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Elke dag open dag in de Epemaskoalle

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de schoolkalender van de Epemaskoalle voor het schooljaar 2018-2019. In de schoolkalender
vindt u wettelijke en praktische informatie die u nodig heeft in het belang van uw kind(eren).
De schoolkalender kunt u in zijn geheel ook op onze website bekijken.
Op de achterzijde van iedere maand vindt u informatie die van belang is voor u of voor uw kind(eren). Het gaat om belangrijke data en over de dagelijkse gang van zaken op de Epemaskoalle.
Het is wel lastig om vooruit te kijken, dus wij zullen onze uiterste best doen u op tijd te informeren
mochten er wijzigingen of toevoegingen zijn in de jaarkalender.
We gaan er vanuit dat we samen met u en uw kind(eren) een prachtig schooljaar gaan beleven!
We hopen dat u de schoolkalender met plezier gaat gebruiken en dat hij een mooi plekje thuis
krijgt.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze schoolkalender of andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

atie:
Belangrijke informtele
fonisch van 8.00 – 8.30 uur
Ziekmelden:

Directie en team Epemaskoalle

op (0515) 41 37 62

E-mailadres school:

directie@epemaskoalle.nl

Website:

www.epemaskoalle.nl

Adres:

Ds. HWCA Visserleane 11
8633 KH Ysbrechtum

passend
onderwijs

directie@epemaskoalle.nl
0515-413762
www.epemaskoalle.nl
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Odyssee en
OBS Epemaskoalle
Openbare basisschool Epemaskoalle is 1 van de 15 Odysseescholen. Kiezen voor de Epemaskoalle, is kiezen voor
een moderne en veilige school van hoge kwaliteit. Kinderen kunnen zich hier voorbereiden op hun toekomst,
zich ontwikkelen tot 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. Bij de Epemaskoalle
telt elke leerling mee, niemand blijft aan de kant staan.

De Epemaskoalle ligt in het dorp Ysbrechtum en richt
zich vooral op kinderen uit Ysbrechtum e.o. de wijken
Hemdijk, Schuttersveld en Stationsbuurt in Sneek. De
school heeft ongeveer 107 leerlingen.
Heeft uw kind extra zorg nodig? Ons professionele
Expertisecentrum heeft hiervoor veel in huis. We staan
open voor iedereen, zijn kleurrijk en vernieuwend. We
maken van leren elke dag een avontuur. Uw betrokkenheid bij de school is ontzettend belangrijk. Samen
kunnen we uw kind een fijne en waardevolle schooltijd
bieden.
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De Gouden Weken

MR-vergadering

Jantje Beton Loterij 2018
t/m 26 sept

AC-vergadering
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De Gouden Weken
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Omkeergesprekken –
ouder/kind “Gouden
Weken”, 14.40 – 16.30 uur

Omkeergesprekken –
ouder/kind “Gouden
Weken”, 14.40 – 16.30 uur
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Omkeergesprekken –
ouder/kind “Gouden
Weken”, 14.40 – 16.30 uur
Kinderpostzegelactie 2018

Omkeergesprekken –
ouder/kind “Gouden
Weken”, 14.40 – 16.30 uur

Damtoernooi groep 5 t/m 8

Waar staat de
Epemaskoalle
		voor?
Onze visie op onderwijs
Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind
kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school
zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind
zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent
een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien
tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
Op de Epemaskoalle 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.
Er wordt met de groep gewerkt aan hoe we met elkaar
omgaan, de regels op school worden besproken en kinderen leren elkaar en de leerkracht beter kennen. Wij
zijn een dynamische school, waar leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk garant staan voor een goed
pedagogisch klimaat op basis van vertrouwen tussen
leerlingen, leerkrachten en ouders. In een collectieve
ambitie willen we een krachtige bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van kinderen.
Op onze school geven we onderwijs waarbinnen ieder
kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo 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 onze planningsdocumenten en kindportfolio’s
 onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen
 te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
 kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun
eigen leerproces
 een goed functionerend zorgsysteem
 een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
 te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

Leerlijnen
De Epemaskoalle werkt met leerlijnen. Het gaat hierbij
om kennis en vaardigheden als het schrijven van een
foutloze tekst, het maken van een plan, informatie verzamelen en verwerken, vlot lezen, werken met wiskunde of computeren. De leerlijnen geven aan wat het kind
nog moet leren en waarin het goed is.
Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de
individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen
iedere dag ons best om kinderen het maximale uit
zichzelf te laten halen!
De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er
allemaal te leren is in de basisschool.

vele activiteiten
op de Epemaskoalle
Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet
datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren omdat dat startpunt hun eigen
kennis is. Door die motivatie wordt er effectief geleerd.
Het maximale uit jezelf halen!
We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse vaardigheden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de
IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om
het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het
leren leuk en aantrekkelijk te maken. Verder blijven we
op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de
leerbehoeften van de kinderen.

Werken met de iPad
De iPad biedt vele mogelijkheden naast de bestaande methodeboeken en instructies. De lesstof kan snel
worden aangepast, zo kunnen kinderen echt op maat
leren. Ze gebruiken de iPad om informatie te vinden en
vaardigheden te oefenen. Leerlingen werken zeker niet
de hele dag met de iPad. Er is op de Epemaskoalle ook
veel tijd voor samenwerken en samen spelen. De iPad
helpt bij het leren, dát is het doel. Zo wordt leren leuker
en interessanter.

6

Kinderboekenweek Vriendschap: Kom erbij!

