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2. EEN WOORD VOORAF 
 
 
Voor u ligt de gids met informatie over praktische zaken op onze school voor het schooljaar 2022-2023. 
 
Op de website Scholen op de kaart /Ekke de Haan vindt u alle algemene informatie. 
Zoals onze visie op het onderwijs op onze school, waar we voor staan en welke keuzes we gemaakt 
hebben. Ook vindt u daar alle cijfers over leerlingenpopulatie, eindtoetsgegevens, onderwijsuren etc. 
 
Maar voor u als ouder/verzorger is het ook prettig om antwoord te krijgen op vragen als: 

- Welke leerkracht staat voor de groep van mijn kind(eren)? 
- Hoe is de ouderbijdrage geregeld? 
- Hoe verloopt de eerste schooldag van mijn kleuter? 
- Etc. 

 
Daarom hebben we deze gids samengesteld. Met allerlei informatie over de dagelijkse gang van zaken 
op school, alfabetisch op trefwoord gerangschikt.  
 
Bekijk ook op onze website bij ‘Onze school/schoolgids’ het speciale informatieboekje voor de groepen 
1 en 2. 
 
Mocht u nog vragen hebben, schroom niet en vraag het ons. 
 
U bent altijd van harte welkom! 
 
 

Rolf Jansen         
Directeur OBS Ekke de Haan      
directieekkedehaan@ambion.nl 
 
OBS Ekke de Haan 
Zegge 2 
8446 CL  HEERENVEEN 
Telefoon: 0513 624386  
  
Website: www.ekkedehaan.nl 
  

OBS Ekke de Haan is onderdeel van 
 

 
 
 
 
voorzitter College van Bestuur:  
mw. Ingrid Janssen 
 
Bezoekadres: 
MFA It Skoatterhûs 
Van Leeuwenhoekweg 10 
8451 CN Oudeschoot 
Telefoon: 0513 – 656 656 
 
e-mail: algemeen@ambion.nl 
website: www.ambion.nl 
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3. Praktische zaken 

Aanmelding, inschrijving en 
toelating  

Binnen ons scholennetwerk Ambion is 
gezamenlijk een procedure afgesproken rond de 
aanmelding, inschrijving en toelating van de 
leerlingen. Zodra een kind 3,5 jaar is, kunnen de 
ouders een afspraak maken voor een 
intakegesprek en een kennismaking met de 
directie. Zodra wij het intakeformulier hebben 
gescreend gaan wij over tot de formele 
inschrijving. U ontvangt dan van ons een 
inschrijfformulier. 
Na inlevering van het inschrijfformulier en 
intakeformulier ontvangt u in beginsel binnen 8 
weken een schriftelijk “besluit tot toelating”.  
 

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen 
vanaf de eerste schooldag een goede start 
kunnen maken. Daarom hechten wij eraan, dat 
we, zowel van de ouders, via het 
intakeformulier, maar ook van andere 
instellingen, zoals de peuterspeelzaal, het 
consultatiebureau, kinderopvang of een eerder 
bezochte school, informatie ontvangen over uw 
kind. Alleen zo zijn wij in staat om goed aan te 
sluiten bij dat wat uw kind nodig heeft. Bij 
inschrijving geeft u toestemming voor het 
opvragen van deze informatie. 
  

We gaan ervan uit, dat in beginsel alle kinderen 
bij ons op school kunnen worden toegelaten. 
Toch kan het voorkomen dat, op basis van de 
verkregen informatie over de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot 
onze eigen schoolse mogelijkheden, er twijfels 
rijzen of wij wel op een voldoende, 
verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen 
bieden. In zo’n geval treden wij in overleg met u.  
Samen zullen we vervolgens zoeken naar 
oplossingen, eventueel met externe 
ondersteuning en hulp. 
 

Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij 
onze afweging zijn: 

• het aantal kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften reeds aanwezig in 
de groep; 

• de beïnvloeding van de rust en de 
veiligheid in de groep en de school; 

• de beïnvloeding van het leerproces van 
andere kinderen;  

• evenwicht in vraag naar verzorging, 
behandeling en onderwijs; 

• de deskundigheid en ervaring van het 
personeel; 

• de continuïteit binnen het team; 
• de organisatie / differentiatiecapaciteit 

van de groep en de school; 
• het gebouw en de materiële situatie van 

de school. 
 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voor 
komen, dat wij het desondanks toch niet 
verantwoord achten om een leerling onderwijs 
op onze school te laten volgen, daar er ons 
inziens een te groot gat zit tussen dat wat het 
kind nodig heeft aan goede begeleiding en 
ondersteuning én dat wat wij denken te kunnen 
bieden (ook met eventuele externe hulp en 
ondersteuning). De leerling zal dan niet worden 
toegelaten. Het bureau van het openbaar 
Scholennetwerk Ambion, waar onze school deel 
van uitmaakt, zal u vervolgens – indien u dat 
wenst - ondersteunen bij het zoeken naar goed 
passend onderwijs voor uw kind. Dit kan zijn op 
een andere basisschool van het netwerk, dan 
wel een school voor speciaal basisonderwijs of 
een school voor speciaal onderwijs.  

Activiteiten door derden 
Geregeld worden er voor de schooljeugd 
bepaalde activiteiten georganiseerd door 
diverse verenigingen en organisaties. Het 
uitgangspunt is dat er geen reclame- of 
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informatiefolders door de school uitgedeeld 
worden aan leerlingen. Uitzondering op deze 
regel zijn activiteiten die in het schoolbeleid 
passen. Dit laatste wordt bepaald door de 
directeur van de school.  
 

 
Bazaar 

Eén keer per jaar organiseren wij een bazaar.  

In alle klassen kan men, zowel jong als oud, aan 
allerlei leuke spelletjes deelnemen, zoals bingo, 
kegelen, draaiend rad, enz. Wij vragen van u 
tegen die tijd kleine prijsjes. De opbrengst komt 
de school en/of een goed doel ten goede.  

