestaat uit: 

Oudergeleding:   
Pytrik Wassenaar 
(Voorzitter) 

In de gang op school hangt een ‘MR bus’, waarin 
u een briefje met vragen en/of opmerkingen 
voor de MR kunt doen.  
Ook kunt u contact met de MR opnemen via de 
mail: mrcbsdeadelaar@gmail.com 

Hillie Schaap 

Personeelsgeleding: 

Danielle Versteeg 

Lammy van der Meer 

 
 
 
 

De Ouder Activiteiten Commissie  
De OAC organiseert activiteiten of helpt bij de organisatie van activiteiten op 
gebied van sport, feesten, vieringen, e.d. Ook zorgt deze commissie ervoor, 
dat de school wordt ‘aangekleed’ rondom de verschillende thema’s gedurende 
het schooljaar. De OAC bestaat uit:  
Angelina Babois, Annet Delfstra, Corine Krijnen, Maaike Postma, Carlien van 
der Schuit, Lianne Kemper en Jeroen Hulzinga (namens team De Adelaar) 
 
Klassenouders 
Elke groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is een tussenpersoon 
tussen de leerkracht en de ouders uit de groep.  
Wanneer er hulp nodig is van ouders, voor bijvoorbeeld het begeleiden van 
groepjes kinderen, het rijden met kinderen naar sportevenementen, enz., dan 
zal niet de leerkracht, maar de klassenouder u benaderen met de vraag om 
hulp. De klassenouders voor het schooljaar 2021-2022 zijn: 
 

Groep Naam klassenouder 

Groep 1/2 Corine Krijnen 

Groep 3/4 Maaike Postma 

Groep 5/6 Annet Delfstra 

Groep 7/8 Angelina Babois 

 
 
 
 
 

http://www.de-adelaar.nl/


 
 
Logopedie: 
Elk jaar worden de kinderen van groep 2 gescreend door de gemeentelijke 
schoollogopedist. De uitkomsten worden besproken met de groepsleerkracht 
en IB-er. Kinderen die voor logopedische hulp in aanmerking komen, worden 
doorverwezen via een verwijsbrief van de huisarts naar een particulier 
gevestigde logopediste. 
 
Schoolarts: 
Elk jaar komt de schoolarts op school. De kinderen van groep 2 en 7 krijgen 
een geneeskundig onderzoek (lengte, gewicht, oren, ogen). Onze schoolarts is 
mw. Thea Vermeulen. Ze is verbonden aan de GGD Leeuwarden (058-
2334334) Zie ook schoolgids. Schoolverpleegkundige is Geertje Oostenbrink. 
 
De Stipe: 
Als de school hulp nodig heeft voor een kind, maar zelf niet precies kan 
bekijken welke organisatie die hulp het best kan bieden en/of welke hulp nodig 
is, kan de vraag voorgelegd worden aan ondersteuningsbureau De Stipe, dat 
met een advies komt via een HGPD gesprek. Handelingsgerichte 
Procesdiagnose is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften beter te begeleiden. De intern begeleider kan in 
afstemming met de leerkracht en ouders besluiten om een leerling aan te 
melden bij De Stipe. Bij dit gesprek zijn de ouders, leerkracht, intern begeleider 
en De Stipe medewerker aanwezig. In dit gesprek wordt ingezoomd op de 
mogelijkheden en de kansen om de ontwikkeling van het kind positief te 
stimuleren. Er wordt gezamenlijk een analyse gemaakt van de kindkenmerken, 
de onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. Verder kan de school een 
beroep doen op de GGD, logopedist en schoolmaatschappelijk werk. 
 
Passend onderwijs: 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Het kabinet wil dat vanaf 1 augustus 2014 dit zoveel mogelijk 
gebeurt op een gewone school in de buurt. In de schoolgids en op de website 
staat welke ondersteuning CBS de Adelaar kan bieden. 
Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te 
geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij 
een samenwerkingsverband. De scholen van De Tjongerwerven CPO zijn 
aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. 
Zie verder: schoolgids en op de website. 
 

dBos: 
Op CBS de Adelaar zijn we gestart met een meerjarig traject: Bibliotheek op 
school. Annemarije Brandsma is de consulent van de bibliotheek die ons zal 
ondersteunen bij een doorgaande lijn voor media wijsheid en leesmotivatie. 
 
Aansprakelijkheid: 
De school is niet aansprakelijk voor schade aan bijvoorbeeld fietsen of andere 
eigendommen die mee naar school genomen worden. Voor de fietsen geldt, 
dat we iedereen die dichtbij school woont, verzoeken om lopend naar school te 
gaan. 
 
Adressen: 
Schoolarts: Thea Vermeulen / Corry Buijs 
Assistente: Anke Annema 
Verpleegkundige: Geertje Oostenbrink (via GGD) 
GGD Fryslan: 
Telefoon: 088-2299 444 
e-mail: jgz@ggdfryslan.nl 
www.ggdfryslan.nl/jgz 
 
Schoolmaatschappelijkwerk / Gebiedsteam: 
Marleen van Vossen, e-mail: m.vanvossen@weststellingwerf.nl 
 
Leerplichtzaken Weststellingwerf / leerplichtambtenaar:  
Anja Binnema, telefoon: 0561-691271 
e-mail: leerplicht@weststellingwerf.nl 
 
Onderwijsinspectie: 
Telefoon: 08000 9051 
www.onderwijsinspectie.nl 
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