Damtoernooi groep 5 t/m 8
De dag van de leraar 2018
Groep 1 & 2 vrij
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Infomiddag van 14.15 15.00 uur

Infomiddag van 14.15 15.00 uur

Afsluiting Kinderboekenweek
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Juiste ondersteuning
voor ieder kind

Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkheden. De
Epemaskoalle geeft de juiste aandacht en ondersteuning 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’.

Opvang nieuwe leerlingen
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 graag
uit voor een rondleiding. U kunt de school bekijken en
uw kind mag ook een kijkje nemen in de betreffende
klas. Voordat uw kind in groep 1 komt, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek bij u
thuis. Nog vóór uw kind 4 jaar wordt, kan het al komen
wennen op onze school.
Mocht u een rondleiding willen, dan kunt u een mail
sturen naar directie@epemaskoalle.nl of bellen naar
(0515) 41 37 62.

ZORG voor onze leerlingen
Hiervoor gebruiken we onder meer planningsdocumenten, portfolio’s, observaties, 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 problemen ondervinden. De leerkrachten houden dit goed in
de gaten, onder meer met het leerlingvolgsysteem. Alle
leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? De leerkracht en
intern begeleider bespreken dan (samen met ouders)
welke ondersteuning nodig is. Bovendien werken we
binnen Súdwest Fryslân nauw samen met GGD en het
Schoolmaatschappelijk werk. 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 Expertisecentrum. Onze intern begeleider kan de betreffende leerling eerst nog in het bovenschoolse Zorg- en Adviesteam (ZAT) bespreken. In dit team werken we samen
met onder meer de GGD, maatschappelijk werk,
Bureau Jeugdzorg, een orthopedagoog en deskundigen op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

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.

‘Werken met een weektaak
geeft leerlingen invloed op
hun eigen leerproces’

De Epemaskoalle inspireert kinderen om met plezier te
leren in een veilige omgeving.
We bieden een zorgzaam en uitdagend
leerklimaat, waarbij ZORG staat voor:
Samenw
erking
•
Zelfstandigheid
met oud
ers
•
Ontwikkeling
e
n
o
•
Relatie
pen
commun
•
Geborgenheid
icatie
Elke dag kunnen kinderen bij ons
staan ce
n
traal
terecht voor een mooie combinatie
van onderwijs, opvang en activiteiten.

Avontuurlijk leren
Leren is op de Epemaskoalle 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 uitdagende,
veilige en professionele leeromgeving.

Open voor iedereen
Verschillen geven kleur aan een school. De Epemaskoalle 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 Epemaskoalle biedt avontuurlijk passend onderwijs. Hoe maakt onze school passend onderwijs nu
concreet? Dit doen we op de volgende manier:
 Elke leerling krijgt de juiste aandacht en
ondersteuning
 Van 08.00 tot 18.30 uur bieden we een mooie
combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten
 Elke dag investeren we in topkwaliteit
 Professioneel personeel vormt de basis van onze
school
 We werken met slimme, nieuwe
onderwijsvormen
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Studiemiddag
Epemaskoalle, de kinderen
komen om 12.00 uur uit
school!
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Het personeel
Wij willen goed inspelen op wat onze leerlingen 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 directeur, (vak)
leerkrachten, intern begeleider, onderwijsassistenten
en een conciërge.

Dit is ons complete team in 2018-2019:
Directie
Tineke Boschma
Intern begeleider
Edith Koevoet
Schoolcoördinator
Jeltsje Alma
Conciërge
Daan Wanders

Leerkrachten 			
Jeltsje Alma
Alwin Bekema
Petra Bruinsma
Esther van Diggelen

Marloes IJdel
Henriette Kedde
Edith Koevoet
Iris de Vries

Onderwijsassistenten
Tineke Bouma
Titia Nijholt

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 scholing en deskundigheidsbevordering. Zo blijven ze scherp en zijn ze goed op de
hoogte van alle ontwikkelingen op maatschappelijk,
pedagogisch en onderwijskundig gebied. Ook kan
er gekozen worden voor diverse opleidingen, waarbij
een leerkracht zich kan 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 de cursus
Leren Analyseren. Ze krijgen indien gewenst ook
coaching, bijvoorbeeld van het Odyssee Expertisecentrum. Binnen Odyssee is voldoende ruimte
voor loopbaanontwikkeling en carrière van
medewerkers.

Zieke leerkracht
Als een leerkracht ziek is, lossen we dit op
binnen het team. Als het langer duurt, dan
regelen we vervanging.
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December
2018

St. Nicolaasfeest op school
voor de groep 1 t/m 4
Pakjesmorgen voor de
gr. 5 t/m 8, ’s middags wel
naar school!
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Kerst op school
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Samenwerking
ouders en school

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
(GMR) van alle Odysseescholen.

De Epemaskoalle hangt de schoolvlag elke dag
letterlijk en zichtbaar uit voor uw kind. We zijn een
open, toegankelijke en herkenbare school, midden in
het dorp Ysbrechtum. We zoeken verbinding met de
wereld om ons heen. Met u als ouder. Alleen samen
met u kunnen we een succes maken van avontuurlijk
passend onderwijs.
Daarom nodigen wij alle ouders van harte uit om mee
te denken en mee te praten. Openheid en elkaar direct
aanspreken vinden we ontzettend belangrijk. Uw
betrokkenheid bij onze school is onmisbaar. Samen
zorgen we voor een geslaagde schooltijd en goede
ontwikkeling van uw kind. U kunt op verschillende
manieren meedenken en meedoen.