Feestelijke ouderavonden 
Eén keer per jaar treden de kinderen voor u op. 
Zij laten u dan liedjes en opzegversjes horen of 
spelen kleine toneelstukjes. Uit ervaring is 
gebleken dat het optreden voor een grote groep 
ouders voor de kinderen uit groep 1 te veel 
spanningen met zich meebrengt, vandaar dat de 
kinderen van deze groep nog niet optreden op 
de feestelijke ouderavond. Het komt ook voor 
dat we aan het einde van het schooljaar een 
gezamenlijk optreden voor onze ouders 
verzorgen. Dit komt dan in de plaats van de 
feestelijke ouderavond.  
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Groepsindeling 

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1  Juf Sjoukje 
Slagter  

Juf Sjoukje  
Slagter 

Juf Sjoukje  
Slagter 

Juf Sjoukje 
Slagter  VRIJ  

2  Juf Nellie 
Hoekstra 

Juf Nellie 
Hoekstra  

Juf Nellie 
Hoekstra  

Juf Cindy 
Postma 

Juf Nellie 
Hoekstra  

3  Juf Betty  
Hofman 

Juf Betty  
Hofman  

Juf Betty  
Hofman  

Juf Betty 
Hofman  

 
Juf Cindy 
Postma  

4  
  
Juf Riemke 
Hiemstra  

Juf Riemke 
Hiemstra 

Juf Riemke 
Hiemstra 

Juf Géralien 
Kuiper 

Juf Géralien 
Kuiper 

5 Juf Nienke 
Kromkamp 

Juf Nienke 
Kromkamp 

Juf Anoek van 
der Werf  

Juf Anoek van 
der Werf  

Juf Anoek van 
der Werf 

6  Juf Cely Looij Juf Cely Looij Juf Cely Looij Juf Thea 
Leickering 

Juf Thea 
Leickering 

7  Meester Jelle 
van der Werf 

Meester Jelle 
van der Werf 

Juf Jitty 
Hoekstra 

Meester Jelle 
van der Werf 

Meester Jelle 
van der Werf 

8  Meester Jelco 
Witteveen 

Meester Jelco 
Witteveen 

Juf Thea 
Leickering & 
Meester Jelco 
Witteveen 

Meester Jelco 
Witteveen 

Meester Jelco 
Witteveen 

 
• In groep 1 en groep 2 is Cristien Moedt de vaste onderwijsassistent. Zij is 4 dagen in de groepen 

aanwezig.  
• In groep 3 en in groep 4 is Mirjam Osinga de vaste onderwijsassistent. Zij is alle ochtenden 

aanwezig. 
• Juf Margo Geertsma is de vaste onderwijsassistent van groep 5 en 6. Zij is 4 dagen in de 

groepen aanwezig. 
• Meester Hotse is de vaste onderwijsassistent in de groepen 7 en 8.  Hij is alle dagen aanwezig.  
• De intern begeleiders, Wilma Banda en Hilda Lok, zijn op dinsdag, woensdag en/of op 

donderdag aanwezig. 
• Alle ochtenden is er een conciërge aanwezig. Fokke Kromkamp is maandag- en 

woensdagochtend aanwezig en Paul Hoekstra is op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
aanwezig.   

• Alied Huisinga is onze administratief medewerkster. Zij is 1 ochtend per week aanwezig.  
• Rolf Jansen is de directeur. Hij is bijna alle dagen aanwezig. 
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Gronden voor vrijstelling onderwijs 
en vervangende 
onderwijsactiviteiten 

Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan 
door het bevoegd gezag een individuele 
vrijstelling van in de schoolgids genoemde 
activiteiten worden verleend. Deze bevoegdheid 
is gedelegeerd aan de directeur van de school. 
Een vrijgesteld kind kan niet naar huis worden 
gestuurd, maar krijgt op school andere 
activiteiten te verrichten. Bij vrijstelling wordt 
dit doorgegeven aan de inspectie van het 
onderwijs. 
 
Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen 
van; 
• godsdienst- of levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs,  
• lichamelijke opvoeding 
• in het activiteitenplan geplande 
evenementen. 

Hoofdluis 
Op school hebben we een ouderwerkgroep 
voor hoofdluis opgezet. Op de eerste dinsdag 
na elke vakantie controleert de 
ouderwerkgroep alle kinderen. Via de controles 
zijn we er ook als school snel bij als een kind 
hoofdluis heeft. In dat geval informeert iemand 
van de ouderwerkgroep de betreffende 
ouders/verzorgers over hoe te behandelen. Ook 
krijgen alle ouders van de groep dan een brief 
dat er hoofdluis is gevonden, zonder dat de 
namen van de kinderen worden genoemd. De 
controles hebben vooral effect als álle kinderen 
meedoen aan de hoofdluis-controles. Dan is de 
kans veel kleiner dat hoofdluis zich uitbreidt. 
Alleen controleren op school is echter niet 
voldoende, wij gaan ervan uit dat u thuis uw 
kind(eren) ook regelmatig controleert. Komt u 
bij zo'n controle hoofdluis tegen, dan rekenen 
wij erop, dat u dit direct aan ons meldt.  
Wilt u meer weten over wat de werkgroep 
precies doet? Neem contact met ons op.  
U kunt ook op de website van GGD Fryslân kijken 
voor meer informatie. www.ggdfryslan.nl/jgz  
 

iPadbijdrage  
Voor het gebruik van de IPad thuis is het nodig 
dat ouders een gebruikersovereenkomst 
invullen en ondertekenen. Dit kan digitaal via 
het ouderportaal. De jaarlijkse bijdrage voor het 
meenemen van de iPad naar huis is € 20,- per 
schooljaar en wordt altijd in juni voorafgaand 
aan het schooljaar geïnd. 
U moet deze bijdrage storten op 
rekeningnummer 
NL97ABNA0586617566 
t.a.v. Stichting Ambion, Heerenveen 
Belangrijk:  
vermeld daarbij "bruikleenvergoeding iPad 
Ekke de Haan + de naam van u kind(eren)". 
Alleen als u de naam van de school én uw 
kind(eren) vermeldt, is uw storting terug te 
vinden! 
Let op: deze bijdrage is niet voor reparatie van 
iPads die door toedoen van de leerlingen zelf 
kapot zijn gegaan. Kosten van het repareren van 
de iPad zijn voor de ouders zelf of eventueel 
voor hun verzekering. 

Kerstmaaltijd 
Op de laatste donderdagavond voor de 
kerstvakantie sluiten we het jaar af met een 
kerstmaaltijd. 
Deze kerstmaaltijd wordt door ouders verzorgd.  
Voorafgaand aan de maaltijd worden er een 
aantal activiteiten georganiseerd in het kader 
van kerstmis: een kerstverhaal wordt 
uitgebeeld, er worden liedjes gezongen of 
gespeeld, enz.  

Laatste schooldag 
De laatste donderdag of vrijdag voor de 
zomervakantie is bij ons de laatste schooldag. 
Deze dag wordt door alle kinderen, leerkrachten 
en ouders op bijzondere wijze gevierd. Daarbij 
staat een thema centraal. Na de activiteiten eten 
we gezellig met elkaar, waarna we gezamenlijk 
op het schoolplein het schooljaar afsluiten.  

Leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad 
bestaat uit twee leerlingen uit groep 4, twee 
leerlingen van groep 5, twee leerlingen van 
groep 6, twee leerlingen uit groep 7 en twee 
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leerlingen uit groep 8. De leerlingen uit groep 8 
zijn de voorzitter en de secretaris van de raad. 
Deze leerlingenraad vergadert elke laatste 
woensdag van de maand in de personeelskamer. 
Ze maken een agenda en maken ook zelf een 
besluitenlijst van hun bijeenkomsten. Ze geven 
de school tips en adviezen mee die vanuit de 
leerlingen komen en hebben regelmatig een 
verzoek aan de schoolleiding. Deze zaken 
worden meegenomen in de teamvergadering 
van de school en leiden regelmatig tot 
aanpassingen van regels en/of tot aanschaf van 
kleine materialen. De leerlingenraad beschikt 
over een reglement. 

 

Lunch op school 
Alle leerlingen van onze school nemen elke dag 
een lunchpakket mee naar school. Daarbij hoort 
drinken en een gezonde pauzehap. Het drinken 
wordt meegenomen in bekers. De leerkracht eet 
samen met de kinderen in het eigen klaslokaal. 
De groepen 1 t/m 4 beginnen om 11.45 uur met 
de lunch en gaan om 12.00 uur naar buiten. De 
groepen 5 t/m 8 eten om 12.00 uur en gaan om 
12.15 uur naar buiten.  

Medezeggenschapsraad 
Op onze school is een medezeggenschapsraad 
(MR) geïnstalleerd. 
Deze bestaat op dit moment uit zes leden; drie 
leden, gekozen uit en door de personeelsleden 
en drie leden, gekozen uit en door de ouders 
van de leerlingen. Bovendien is de directeur van 
de school als adviseur aan de MR toegevoegd. 
De MR is bevoegd tot het bespreken van alle 
aangelegenheden welke de school betreffen.  
De MR kent de volgende bevoegdheden: 

1. Het adviesrecht: in het reglement van de 
medezeggenschapsraad is vastgelegd, dat 
het bevoegd gezag de M.R. met betrekking 
tot een aantal aangelegenheden om advies 
moet vragen. Bijvoorbeeld bij verandering 
van de organisatie, of bij verandering van 
beleid t.a.v. aanstelling van personeel, etc. 

2. Het instemmingsrecht: bepaalde besluiten 
mogen niet worden uitgevoerd zonder 
instemming van de MR. De 
medezeggenschapsraad verleent 
bijvoorbeeld instemming t.a.v. de 
schoolgids en het schoolplan. 

3. Recht op overleg: het bevoegd gezag dient 
de MR tweemaal per jaar in de gelegenheid 
te stellen de algemene gang van zaken 
m.b.t. de school met haar te bespreken. 

4. Het initiatiefrecht: de MR is bevoegd tot 
bespreking van alle zaken, de school 
betreffende. Het initiatiefrecht biedt de MR 
de mogelijkheid haar standpunt duidelijk te 
maken aan het bevoegd gezag. 

 Bovendien is een personeelslid of een van de 
ouders lid van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) van het 
openbaar scholennetwerk Ambion. 
De ouders van de leerlingen kunnen zelf ook 
zaken aandragen, die dan in de MR worden 
besproken. Zij kunnen daartoe contact 
opnemen met de secretaris van de MR of ze 
kunnen één van de andere MR-leden 
persoonlijk of schriftelijk benaderen.  
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De MR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij er 
over personen gesproken wordt. Het reglement 
van de MR is op verzoek verkrijgbaar op school. 
De voorzitter van de MR is momenteel dhr. Han 
Verhallen. In het nieuwe schooljaar wordt de 
oudergeleding van de MR vervangen door 
nieuwe ouders. Dan zal er ook een nieuwe 
voorzitter worden gekozen. U krijgt hiervan 
melding in het ouderportaal.  

Medicijn verstrekking / medische 
handelingen 

We worden regelmatig geconfronteerd met: 
1. leerlingen die klagen over hoofdpijn, 

buikpijn, oorpijn, enz.; 
2. verzoeken van ouders om door een arts 

voorgeschreven medicijnen te 
verstrekken; 

3. verzoeken van ouders tot het verrichten 
van werkelijk medisch handelen. 

Met het oog op de gezondheid van de kinderen, 
maar ook in verband met de aansprakelijkheid is 
het van belang dat er in dergelijke situaties 
zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het 
onderwijzend personeel. In principe werken de 
scholen niet mee aan het verstrekken van 
medicijnen en het verrichten van medische 
handelingen. In uitzonderingsgevallen kan op de 
scholen, onder bepaalde voorwaarden, 
medewerking worden verleend aan het 
verstrekken van medicijnen.  
 

Ad. 1: Wanneer het kind op school ziek wordt 
of een ongelukje krijgt wordt er eerst contact 
gezocht met ouders/verzorgers/ander 
contactadres (telefonisch). Als deze niet 
bereikbaar zijn wordt er (na overleg met de 
bedrijfshulpverlener) actie ondernomen 
(paracetamol geven/naar arts/eerste 
hulppost/bellen 112). 
Ad. 2:  Hierbij valt te denken aan medicijnen 
die (eventueel een aantal keren per dag) 
gebruikt dienen te worden, bijv. pufjes voor 
astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica. 
(op basis van schriftelijke afspraken) 
Ad. 3:  Dit heeft o.a. betrekking op het geven 
van sondevoeding, het meten van de 
bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline. 

(kan alleen door bevoegd en bekwaam 
personeel.) 
Voor medische handelingen op school verwijzen 
wij verder naar het ‘Model-protocol  medische 
handelingen  op scholen’, te vinden op onze 
schoolwebsite. 

Meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling  

Een meldcode voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling helpt professionals goed te 
reageren bij signalen van dit soort geweld. 
Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en 
medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 
2013 zijn professionals verplicht de meldcode te 
gebruiken bij vermoedens van geweld in 
huiselijke kring.  

Meubilair 

We hebben ervoor gekozen om onze visie 
zichtbaar te maken middels de inrichting van de 
school en het meubilair. Leerlingen maken 
gebruik van verschillende (flex) plekken en 
hebben niet een eigen vaste plek in het lokaal. 
Wel hebben ze meerdere werkplekken tot hun 
beschikking door de gehele school. Ook de 
gangen en andere ruimtes zijn ingericht als 
werkplek. De jassen worden in lockers in de 
lokalen geplaatst. Het meubilair nodigt uit tot ‘in 
beweging zijn’ Zo kunnen de leerlingen werken 
bij statafels, kunnen ze fietsen tijdens het leren, 
werken ze op beweegbare krukken en kunnen ze 
ook liggend leren. De leerlingen zijn dus in 
beweging tijdens het leren. Doordat leerlingen 
steeds met andere leerlingen leren samen te 
werken stimuleren we het werken met elkaar en 
het sociale gedrag van leerlingen.   
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Mobiele telefoon 
Als kinderen moeten bellen of bereikbaar 
moeten zijn kan dit altijd via school of de 
leerkracht. Dit betekent niet dat we nooit 
mobiele telefoons gebruiken op school, in 
tegendeel. Tijdens bijvoorbeeld de ICT-lessen 
kunnen de mobieltjes gebruikt worden. Ouders 
zullen tevoren op de hoogte worden gebracht 
van het gebruik van mobiele telefoons in de 
lessen. 