De MR spreekt graag namens alle ouders van de school. In de praktijk is dit helaas lang
niet altijd het geval. Wij willen graag een beter beeld
krijgen wat ouders vinden en willen. Vandaar dat we
een digitaal ouderpanel willen introduceren in 2018.
We willen jullie dan een stelling voorleggen en die kunt
u anoniem invullen. Heeft u zaken die u graag voorgelegd wilt hebben? Geef dit aan ons door, zodat wij
ermee aan de slag kunnen!

Medezeggenschapsraad

Helpen op school

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.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders
Veel ouders helpen ons regelmatig bij allerlei activiteihun mening geven over alles wat de school aangaat. In
ten, zoals de creatieve middag, luizencontrole, sportdag
de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden woren schoolreisjes. Uw hulp is onmisbaar voor de school
den gekozen via verkiezingen. De directeur van onze
en wordt erg gewaardeerd.
school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de
vergaderingen.
Activiteitencommissie
De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist
In onze Activiteitencommissie (AC) zitten enthousiasmee. Over allerlei zaken, zoals
te ouders die meewerken aan
arbeidsomstandigheden, veide organisatie van binnen- en
Oudergeleding
Activiteitenligheid, ouderbijdrage, persobuitenschoolse activiteiten.
Marieke Bootsma
commissie
neelszaken en nieuwe ontwikVoorbeelden zijn de sportdag, het
Tjessaline Veltman (secretaris)
Sandrine Röell (voorzitter)
kelingen in en rond school. De
sinterklaas- en kerstfeest. De AC
Ingrid Broersma - Dijkstra
Ilse Bootsma
vergaderingen zijn openbaar.
organiseert ook de jaarlijkse algeEllen van Dam
Ouders die graag aanwezig
mene ouderavond. Elk jaar zijn er
Personeelsgeleding
Henneke Jellema
willen zijn, kunnen dit vooraf
verkiezingen voor nieuwe leden in
Edith Koevoet (voorzitter)
Emma Hammink
aangeven bij de voorzitter. Een
de Activiteitencommissie.
Alwin Bekema
Iris de Vries (namens het team)
teamlid van de Epemaskoalle
Henriette Zijlstra
Marloes IJdel (namens het team)
is ook vertegenwoordigd in de
mr@epemaskoalle.nl
ac@epemaskoalle.nl
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Bovenschoolse studiedag
Kinderen zijn vrij.

De Zilveren Weken
t/m 18 jan.
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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. U krijgt op verschillende manieren
informatie van en over de Epemaskoalle. Ons uitgangspunt is om alles digitaal te verstrekken aan ouders. Dat
is beter voor het milieu, goedkoper en we kunnen de
informatie eenvoudig actueel houden.

Website
Op onze website www.epemaskoalle.nl 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 worden geplaatst
waar uw kind op staat? Dan kunt u dit schriftelijk aan
ons doorgeven.

De Epemaskoalle in bedrijf
Digitale nieuwsbrief

Elke twee weken mailen wij onze digitale nieuwsbrief
naar alle ouders. Hierin staat het actuele schoolnieuws.
De nieuwsitems zijn ook te vinden op onze website.

Informatiemoment,
ouderavond en Open dag
Bij de start van een nieuw schooljaar organiseren we
een informatiemoment 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 Odysseescholen. U kunt dan een kijkje nemen in
de school. Alle data vindt u op onze website en in de
kalender.

Voortganggesprekken
Het dagelijks werk, de behaalde resultaten en de ontwikkeling van leerlingen worden besproken tijdens de
ouder/kind/leerkrachtgesprek.
Bij die gesprekken, welke ’s middags na schooltijd
plaats vinden, komen ouders samen met hun kind naar
de gesprekken. Voor ieder oudercontact ontvangen de
ouders een uitnodiging.
Als u naast de geplande ouder/kindcontacten behoefte
heeft aan een gesprek met de groepsleerkracht en/
of interne begeleider over uw kind dan kunt u te allen
tijde een afspraak maken.
Ook voor andere vragen bent u van harte welkom op
school.
In het kader van de Gouden Weken, plannen
we in september een Omkeergesprek.
We willen bij deze gesprekken naast u juist
ook de kinderen actief betrekken. Het
gaat tenslotte om hun ontwikkeling! En
wie beter dan de kinderen zelf weten
hoe het hen vergaat in hun ontwikkeling. Zij weten als geen ander wat hun
sterke kanten zijn, of waar het beter
kan, wat zij lastig vinden, hoe zij zich

gedragen t.o.v. de anderen, enz. Bovendien zijn kinderen verrassend goed in
staat om te reflecteren op zichzelf. Als
we dus voor hen een plan maken, is het
erg belangrijk dat zij daarbij vanaf het begin betrokken
zijn. Dat geeft hen medeverantwoordelijkheid en werkt
positief op de motivatie.
Die gesprekken houden we naar aanleiding van het
portfolio van uw kind.

Portfolio
Alle kinderen op de Epemaskoalle houden een portfolio
bij. Een portfolio is een document waarin een leerling
de eigen ontwikkeling zichtbaar maakt. Het is een verzameling van eigen werk waarmee het laat zien wat hij/
zij al weet, wat het al kan, wat het belangrijk vindt, wat
hij/zij graag doet, hoe het leert, wat hij/zij nog wil leren
en hoe alles zich ontwikkelt.
Met een portfolio toont uw kind dat hij/zij waardevol is.
Uw kind mag gezien worden!

Coachgesprekken
Coachgesprekken worden gevoerd met de kinderen
waarbij de leerkracht open vragen stelt. In dit gesprek
geeft het kind aan wat het nodig heeft. Welke doelen
het wil behalen, waar het aan wil werken en hoe het
kind dit kan bereiken.
Doel van de kindgesprekken is:
 Meer focus bij de kinderen: de kinderen worden zich
bewust van hun eigen leerproces en hun aandeel
daarin, waardoor ze beter gaan presteren en dit hun
zelfvertrouwen zal vergroten;
 Opbouwen van de vertrouwensrelatie tussen kind en
leerkracht;
 Stimuleren van het kind in denken en leren;
 Vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind;
De leerlingen kunnen in een coachgesprek al heel goed
aangeven wat ze van iets vinden en hoe ze iets zouden
kunnen oplossen. Er is meer betrokkenheid, want de
leerling voelt zich meer verantwoordelijk.
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Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of cultureel uitstapje; het zijn fijne
en feestelijke momenten voor onze
leerlingen. Deze activiteiten zijn alleen
mogelijk met uw steun. Daarom vragen
we ouders een vrijwillige financiële
bijdrage van €25,-. De ouderbijdrage
wordt ook gebruikt om de collectieve
ongevallenverzekering te betalen. De
hoogte van de ouderbijdrage wordt
jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De AC vertelt dan
ook wat precies met het bedrag wordt
gedaan. Komt een leerling halverwege
het jaar op school? Dan berekenen we
een bedrag per maand.

Stichting Leergeld
Bent u niet in staat de ouderbijdrage
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.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.sneek.nl/vergoedingen

Ongewenst gedrag op
school, het kan ook uw
kind overkomen
Als school hebben we een meldingsregeling 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
personeel. In de meldingsregeling zijn
bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de
klachtencommissie.
Contactpersoon voor onze school is:
Mevr. J. Alma-de Jong

Vertrouwenspersonen
Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD
Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon
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
Op de website van GGD Fryslân (www.
ggdfryslan.nl) kun je de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden.
Vertrouwenspersoon voor onze scholen
is: José Nederhoed.
Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via
telefoonnummer 088 22 99 817 of via
e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Ontwikkeling van
ons onderwijs
Gouden Weken
De Epemaskoalle werkt met de methode ‘Gouden Weken’. In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming
en oudercontact. 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 Weken opgefrist.

Anti-pestprogramma
KiVa
KiVa is een bewezen effectief programma tegen pesten. Het is ontwikkeld in
Finland. Enkele scholen van Odyssee
deden mee aan het landelijk project
van de Rijksuniversiteit Groningen, rond
de invoering van KiVa in Nederland.
Odyssee is overtuigd van de werking
van het programma. Daarom zijn alle
Odysseescholen nu KiVascholen. KiVa
betrekt alle leerlingen uit een groep
bij pestgedrag: pester, slachtoffer en
omstander. Positieve groepsvorming
en gedragsverandering worden in
de hele school gestimuleerd. Meer
informatie is te vinden op de website
www.kivaschool.nl.

De Epemaskoalle is sinds het schooljaar 2016-2017 een gecertificeerde
KiVa-school. Alle leerkrachten hebben
een training gevolgd, zodat we KiVa nu
in alle groepen kunnen inzetten.

Speerpunten in het
schooljaar 2018-2019
zijn:
Leesonderwijs
Dit schooljaar willen we de resultaten
van leesonderwijs van de methode- en
de cito toetsen continueren of verbeteren. Hierdoor wordt het leestempo
verhoogd, de woordenschat en tekstverwerking uitgebreid, waarbij het
leesplezier van essentieel belang is.

Gedrag
Ons speerpunt is om de leerkracht
competenties betreffende preventie
en aanpak van specifiek gedrag te vergroten en te optimaliseren. Zo leren we
nog beter omgaan met verschillen en
werken we structureel aan een positieve relatie met leerlingen.

Muziek
Er wordt een doorgaande leerlijn
voor muziekonderwijs ontwikkeld en
geïmplementeerd, gebaseerd op de
doorgaande leerlijn van het SLO en
beschreven in een cultuurbeleidsplan
van de school.
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OPEN DAG

Studiemiddag
Epemaskoalle, de kinderen
komen om 12.00 uur uit
school
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Gepersonaliseerd,
Passend onderwijs
Dit schooljaar willen we verder werken
om ons onderwijs passend te maken
voor alle leerlingen en te focussen op het
omgaan en handelen met verschillen.
Ons doel is om alle leerlingen te laten
presteren naar hun kunnen en handelingsgericht te werken. We gaan heel
gericht werken vanuit de leerlijnen om
het lesstofaanbod en het instructieaanbod passend te maken bij alle leerlingen.
Talentontwikkeling en eigenaarschap van
de leerlingen is hierbij heel belangrijk.
Passend bij het werken met doelenkaarten is een nieuw concept bedacht,
genaamd SKILLS.
De Epemaskoalle heeft een positieve
ervaring met het feit dat als kinderen zelf
verantwoording krijgen en zelf iets mogen bedenken dat zowel de werkhouding
als het resultaat erg positief is. SKILLS
werkt in een cyclus van 5 weken. Dit is
voor zowel de leerlingen als de leerkracht
overzichtelijk. Er is een speciaal format
ontwikkeld waarop ze aangeven:
 Welk onderwerp ze kiezen en waarom,
 Wat ze elke week gedaan hebben,
 Voor wie ze de presentatie willen houden,
 Hoe de presentatie verlopen is,
 Wat ze geleerd hebben,
Twee keer per week staat
30 minuten SKILLS op het
weekrooster.