Muziek tijdens het leren 
Tijdens de lessen zullen 
we regelmatig 
(klassieke) muziek 
laten horen. Door de 
hele school kunnen we 
deze muziek als 

achtergrondmuziek 
instellen. Het is 

wetenschappelijk bewezen dat het brein nieuwe 
prikkels krijgt als er tijdens het leren muziek is te 
beluisteren. Doordat het brein tijdens het leren 
gestimuleerd wordt door beweging en muziek, 
proberen we optimale ontwikkelvoorwaarden 
voor onze leerlingen te creëren. 

Naschoolse activiteiten 
Voor de scholen in De Greiden worden er 
regelmatig sportactiviteiten georganiseerd door 
studenten van het CIOS in samenwerking met de 
combinatiefunctionaris sport. Deze naschoolse 
activiteiten vinden meestal op een schoolplein 
of in de buurt van een school in De Greiden 
plaats. Naast sportactiviteiten organiseren we 
ook creatieve activiteiten en knutselmiddagen 
na schooltijd. Op donderdag en vrijdag 
organiseren wij een huiskamerproject in 
samenwerking met Caleidoscoop. Op deze 
manier creëren we een gratis naschools aanbod 
voor onze leerlingen.    

Ongevallenverzekering 
Regelmatig bereiken ons vragen over het nut 
van de ongevallenverzekering. 
U bent niet verplicht een ongevallenverzekering 
af te sluiten, maar de ervaring leert dat u een 
aardige bijdrage in de te maken kosten kunt 
krijgen als er sprake is van: 

1. Een eigen risico bij een particuliere 
ziektekostenverzekering; 

2. Extra tandartskosten; het ziekenfonds 
vergoedt de halfjaarlijkse controles en de 
daarbij behorende behandelingen. Krijgt uw 
kind tussentijds een ongeluk aan het gebit 
dan moet u zelf de kosten betalen. De 
ongevallenverzekering vergoedt de kosten 
wel, zelfs wanneer het herstel van het gebit 
pas op latere leeftijd kan/moet plaatsvinden. 

3. Kosten die gemaakt moeten worden bij 
gehele – of gedeeltelijke invaliditeit: is het 
hierbij nodig dat er een speciale trap, een lift 
of een andere voorziening wordt 
aangeschaft, dan vergoedt een ziekenfonds 
niets, de ongevallenverzekering 
daarentegen wel! De beperkte verzekering 
verzekert uw kind onder schooltijd, terwijl 
de uitgebreide verzekering uw kind de 
gehele dag, op vrije dagen en gedurende 
vakanties verzekert. 

Samenvattend: een WA-verzekering verzekert 
uw kind slechts voor schade toegebracht aan 
derden; 
Het ziekenfonds verzekert uw kind niet tegen 
alle voorkomende risico’s. Een 
ongevallenverzekering kan dus een welkome 
aanvulling zijn. 
 

Tot slot: Kleding en brillen worden door geen 
enkele verzekering gedekt! Hier moet de 
schuldvraag worden gesteld, zodat de W.A.-
verzekering van de “schuldige” kan worden 
ingeschakeld. Schade door uw kind op school 
veroorzaakt, valt onder uw W.A.-verzekering. 
Gaat u daarom na of u een W.A.-verzekering 
voor uw kind (-eren) heeft afgesloten. 

Oudercontacten   
Verspreid over het schooljaar zijn er diverse 
momenten voor ouders om het welbevinden en 
de leervorderingen van de kinderen te 
bespreken.   

• Gesprekken; 2 á 3 x per jaar worden alle 
ouders uitgenodigd voor de 10 
minutengesprekken.  

• Tussentijdse gesprekken; Zowel ouders 
als leerkrachten kunnen behoefte 
hebben aan een tussentijds gesprek. Zij 
maken dan onderling een afspraak.   
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• Informatieavond groep; Tijdens de 
informatieavond vertelt de leerkracht 
over de werkwijze, de doelen, de 
algemene gang van zaken, de gebruikte 
methoden en materialen van de groep.   

• Digitaal portfolio; dit schooljaar gaan we 
het huidige rapport vervangen door een 
digitaal portfolio. We gaan onze ouders 
hier uirtgebreid over informeren.  

Ouderportaal MijnSchool 
MijnSchool is een beveiligde en afgeschermde 
omgeving voor ouders van leerlingen van de 
Ekke de Haan. Uitsluitend ouders van onze 
leerlingen hebben toegang tot deze app. 

 
MijnSchool is een belangrijk digitaal 
communicatiemiddel dat onze leerkrachten 
gebruiken om contact te onderhouden met de 
ouders van hun leerlingen. Zo is elke ouder 
gekoppeld aan de groep van zijn/haar zoon of 
dochter en kunnen onze ouders meeleven met 
de gebeurtenissen in de klas. Het ouderportaal 
is gebaseerd op twee richting verkeer. Ook 
ouders kunnen op hun beurt de leerkrachten op 
de hoogte houden of zaken digitaal delen. 

Ouderraad 
Uit iedere groep van onze school wordt een 
ouder (de groepsouder) afgevaardigd naar de 
ouderraad (OR) Deze groepsouder is het 
aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als de 
ouders van de desbetreffende groep. We hopen 
op deze manier het contact tussen ouders en 
school te vergroten. 
Het werk van de ouderraadsleden varieert van 
aanspreekpunt zijn en de leerkrachten bij 
allerlei activiteiten ondersteunen, tot het 
organiseren van bijzondere feestdagen, zoals 
Sinterklaas, de bazaar, de laatste schooldag, 
enz. 
 
Uiteraard kan de ouderraad dit werk niet altijd 
alleen af. Daarom doet zij bij bepaalde 
activiteiten een beroep op andere ouders. De 

groepsouders proberen, per groep, de ouders 
hierbij zoveel mogelijk evenredig te betrekken. 
De groepsouders worden aan het begin van elk 
schooljaar bekend.  

De ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige 
bijdrage van u om de kosten die voor uw kind 
(eren) gemaakt worden voor speciale 
activiteiten, zoals de laatste schooldag, 
kerstmaaltijd, e.d. te kunnen dekken. De school 
krijgt hiervoor namelijk geen vergoeding van de 
overheid. Van de penningmeester krijgt u in het 
begin van het schooljaar bericht over deze 
vrijwillige bijdrage.  
Voor één kind betaalt u € 18,-, voor twee 
kinderen € 30,-, voor drie kinderen € 40,- en 
voor vier kinderen € 50,- De ouderbijdrage en 
de kosten voor de extra activiteiten die de 
school aanbiedt, zijn een vrijwillige bijdrage. Het 
niet betalen leidt niet tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten. 
 

Eén keer per jaar wordt er een gezamenlijke 
ouderavond (de zakelijke ouderavond) 
georganiseerd of wordt er schriftelijk verslag 
gedaan door de MR en de OR. Zij brengen dan 
verslag uit en leggen verantwoording af over 
zaken die de school betreffen. Het reglement 
van de OR is op verzoek verkrijgbaar op school. 

Pauzehapje 
In de ochtendpauze mogen de leerlingen fruit of 
een boterham eten. Geeft u alstublieft uw kind 
gezond eten en/of drinken mee. Snoep en 
koolzuurhoudende frisdrank zijn niet 
toegestaan. 

Pesten en de Gouden Weken 
Op de Ekke de Haanschool hanteren we 
een gedragsprotocol. Dit protocol is te vinden 
op onze schoolwebsite en op de website van 
Scholen op de kaart. Het protocol is besproken 
met leerlingen en de MR. Uitgangspunt is dat bij 
pesterijen iedereen wordt betrokken. Elk jaar 
gebruiken we leermiddelen van de stichting 
tegen zinloos geweld (de anti-pestkalender 
wordt elk jaar structureel gebruikt). In de 
periode zomervakantie tot herfstvakantie 
werken we met de Gouden Weken. Elke dag 
doen we dan een activiteit in het kader van 
sociaal emotionele ontwikkeling of maken we 
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gebruik van coöperatieve werkvormen. Ouders 
kunnen in eerste instantie altijd bij de leerkracht 
van hun kind(eren) terecht met vragen of 
opmerkingen over pesten. Komt u er samen niet 
uit dan is mevrouw Wilma Banda, de interne 
begeleider, de coördinator en het 
aanspreekpunt voor ouders als de veiligheid van 
leerlingen in gevaar dreigt te komen.  

Privacy beleid 
Ambion vindt de privacy van leerlingen en 
medewerkers belangrijk. Daarom wordt gewerkt 
aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze 
privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. 
Naast het laten opstellen van een kloppend 
beleid betekent dit dat we afspraken maken met 
leveranciers. Ook werken we binnen de scholen 
aan bewustwording. 
Het privacy beleid is opgesteld en daarna ter 
instemming aangeboden aan de GMR. Het 
betreft de volgende documenten: 
• Opgave verwerkte gegevens van leerlingen; 
• Privacyreglement voor leerlingen; 
• Social media reglement voor leerlingen. 
  
Functionaris gegevensbescherming 
Iedere onderwijsstichting is verplicht een 
functionaris gegevensbescherming aan te 
stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven 
van het beleid en de bewustwording bij 
medewerkers. Voor Ambion is dit dhr. Ferenc 
Jacobs. 
Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij 
met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een 
bericht sturen naar privacy@ambionholding.nl 

Rapportage   
Groep 1 en 2 In november en februari schrijven 
leerkrachten voor alle leerlingen van hun groep 
een ontwikkelingsverslag dat besproken wordt 
tijdens de 10 minuten gesprekken. In juni 
gebeurt dit ook voor de leerlingen die in groep 1 
blijven.   
In juni krijgen de kinderen van groep 
1 (leerlingen die naar groep 2 gaan) en groep 2 
een rapport.  Dit schooljaar gaan we het rapport 
vervangen door een digitaal portfolio.  
Groep 3 t/m 8 Twee keer per jaar (februari en 
aan het eind van het schooljaar) krijgen de 
kinderen een rapport mee naar huis.   

Schoolbel 
Als de school ingaat (8.20 uur) klinkt er muziek 
in de school en op het schoolplein. Zodra de 
muziek stopt (8.30 uur) beginnen we met de 
lessen. ’s Middags om 14.00 uur begint er weer 
muziek te spelen ten teken dat de school 
uitgaat. Ook tijdens pauzemomenten zal er 
muziek in de school te horen zijn. 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op onze 
school. Het ene jaar worden er foto’s gemaakt 
van de kinderen individueel en eventueel met 
broertjes en/of zusjes die ook bij ons op school 
zitten. Bovendien worden er groepsfoto’s 
gemaakt. Het jaar daaropvolgend worden er 
alleen groepsfoto’s gemaakt. Via het 
ouderportaal krijgt u tijdig bericht over de 
schoolfotograaf. 

Schoolfoto’s en sociale media 
Gedurende het gehele schooljaar, bij 
verschillende activiteiten, worden door de 
leerkrachten foto's gemaakt. Deze worden 
veelal dezelfde dag nog in het digitale 
ouderportaal MijnSchool geplaatst, zodat u als 
ouders een indruk kunt krijgen van wat de 
kinderen hebben meegemaakt. Het 
ouderportaal is alleen toegankelijk voor ouders 
en medewerkers van de school.  
Naast foto's op het (gesloten) ouderportaal 
plaatsen we ook enkele foto's op onze website. 
We hebben intern afspraken gemaakt over 
waaraan deze foto's moeten voldoen 
om geplaatst te worden. Zo worden o.a. nooit 
namen bij de foto's gezet en worden de 
kinderen zoveel mogelijk in groepsverband 
gefotografeerd of wordt er een collage 
gemaakt. 



13 
Praktische schoolgids Ekke de Haan 2022-2023 

Het kan zijn dat u niet wilt dat er foto's van uw 
kind op de website van school worden 
geplaatst. Het is belangrijk dat u dat aan ons 
kenbaar maakt, zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden. Dat kunt uzelf via het 
ouderportaal aangeven. Mocht u toch een foto 
zien met uw kind(eren), die u liever niet 
geplaatst hebt, neem dan contact op met de 
school en wij zorgen ervoor dat deze 
onmiddellijk verwijderd wordt. 

Schoolmaatschappelijk werk 
Aan het schoolbestuur van Ambion is een 
schoolmaatschappelijk werker verbonden. Voor 
onze school is dat Judith Tijsma.  
Haar emailadres is: j.tijsma@ggdfryslan.nl 
 Deze is beschikbaar voor de kinderen die hier 
behoefte aan hebben maar ook voor ouders. Een 
gesprek kan worden aangevraagd bij de 
zorgcoördinator. Deze brengt u dan in contact 
met de schoolmaatschappelijk werker. 