Belangrijk project dit schooljaar is om
een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs te ontwikkelen en te
implementeren en op te nemen in het
cultuurbeleidsplan van de school.

Waar staat de Epema
skoalle over 2 jaar?
Om helder te krijgen waar we over
2 jaar als Epemaskoalle staan willen
we onderzoeken wat we met elkaar
willen bereiken. Waarin we het eerste
jaar benutten om met elkaar (directie,
team, ouders, leerlingen) in gesprek te
gaan, te onderzoeken wat ieder zijn/
haar idee/visie hierover is.

Kurzweil
Op de Epemaskoalle wordt gewerkt
met het dyslexieprotocol. Mocht
u meer informatie willen, kunt u
contact zoeken met onze intern
begeleiders. Kurzweil is een digitaal ondersteuningsprogramma
die leerlingen met dyslexie extra
ondersteunt. Leerlingen zijn erg
enthousiast over het werken met
dit programma, ook ouders worden
betrokken bij Kurzweil.

Resultaten van
het onderwijs
Onderwijs van topkwaliteit; dat mag u
van ons verwachten. Wij halen het beste
uit onze leerlingen, door hen het beste
te bieden. Want dan kunnen ze optimale leerresultaten behalen. We streven
naar kwaliteit wat betreft de inhoud van
ons onderwijs, de manier waarop we de
lesstof aanbieden, de omgeving waarin
de kinderen leren en de beschikbare zorg
voor leerlingen. Kortom: alle belangrijke
processen in en rond de school.
Jaarlijks beoordeelt de onderwijsinspecteur of onze school voldoet aan de
wettelijke kwaliteitseisen voor basisscholen. En dat is zeker het geval. Maar wij
willen meer. We zijn elke dag proactief
bezig met kwaliteit en onderzoeken hoe
we onze school nog beter kunnen maken.
Want dat verdienen onze leerlingen. We
leggen hierover verantwoording af aan
ouders, leerlingen en personeel.

Strategisch onderwijsplan
Alle Odysseescholen werken met het
Odyssee onderwijsbeleidsplan 2015-2019.
Dit strategische plan is de basis van onze
schoolorganisatie en omvat de onderwijsvisie- en strategie van stichting Odyssee.
We vertalen dit ‘grote plan’ in een plan
van aanpak voor onze school. Hierin staat
welke doelen we de komende jaren gaan
behalen.

Collegiale
visitatiecommissie
De Odysseescholen gebruiken verschillende instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling. Voorbeelden zijn externe
audits, kwaliteitskaarten, scholing van
personeel en zelfevaluatie. Met dit laatste

bedoelen we onze collegiale visitatiecommissie. In deze commissie
zitten zeven medewerkers van Odysseescholen en een onafhankelijke voorzitter.
Elke Odysseeschool krijgt eens per vier
jaar bezoek van de commissie. De school
bereidt het bezoek goed voor en maakt
een zelfevaluatierapport. Daarin beschrijft
de school het eigen kwaliteitsbeleid en
de punten waarover ze graag advies wil
van de commissie. Tijdens het bezoek zijn
er gesprekken met ouders, leerkrachten,
IB’ers en management. De commissieleden kijken ook mee in de klassen. De
school krijgt aansluitend een rapport met
adviezen en een kwaliteitsprofiel. Deze
werkwijze is waardevol voor alle scholen; we kunnen elkaar inspireren en van
elkaar leren. De visitatiecommissie is een
aanvulling op het bezoek van de Onderwijsinspectie.

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar organiseren alle Odysseescholen een tevredenheidsonderzoek.
Leerlingen, ouders en personeel krijgen
dan enquêteformulieren, waarop ze hun
mening kunnen geven over het onderwijs.
Na de centrale verwerking ontvangen
alle scholen en het Odysseebestuur een
onderzoeksrapport, zodat we een goed
beeld hebben van de tevredenheid en
eventuele verbeterpunten. In het tevredenheidsonderzoek van april 2016 geven
de ouders/verzorgers van de Epemaskoalle
een gemiddeld rapportcijfers van 7.5, de
leerlingen zelfs een 8.2. In september 2018
wordt een digitaal oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. Op basis hiervan kunnen
we heel gericht werken aan de kwaliteit
van onze school. Naast het geplande tevredenheidsonderzoek, kunt u natuurlijk op
elk moment aangeven wat u vindt van het
onderwijs en onze school.

18

AC-vergadering

De 17e Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi
groep 3 & 4

Groep 1 & 2 vrij

1

2

3

4

5

6

7

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Schoolvoetbaltoernooi
groep 3 & 4

Koningsspelen 2019

8

9

10

11

12

13

14

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Musical
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Avontuurlijk aanbod
Resultaten OBS Epemaskoalle
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 de Cito-toets en methodegebonden toetsen. Zo houden we goed zicht op de ontwikkeling van
leerlingen en of ze extra ondersteuning nodig hebben.
Twee keer per jaar ontvangen leerlingen een portfolio/
rapport. Na de eindtoets in groep 6 bespreken we met
ouders het uitstroomprofiel.