Schoolplein 
Van het schoolplein en het naast de school 
gelegen grasveld wordt door ons onder 
schooltijd uiteraard gebruik gemaakt: door de 
kleuters, in de pauzes en voor gymnastiek 
buiten. 
We hebben er als school voor gekozen 
schoolplein en grasveld na schooltijd niet af te 
sluiten (door bijvoorbeeld een hekwerk), maar 
het als speelplek voor (buurt-)kinderen open te 
houden. Immers, het is een veilig gelegen terrein 
en bovendien is er voor de kinderen uit de buurt 
vrij weinig buitenspeelruimte. 

Schooltijden 
Om 8.20 uur begint de muziek te spelen en 
kunnen de ouders hun kinderen in school 
brengen. Om 8.30 uur stopt de muziek en 
beginnen we met de lessen. De schooltijden zijn 
als volgt: 
 

Dag Groepen Continurooster 
Maandag groep 1 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur 
Dinsdag groep 1 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur 
Woensdag groep 1 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur 
Donderdag groep 1 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur 
Vrijdag groep 1 VRIJ 
Vrijdag Groep 2 t/m 8 08.30 uur - 14.00 uur 

Schoolreizen 
De schoolreisjes voor groep 3 t/m 6 worden aan 
het begin van het schooljaar georganiseerd. 
Groep 7 en groep 8 gaan aan het einde van het 
schooljaar respectievelijk op een twee-en 
driedaags schoolreisje.   
Voor de schoolreizen van groep 3 t/m 8 vraagt 
de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de 
ouders. Zonder deze vrijwillige bijdrage kunnen 
we geen schoolreizen organiseren.  
De kosten verschillen per schooljaar, dit 
afhankelijk van de bestemming. De kosten per 
groep zijn ongeveer: 
 

- Groep 1 en 2:  € 10,- 
- Groep 3 t/m 6: € 30,- 
- Groep 7:  € 65,- 
- Groep 8:  € 85,-  
 
Ook de groepen 1 en 2 gaan jaarlijks op 
schoolreis. Zij gaan naar een locatie op 
loopafstand van de school en hebben daar een 
gezellige ochtend met diverse activiteiten. Onze 
ervaring is dat de kleuters erg genieten van deze 
gezellige ochtend.  
 

 
Schoolverzuim 

Om schoolverzuim te kunnen aanpakken 
hanteert de school een duidelijk 
registratiesysteem, waarin nauwkeurig het 
geoorloofde en ongeoorloofde verzuim van de 
leerlingen wordt bijgehouden. 
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In- en uitschrijvingen van leerlingen wordt 
binnen zeven dagen aan de woongemeente van 
de leerling doorgegeven. De school heeft de 
directeur als aanspreekpunt voor leerplicht 
aangewezen. Bij geregeld terugkerende 
absentie, al of niet door ouders/verzorgers 
gemeld, neemt de school contact met de ouders 
op over de oorzaken en het vervolg van de 
aanpak. 
Als een leerling meer dan drie 
achtereenvolgende lesdagen zonder geldige 
reden verzuimt, geeft de directeur van de school 
dit direct door aan de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente van de leerling. Ook wanneer 
de directeur het verzuim van de leerling 
zorgwekkend vindt, wordt de 
leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte 
gesteld.  

Sinterklaasfeest 
Ieder jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 
naar het “Sinterklaassprookje” in het Posthuis.  
Op 5 december ontvangen we de Sint op onze 
school.  

Sponsoring 
Sponsoring is mogelijk. De uitgangspunten voor 
dit sponsorbeleid vinden hun basis in het 
Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’ zoals deze is gesloten 
tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschap en alle landelijke 
onderwijsorganisaties van besturen, personeel, 
ouders en leerlingen.   
Beleidsuitgangspunten:   

• Sponsoring mag geen enkel beleid van 
de school in gevaar brengen.   
• Sponsoring mag niet in strijd zijn met de 
doelstellingen van de school.  
• De betrokken school mag niet 
afhankelijk worden van sponsoring. 

Sport- en spel 
We streven ernaar ieder jaar voor alle kinderen 
van de school, in samenwerking met het CIOS, 
een sport- en speldag (of Koningsspelen) te 
organiseren. Daarnaast doen we mee aan de 
schoolsporttoernooien van korfbal, voetbal, 
volleybal en basketbal. Ook bij de Avond 4-
daagse en de survival De Knipe zijn we van de 
partij. 

 
Stagiaires 

Regelmatig lopen leerlingen van de 
Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs 
(PABO) stage op onze school. Deze toekomstige 
collega’s willen we de gelegenheid bieden het 
vak op onze school te leren. Ook van het CIOS, 
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de 
opleiding voor onderwijs- en klassenassistentes 
en andere pedagogische opleidingen ontvangen 
we stagiaires. Van studenten wordt verwacht, 
dat ze met een positieve en professionele 
instelling bij ons op school werkzaam zijn.  

Stichting Leergeld 
De stichting Leergeld kan ervoor zorgen dat alle 
kinderen van onze school op schoolreisje 
kunnen, maar dit kan alleen door 
ouders/verzorgers worden aangevraagd. 
Informatie kunt u vinden op 
https://www.heerenveen.nl/hulpvoorkinderen.
html 
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U hebt een nota van het schoolreisje nodig. U 
kunt deze opvragen bij de directeur van de 
school.  
Stichting leergeld Heerenveen 
Postbus 533 
8440 AM Heerenveen 

Teamsamenstelling 
Directeur: 
Rolf Jansen   
directieekkedehaan@ambion.nl 
 

Intern begeleiders: 
Wilma Banda  wilma.banda@ambion.nl  
Hilda Lok  hilda.lok@ambion.nl  
 

Bouwcoördinatoren:  
Sjoukje Slagter (onderbouw) 
sjoukje.slagter@ambion.nl  
Anoek v.d.Werf (bovenbouw) 
anoek.vanderwerf@ambion.nl   
 
I-coach:  
Jelco Witteveen  
jelco.witteveen@ambion.nl 
 
Groepsleerkrachten: 
Groep1:  
Sjoukje Slagter 
sjoukje.slagter@ambion.nl  
 
Groep 2:   
Nellie Hoekstra  
nellie.hoekstra@ambion.nl  
Cindy Postma 
cindy.postma@ambion.nl  
 
Groep 3:   
Betty Hofman  
betty.hofman@ambion.nl 
Cindy Postma 
cindy.postma@ambion.nl  
 
Groep 4:   
Riemke Hiemstra  
riemke.hiemstra@ambion.nl  
Géralien Kuiper 
geralien.kuiper@ambion.nl  
 