Voorbereiding groep 8 op het
voortgezet onderwijs
Om leerlingen voor te bereiden op de overgang naar
het VO werken we in groep 7 en 8 met weektaken voor
de leerlingen, zodat ze leren plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en het bijhouden
van cijfers. Met behulp van Rots en Watertrainingen
werken we aan hun weerbaarheid.
Er wordt geoefend met verschillende vormen van leren,
vergelijkbaar met VO. Oud-leerlingen vertellen over hun
ervaringen in het VO en ook worden doedagen en open
dagen van VO scholen bezocht.

Uitstroomgegevens
Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen
naar het voortgezet onderwijs. Wij helpen
leerlingen en hun ouders tijdig om een
goede keuze te maken. Leerlingen van
groep 8 hebben in 2016 de Route 8 Eindtoets
gemaakt, een digitale, adaptieve toets. Deze
Eindtoets geeft een indicatie van het passende schoolniveau. Daarnaast organiseren
we gesprekken met ouders over de schoolkeuze en kunnen leerlingen ‘doedagen’ van
verschillende scholen bezoeken. Ouders en
leerkracht melden een leerling samen aan
bij een school voor voortgezet onderwijs.
We hebben regelmatig contact met het
vervolgonderwijs. Uit eigen onderzoek blijkt
dat vrijwel alle 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 basisschool, het speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs gaat, krijgt de toekomstige
school altijd een onderwijskundig rapport
van onze school.

Overzicht gemiddelde resultaat
eindtoets Epemaskoalle

De school heeft dit schooljaar gemiddeld 214,1 op de
Route 8 gescoord. Als gemiddelde score voor scholen
met een vergelijkbare leerlingenpopulatie geldt 204.8.
Dit betekent dat wij als school goed scoren.
De resultaten van de Route 8 Eindtoets van het
voorgaande jaar zijn:
2015-2016
205.2
2016-2017
231.3
2017-2018
214.1
Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2017-2018 zijn onze leerlingen van
groep 8 uitgestroomd naar de volgende vormen van
voortgezet onderwijs:
Schoolvorm Aantal leerlingen Percentage
VWO
7
44 %
HAVO
4
25 %
VMBO GT
3
19 %
VMBO BK
2
12 %

De Epemaskoalle heeft zich
ontwikkeld tot Integraal Kindcentrum. Leerlingen
krijgen bij ons vijf dagen per week een samenhangend
aanbod van onderwijs, opvang en activiteiten. In het
Integraal Kindcentrum werken we samen met onder
meer kinderopvang, sportclubs en culturele organisaties.
We hebben continu aandacht voor de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van ieder kind. Elke leerling krijgt
maatwerk: onderwijs dat perfect aansluit bij de eigen
mogelijkheden en talenten, soepele afstemming tussen onderwijs en opvang én snelle hulp als het nodig is.

Groepen
Kinderen van dezelfde leeftijd komen op onze school bij
elkaar in de groep. Meestal maken we een combinatiegroep. We houden rekening met de verschillen tussen
kinderen. Ze leren op onze school goed zelfstandig
werken én samenwerken met anderen. In dit schooljaar
hebben we de volgende groepen: groep 1/2, groep 3/4,
groep 5/7, groep 6, groep 8.

Lestijden
De Epemaskoalle werkt met een ‘vijf gelijke dagen’
model: de lestijden zijn alle dagen gelijk, ook op woensdag. Kinderen gaan van 08.30 tot 14.15 uur naar school.
Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag
vrij. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn daarnaast nog 17
vrijdagochtenden vrij (zie ook jaarkalender). Alle kinderen lunchen samen met een leerkracht of onderwijsassistente in de groepslokalen.
De eigen leerkracht gaat met de kinderen naar buiten.
Na schooltijd kunnen kinderen naar huis of in het
Integraal Kindcentrum blijven. We bieden verschillende
mogelijkheden wat betreft opvang voor en na schooltijd.
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Activiteiten op de Epemaskoalle
Lesaanbod
De Epemaskoalle biedt van 08.30 tot
14.15 uur onderwijs van hoge kwaliteit.
Niet de lesstof is het uitgangspunt,
maar de ontwikkelingsbehoefte die kinderen van nature hebben. Deze mogen
zij in onze school optimaal ontplooien!
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 afstemmen op
de pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, de methode is een
middel om dit te bereiken. Leidende
doelstellingen zijn de leerlijnen uit het
SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).
De leerling met zijn juf/meester/coach
zetten zich actief in voor een passende
aanbod (dat tegelijk een avontuurlijk/
uitdagend aanbod moet zijn). Dat
betekent ontwikkeling van dialogisch
onderwijs 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 leersituaties weet te maken.
We werken met de modernste onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden,
digitale lesstof en inzet van iPads. De
jongste kinderen maken spelenderwijs
kennis met taal, rekenen, beweging,
expressie en sociale vaardigheden. We
gebruiken hiervoor de Focus-doelen uit
het SLO.
In een veilige sfeer geven we veel aandacht aan het individuele kind en de
omgang met elkaar.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen
lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief
schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We geven ook les in de Friese
en Engelse taal. Daarnaast bieden we
wereld oriënterende vakken (zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis),
kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en muziek), bewegingsonderwijs
en ICT-lessen. We geven veel aandacht
aan de zelfredzaamheid van leerlingen
(bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en
aan actief burgerschap (normen en
waarden, samenleven met anderen). De
groepen 7 en 8 krijgen ook godsdienstles en humanistisch vormingsonderwijs.
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 werken.