Groep 5:  
Nienke Kromkamp 
nienke.kromkamp@ambion.nl  
 

Anoek van der Werf 
anoek.vanderwerf@ambion.nl  
 
Groep 6:   
Cely Looij 
cely.looij@ambion.nl 
Thea Leickering  
thea.leickering@ambion.nl   
 
Groep 7:  
Jelle van der Werf  
jelle.vanderwerf@ambion.nl  
Jitty Hoekstra 
jitty.hoekstra@ambion.nl   
  
Groep 8:   
Jelco Witteveen 
jelco.witteveen@ambion.nl 
Thea Leickering  
thea.leickering@ambion.nl   
 

Ambulante leerkrachten: 
Jitty Hoekstra 
jitty.hoekstra@ambion.nl  
Jeen Arendz  
jeen.arendz@ambion.nl  
 
Onderwijsassistenten: 
Hotse Dekker (groep 7/8) 
hotse.dekker@ambion.nl  
Margo Geertsma (groep 1) 
margo.geertsma@ambion.nl  
Mirjam Osinga (groep 3/4) 
mirjam.osinga@ambion.nl  
Cristien Moedt 
cristien.moedt@ambion.nl 
 
Combinatiefunctionaris sport:  
Niels den Braven 
niels@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl 
 
Conciërges: 
Fokke Kromkamp  
fokke.kromkamp@ambion.nl  
 
Paul Hoekstra 
pj_hoekstra@live.nl 
 
Administratieve kracht: 
Alied Huisinga    
alied.huisinga@ambion.nl  
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Schoolschoonmaak:  
Annabet Talsma 
 
Op onze school werken 13 groepsleerkrachten, 
vier onderwijsassistenten, een combinatie-
functionaris Sport, twee conciërges, twee intern 
begeleiders en een directeur. Daarnaast zijn er 
een schoolschoonmaakster en een 
administratieve kracht werkzaam op school. In 
totaal zijn dat 23 personeelsleden. 

Specifieke taken 
Naast de directiefuncties zijn er op onze school 
nog een aantal specifieke taken te noemen: 
- een leerkracht is de I-coach. De I-coach 

heeft tot taak het ICT-onderwijs binnen 
de school te stimuleren, te coördineren 
en te begeleiden 

- twee zorgcoördinatoren. De 
zorgcoördinatoren coördineren de zorg 
voor leerlingen op schoolniveau, 
groepsniveau en individueel niveau, 

- een cultuurcoördinator, een 
sportcoördinator, een coördinator hoog- 
en meerbegaafdheid en twee 
taal/leescoördinatoren. Deze teamleden 
sturen in hun vakgebied het beleid mee 
aan.  

- leerkrachten met specialisaties 
filosoferen met kinderen, tekenen, dans, 
lezen, muziek en creatieve werkvormen, 
gezonde voeding en 
wetenschap&techniek. 

- twee bouwcoördinatoren. Zij zitten het 
bouwoverleg voor en brengen zaken 
vanuit het bouwoverleg weer terug in de 
teamvergadering.  

- een administratief medewerkster die 1 
ochtend per week op school aanwezig is 
om de directeur en de leerkrachten te 
ondersteunen bij administratieve 
werkzaamheden. 

- twee conciërges, die allerlei hand- en 
spandiensten voor collega’s, ouders en 
leerlingen verrichten.  

- een schoolschoonmaakster die elke dag 
de hele school schoon houdt. 

- drie pleinwachten die elke dag samen 
met de groepsleerkrachten de 
pleinwacht organiseren. 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie                 15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie           24 dec 2021 t/m 8 jan. 2023 
Voorjaarsvakantie           25 febr. t/m 5 mrt 2023 
Paasweekend                           7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie                     29 april t/m 7 mei 2023 
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
Hemelvaart                               18 en 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag                           29 mei 2023 
Zomervakantie                 22 juli t/m 3 sept. 2023 
* Mocht er naar aanleiding van een calamiteit 
een extra vrije dag worden ingelast, dan vindt de 
laatste schooldag niet op donderdag, maar op 
vrijdag plaats. 
 
Extra vrije dagen dit schooljaar 
De extra vrije dagen i.v.m. studiedagen van het 
team worden in het ouderportaal en op de 
website van de school gepubliceerd. 
 
 

Verjaardagen 
Als een kind jarig is dan mag het in de eigen klas 
trakteren. 
Onze leerlingen trakteren op een gezonde 
traktatie dus geen snoep of andere zoetwaren. 
We gaan ervanuit dat onze ouders hier rekening 
mee houden.   
Kinderen mogen voor hun verjaardagsfeestje 
geen uitnodigingen in de klas uitdelen, want 
voor de kinderen uit de groep die geen 
uitnodiging ontvangen, is het vaak sneu. 
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De leerkrachten vieren hun verjaardag 
gezamenlijk met alle leerlingen aan het einde 
van het schooljaar. We zullen dan samen een 
aantal feestelijke activiteiten organiseren. Het 
kan ook zijn dat we kiezen voor de viering in het 
eigen lokaal met de eigen groep. Dit kan per 
schooljaar verschillen. 

 
 

Verlof vragen 
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens 
de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 
schoolleiding toestemming vragen 
voor schoolverlof buiten de schoolvakanties 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan 
slechts worden verleend wegens de specifieke 
aard van het beroep van een van de ouders. Het 
vakantieverlof mag slechts eenmaal per 
schooljaar voor maximaal 10 schooldagen 
worden gegeven (door de directeur van de 
school) en mag niet plaatsvinden in de eerste 
twee lesweken van het schooljaar. 
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van 
gewichtige omstandigheden, zoals: het voldoen aan 
wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk en/of 
overlijden van familieleden, enz. Bij minder dan 
10 schooldagen kan de directeur van de school 
in deze en andere zwaarwegende 
omstandigheden toestemming verlenen voor 
extra verlof. 
Ouders dienen de vrije dag(-en) altijd schriftelijk 
bij de directeur aan te vragen. Deze kan 
toestemming weigeren, onder meer wanneer de 
dag grenst aan een vrije periode, of wanneer er 
op die dag een zwaarwegende toets wordt 
afgenomen, waaraan het kind behoort deel te 
nemen. 

Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan 10 

schooldagen, is toestemming van de 
leerplichtambtenaar nodig. 
Op school zijn aanvraagformulieren te 
verkrijgen. Deze zijn ook te downloaden op onze 
website. De directeur heeft te allen tijde het 
recht om in voorkomende gevallen 
(bijvoorbeeld in echtscheidingssituaties) van 
beide ouders een handtekening te vragen onder 
het in te dienen verzoek. 
 
Afspraken met artsen, tandartsen en externe 
deskundigen, anders dan door school 
besproken, dienen zoveel mogelijk buiten 
schooltijd worden gemaakt. 