Crea-circuit
Op de Epemaskoalle werken we
4 x per jaar met een creatief circuit
(crea- circuit) van 3 weken. Volgens
onze visie vinden we het belangrijk
dat kinderen zich ook op creatief vlak
kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden
we het belangrijk dat de kinderen de
betrokkenheid ervaren die de Epemaskoalle zo bijzonder maakt. Tijdens het
circuit leren ze van en met elkaar. Dit
betekent dat de kinderen van groep 5
t/m 8 door middel van een intekenlijst
hun voorkeur kunnen aangeven. Elke
keer verschillen de keuze onderdelen.

Een greep uit de onderdelen:
 Schilderen en tekenen,
 Werken met klei, hout, papier en
karton,
 Koken,
 Toneel en dans,
 Werken met de 3d printer,
 Tuinieren in de groentetuintjes,
 Natuur en techniek
Elk kind krijgt zo een veel grotere kans zijn om haar blikveld te
verruimen en eigen talenten te
ontwikkelen. Om dit logistiek
goed te organiseren vragen we
hier extra hulp bij van ouders.
In het kader van ouderparticipatie maken we gebruik van
de talenten van ouders. Het is
elk jaar weer fijn om te zien
dat er ouders bereid zijn te
helpen!

Engels voor alle
kinderen
Vanaf groep 1 krijgen alle
leerlingen Engelse les. We
gebruiken hiervoor de
baanbrekende digibordmethode Take it Easy. Met
behulp van native speaking
co-docenten stimuleren we
de interactie in de klas. Zo
raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met de
Engelse taal.

Lesaanbod
Bewegingsonderw
ijs

1 en 2

6.30 uur

3 t/m 8

1.30 uur

1 en 2

6.45 uur

Materialenlijsten
taal/rekenen
voor groep 1 en 2

1 en 2

1.15 uur

3 en 4

0.30 uur

Moet je doen

Werken met ont
wikkelingsmateriaal
Muzikale vormin

g

Taalontwikkeling
Spelling
Voortgezet Lezen
Begrijpend Lezen
Aanvankelijk Lez
en
Woordenschat
Schrijven

Frysk

Engels
Cijferend rekene
n
Toepassend rekene
n
Technisch rekene
n

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techni
ek
Verkeer

Tekenen en
handvaardigheid
Sociale Vorming
Kieskast
Spreekbeurt
Computervaardig
heden
HVO/GVO

5 t/m 8

0.45 uur

1 en 2

2.30 uur

3 en 4

9.15 uur

5 t/m 8

7.45 uur

1 en 2

1.00 uur

3 en 4

1.00 uur

5 en 6

0.45 uur

7 en 8

0.30 uur

1 en 2

0.30 uur

3 en 4

0.30 uur

5 t/m 8

0.30 uur

1 t/m 8

0.30 uur

1 en 2

2.45 uur

3 en 4

4.15 uur

5 t/m 8

5.00 uur

3 en 4

3.00 uur

5 t/m 8

4.30 uur

3 t/m 8

2.00 uur

3 en 4

1.00 uur

5 t/m 8

1.45 uur

Basislessen
Bewegingsonderw
ijs

Schatkist
Taal Op Maat, Vei
lig Leren Lezen,
Lekker Lezen, Nie
uwsbegrip XL,
Taal Op Maat, Vei
lig Leren Lezen,
Lekker Lezen, Nie
uwsbegrip XL

Pennenstreken
Pennenstreken

Studio F., Fryske
Studio F., Fryske

televyzje
televyzje

Studio F. Tsjek tele
vyzje

Take it Easy

Wereld in getalle
n, Met sprongen
vooruit, Schatkist
Wereld in getalle
n, Met sprongen
vooruit
Blink: Grenzeloos,
Binnenste buiten
, Eigentijds
Rondje verkeer (gr
. 1 & 2)
Stap vooruit (gr 3
& 4),
Op voeten en fiet
sen (gr. 5 & 6),
Jeugdverkeerskr
ant (gr. 7 & 8)
Moet je doen
Zien, Leefstijl, KiV
a,
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1e Pinksterdag
MR-vergadering
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Schoolkamp groep 7/8

Schoolkamp groep 7/8

2e Pinksterdag

Schoolreisjes groep 1 t/m 6

Schoolkamp groep 7/8
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De Epemaskoalle
kaatspartij gr. 3 t/m 8

Groep 1 & 2 vrij
Planningsdag - Dit is
een studiedag voor het
personeel, de kinderen zijn
dan vrij!
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Portfolio/rapporten mee
(gr. 1 t/m 8)

Dorpsfeest Ysbrechtum

Dorpsfeest Ysbrechtum

Dorpsfeest Ysbrechtum
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Wetenschap en techniek
In het lesprogramma van de Epemaskoalle krijgt wetenschap en techniek
een belangrijke plaats. Dit past goed bij
de nieuwsgierigheid en brede interesse
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 nieuwsgierige,
onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. We noemen
het ‘onderzoekend en ontwerpend
leren’, waarmee kinderen ‘21ste-eeuwse’
vaardigheden ontwikkelen.
Voorbeelden daarvan zijn creativiteit,
ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT geletterdheid.
Ook krijgen kinderen zo meer kennis
over de wereld.
Thema’s zijn gezondheid, natuur en
ruimte, de technologische, bebouwde
en maatschappelijke 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.

Toegepaste creativiteit
 Op de Epemaskoalle hebben we
vervolg gegeven aan de 3D kanjers
door leerlingen uit de groepen 6, 7 en
8 kennis te laten maken met het 3D
ontwerpen. Deze ontwerpen kunnen
dan natuurlijk weer worden geprint
op de eigen 3D printer.

 3D ontwerpen is een prachtige methode om kinderen uit te dagen om
hun ruimtelijk inzicht te vergroten.
Door stap voor stap van idee naar
concept, naar ontwerp, naar uiteindelijk productie toe te werken, moeten
vele keuzes worden gemaakt. Of het
nu een sleutelhanger of een autootje
is, of het nu een pennenbakje of een
knikkerpotje is, het is erg uitdagend
om dit nét zo uit de printer te krijgen
zoals je het oorspronkelijk in gedachten had.
 Met 3D ontwerpprogramma’s leren
de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
op intuïtieve wijze hun gedachten om
te zetten in echte ontwerpen. Door
vormen op te tellen en van elkaar af
te trekken of door vormen te kopiëren
en te vervormen wordt het resultaat
bereikt. Dit vraagt veel geduld, inzicht
en inspanning. Daarom is samenwerking ook hier weer een hele prettige
werkvorm. Met z’n tweeën weet je
veel meer en gaat ontwerpen in 3D
voor velen een stuk soepeler. Hierbij
wordt kennis over ontwerpen én kennis over de ontwerpprogrammatuur
gedeeld.
 Door te kiezen voor deze vorm van
3D onderwijs willen we de kennis
over (3D print) techniek vergroten
en borgen in het onderwijsprogramma. Door de combinatie met
de creativiteit van eigen ontwerpen
wordt spelenderwijs omgegaan met
het oplossen van 3D vraagstukken.
Voor iedereen een mooi leerzaam
avontuur.

Activiteiten voor
en na schooltijd
Vrije dagen

Kinderen kunnen na schooltijd (vanaf
14.15 uur) ook terecht bij ons Integraal
Kindcentrum. We werken hiervoor
samen met kinderopvang Stichting
Kinderwoud. Kinderen mogen tijdens
deze uren zelf kiezen uit allerlei leuke
activiteiten. Leerlingen die niet structureel gebruik maken van de opvang,
kunnen ook meedoen met verschillende activiteiten.

Studiemiddagen Epemaskoalle
6 november 2018 & 14 maart 2019,
de kinderen komen om 12.00 uur uit
school
planningsdag
21 juni

Vrije vrijdagen
groepen 1 en 2
7, 21 september, 5, 19 oktober, 9,
23 november, 7, 21 december,
18 januari 2019, 1, 15 februari, 8,
22 maart, 5, 26 april, 17 mei, 21 juni, 5 juli.

Vakantie

van

tot

Herfstvakantie

20-okt-18

28-okt-18

Kerstvakantie

22-dec-18

06-jan-19

Odyssee Studiedag

Maandag 7 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16-feb-19

24-feb-19

Pasen

19-apr-19

22-apr-19

Meivakantie

27-apr-19

05-mei-19

Hemelvaart

30+31 mei 2019

Pinksteren

10-jun-19

Zomervakantie

13-jul-19

24
25-aug-19

Kind/ouder gesprekken
gr. 1 t/m 7, facultatief
n.a.v. eindtoetsen CITO/
Portfolio, 14.40 – 16.30 uur!

Kind/ouder gesprekken
gr. 1 t/m 7, facultatief
n.a.v. eindtoetsen CITO/
Portfolio, 14.40 – 16.30 uur!

Kind/ouder gesprekken
gr. 1 t/m 7, facultatief
n.a.v. eindtoetsen CITO/
Portfolio, 14.40 – 16.30 uur!

Kind/ouder gesprekken
gr. 1 t/m 7, facultatief
n.a.v. eindtoetsen CITO/
Portfolio, 14.40 – 16.30 uur!

Groep 1 & 2 vrij
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Afscheid groep 8

Doorschuifmiddag

Feestelijke afsluiting van
het schooljaar tot 12.00
uur, daarna hebben de
kinderen vakantie tot 25
augustus.

Schoonmaakavond
gr. 1 t/m 4, vanaf 19.00 uur

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie
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Wat doen wij op de Epemaskoalle

Gegevens Odyssee en andere partners
Vervroegde toelating

Servicebureau Odyssee

De Epemaskoalle 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 organiseren
jaarlijks een eigen kaatspartij in samenwerking met de kaatsvereniging uit het
dorp. Onze school neemt ook deel aan
projecten van verschillende culturele
instellingen en we organiseren jaarlijks
een musical, Epema’s got talent of een
carnavalsfeest en de Koningspelen. Verder doen we mee aan de actie Kinderpostzegels en Jantje Beton.

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 uitgekeken 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.

De directeur van OBS Epemaskoalle
is verantwoordelijk voor het schoolbeleid op deze school. Daarnaast zijn alle
directeuren van de Odysseescholen
medeverantwoordelijk voor het bovenschoolse beleid. Dhr. Roel Krijnen is
voorzitter van het College van Bestuur
van Odyssee. De medewerkers van het
servicebureau ondersteunen bestuur
en directie.

Ziekmelden en verlof
aanvragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar
school? Dan moet u ons vóór 08.30 uur
bellen om uw kind af te melden. Heeft u
niet gebeld, 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 aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op onze website.

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

GGD Fryslân
(088) 22 99 444
Schoolarts: Carine Jansen 		
Verpleegkundige: Berber Zeinstra
Assistent: Elly Abma
Vertrouwenspersoon: José Nederhoed

Vertrouwenspersoon
Epemaskoalle
Mevr. J. Alma – de Jong

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

Foto’s: feenstra_photography, Sneek

Bijzondere activiteiten
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