Vertrouwenspersoon 
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens 
misverstanden en worden er af en toe fouten 
gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U 
bent altijd welkom om dergelijke punten met de 
betreffende leerkracht of de directeur te 
bespreken. Intern hanteren we de stelregel: Er 
wordt niet eerder over mensen gepraat, nadat 
er met de mensen zelf over is gepraat. Dit 
verwachten we ook van de ouders.  
Indien gewenst kunt u, maar ook uw kinderen, 
eveneens terecht bij de 
vertrouwenscontactpersoon van de school, 
mevrouw Wilma Banda. Zij kan u adviseren over 
welke stappen u het beste kunt nemen. De 
contactpersoon heeft geen bemiddelende rol. 
Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan 
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vervolgens het schoolbestuur ingeschakeld 
worden en in laatste instantie kan ook altijd nog 
een officiële klacht worden ingediend bij de 
landelijke klachtencommissie, waarbij ons 
bestuur is aangesloten. 

Voor- en naschoolse opvang 
Op de Ekke de Haan is de mogelijkheid om 
kinderen voor en na schooltijd op te vangen. De 
voorschoolse en naschoolse opvang wordt 
geregeld door Kinderwoud.  
Voor de naschoolse opvang werken we ook 
samen Ateliers Majeur.  
 

      

  

 
Er is een aanbod na schooltijd waarin o.a. 
culturele en creatieve activiteiten op het 
programma staan. Voor informatie over deze 
activiteiten en de aanmeldingen kunt u kijken 
op www.kinderwoud.nl en op 
www.ateliersmajeur.nl   
 

 

Voorlichtingsavond 
Voor iedere groep is er één keer per jaar, een 
voorlichtingsavond. Deze avond wordt in de 
eerste weken van het schooljaar gehouden. De 
leerlingen en de betrokken leerkrachten geven u 
dan belangrijke informatie over de groep, 
waarin uw kind is geplaatst. 

U krijgt informatie over: 
- de doelstellingen van dit schooljaar, 
- de te gebruiken materialen en 
leermiddelen, 
- de dagelijkse gang van zaken. 
Wij beschouwen deze voorlichting als een 
belangrijk contactmoment tussen ouders en 
school.  
U wordt immers geïnformeerd over datgene, 
waar uw kind het komend schooljaar zoal mee te 
maken krijgt. Maar wat minstens zo belangrijk is: 
door deze avond te bezoeken, geeft u indirect 
naar uw kind toe aan de school belangrijk te 
vinden. Uiteraard geldt dit ook voor de overige 
contactavonden en de rapportbesprekingen. 

Website 
Het adres van onze website is 
www.ekkedehaan.nl 
De website geeft een goed beeld van onze 
school en is bedoeld voor potentiële ouders en 
kinderen. We hebben veel te bieden, dus dat 
willen we ook graag laten zien, op onze eigen 
wijze en passend bij onze school. Verslagen en 
foto’s van schoolactiviteiten zijn te vinden op 
ons ouderportaal. 

Ziekmelding 
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere 
reden niet op school kan komen, dan moet u dat 
telefonisch of schriftelijk voor aanvang van de 
schooltijd aan ons doorgeven.  
Wordt een kind van groep 1 t/m 8 tijdens 
schooltijd ziek, dan willen wij graag dat de 
ouders/verzorgers zelf hun kind uit de klas 
komen ophalen. U wordt dan altijd door de 
groepsleerkracht gebeld. In verband hiermee is 
het handig, wanneer wij bij uw afwezigheid over 
een reserve-adres en telefoonnummer 
beschikken (bijvoorbeeld buren, familie). Bij de 
inschrijving kunt u die gegevens bij ons opgeven. 
Bij langdurige afwezigheid neemt de leerkracht 
contact met u op  
Mocht er een personeelslid ziek zijn, dan zorgt 
de directeur voor een vervanger. Als er geen 
vervanger beschikbaar is, wordt er gewerkt 
volgens een stappenplan. De eerste ziektedag 
zijn er de volgende mogelijkheden:  

- De lessen worden, indien mogelijk, door 
een collega overgenomen. 
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- De kinderen worden, indien mogelijk, 
verdeeld over de andere groepen. 

Is er voor de volgende dagen geen oplossing dan 
wordt er een rooster gemaakt van wanneer 
welke groep naar huis wordt gestuurd. In 
bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken 
worden. Er kunnen dan eventueel afspraken 
worden gemaakt over huiswerk. 
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4.  Adressen  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Directeur 
Dhr. Rolf Jansen 
Telefoon: 0513-624386 (school) 
directieekkedehaan@ambion.nl  

Voorzitter College van Bestuur Ambion 
Mevr. Ingrid Janssen 
Adres: zie schoolbestuur 
ingrid.janssen@ambion.nl 

Schoolbestuur   
Ambion openbaar scholennetwerk 
MFA It Skoatterhûs 
Van Leeuwenhoekweg 10 
8451 CN Oudeschoot 
Telefoon: 0513 – 656656 
algemeen@ambion.nl   
www.ambion.nl 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
meldpunt vertrouwensinspecteurs:  
0900–1113111  (lokaal tarief) 

Samenwerkingsverband Friesland 
Fonteinland 11  
8913 CZ Leeuwarden  
Telefoon: 058- 2948937 

GGD Fryslân/Schoolarts 
Postbus 612 
8901 BD Leeuwarden  
Telefoon: 088-2299444 
jgz@ggdfryslan.nl 
www.ggdfryslan.nl 

Leerplicht Gemeente Heerenveen 
Bureau leerplicht 
Crackstraat 2 
Postbus 15000 
8440 GA Heerenveen 
Mw. Suzanne Pieters 
Telefoon 0513 - 617511 
s.pieters@heerenveen.nl  

Maatschappelijk werk Fryslân 
Regiokantoor Heerenveen 
Parallelweg 5 
8441 AR Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 623421 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Europalaan 10 
8442 GL Heerenveen 
Telefoon: 0900 - 2541254 
info@cjgheerenveen.nl  

Vereniging Openbaar Onderwijs (V.O.O.) 
Postbus 60182, 1320 AE Almere 
Louis Armstrongweg 120, 1311 RL Almere 
Telefoon: 036-5331500 
voo@voo.nl   -    www.voo.nl 
Adres Landelijke Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
Postbus 85191  
3508 AD Utrecht  
Telefoon: 030 280 9590   
website: www.lgc-lkc.nl 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
 

0900 – 111 3 111 (Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) 
 

OBS Ekke de Haan – Zegge 2 – 8446 CL Heerenveen – 0513-624386 
e-mail ekkedehaan@ambion.nl  -  website www.ekkedehaan.nl 

 
 

 


