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Voorwoord

Adres en contactgegevens:
Master Sperkhem
1e Woudstraat 57
8606 CC  Sneek
0515-412029

Directeur: T. Sterenborg
Email: TSterenborg@odysseescholen.nl  
www.mastersperkhem.nl

MasterSperkhem

Geachte ouders/verzorgers,

Voor u ligt de schoolgids in kalendervorm voor het schooljaar 2019-2020
In de schoolgids/jaarkalender vindt u alle wettelijke en praktisch infor-
matie die u nodig heeft in het belang van uw kind (eren).

We doen ons uiterste best om u tijdig te informeren mochten er wijzi-
gingen of toevoegingen zijn in de jaarkalender.

Op de achterzijde van iedere maand vindt u de informatie die van be-
lang is voor u of voor uw kind(eren) en gaat over de dagelijkse gang van 
zaken op Master Sperkhem.
We hopen dat deze kalender een mooie plaats krijgt bij u thuis, zodat u 
steeds een geheugensteuntje bij de hand heeft.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze jaarkalender of ande-
re zaken, neem dan gerust contact met ons op.

Directie en team Master Sperkhem
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Welkom op Master Sperkhem
Het is onze ambitie om openbaar onderwijs te 
bieden gericht op ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden die de leerlingen nu en in de toe-
komst kunnen inzetten. Hiervoor zetten we alle 
beschikbare moderne middelen in en sluiten we 
aan bij de wetenschap dat een gezonde leefstijl 
ertoe doet en dat bewegen, zingen en creatief 
aanbod, leren en ontwikkelen in het algemeen 
positief stimuleert. Ons doel is dat de kinderen 
bij ons op school gelukkig zijn en al hun talenten 
kunnen ontwikkelen! 
Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkhe-
den. En ieder kind is anders. Master Sperkhem 
geeft de juiste aandacht en ondersteuning aan 
elke leerling. We sluiten aan bij wat een kind no-
dig heeft en geven passend onderwijs. Kinderen 
moeten goed in hun vel zitten, zich veilig voelen 
op onze school. Dat is een belangrijke voorwaar-
de om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. 
Het sociaal-emotionele welbevinden van kinde-
ren heeft onze voortdurende zorg en aandacht. 
Vanuit het plezier in het werken en omgaan met 
elkaar ontwikkelen kinderen zich. 
Op Master Sperkhem leren we door te doen, te 
ervaren, en te beleven. Wij vinden daarbij samen-
werken, samen dingen ondernemen, saamhorig-
heid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor 
de omgeving van belang. Daarnaast vinden we 
mediawijsheid, zelfstandigheid en een kritische 
blik naar jezelf en de wereld waarin je leeft erg 
belangrijk net als op een respectvolle manier om-
gaan met medeleerlingen, leerkrachten, ouders 
en materialen. 

Onze school is een plek waar de kinderen zich 
ontwikkelen, uiten en fouten mogen maken, 
maar waar ook eisen worden gesteld. Het team 
van de Master Sperkhem is een lerend en profes-
sioneel team. De afgelopen jaren heeft de school 
de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeterd en 
de eindopbrengsten van de school zijn de laatste 
drie jaren uitstekend te noemen.
 Ieder teamlid heeft een actieve rol bij de ontwik-
keling van de school en ook de ouders worden 
daarbij betrokken. Dit vinden we van essentieel 
belang voor de ontwikkeling van kinderen. Mas-
ter Sperkhem is 1 van de scholen van de stichting 
Odyssee en biedt openbaar en eigentijds onder-
wijs voor jongeren uit Sneek en omgeving. We 
staan open voor alle kinderen en jongeren, onge-
acht mogelijkheden, godsdienst of cultuur.
Op de website van Odyssee is meer te lezen over 
onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, 
bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2019-
2023 Dit plan is de basis waarop scholen hun 
schoolplan vormgeven. Dit plan is ook te vinden 
op onze website. In 2019 wordt een bestuurlijke 
fusie tussen Odyssee en Gearhing voorbereid.

Ieder kind heeft unieke talenten 

en mogelijkheden. En ieder kind is 

anders. Master Sperkhem 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’.
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2019

AC vergadering

Ouder/schoolgesprek 8.30

week vd 
omkeergesprekken

Zwemvierdaagse

MR vergadering 19.30 
Amiko

Prinsjesdag

Start verkoop 
Kinderpostzegels
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Groepen
Kinderen van dezelfde leeftijd 
komen op onze school bij elkaar 
in de groep. Alle groepen zijn 
combinatiegroepen. We houden 
rekening met de verschillen tussen 
kinderen. Ze leren op onze school 
goed zelfstandig werken én samenwer-
ken met anderen. Waar mogelijk werken 
we groep overstijgend, om onze instructies zo 
goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeftes 
van leerlingen. Dit schooljaar hebben we de volgende groepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en 
groep 6/7/8

Voorzieningen schoolgebouw
Onze school vormt samen met de Koningin Wilhelminaschool en Stichting Kinderwoud, 
de ‘Brede School Sperkhem’. In ons schoolgebouw is ook de peuterspeelzaal ‘de Doerak’ 
gevestigd. Deze peuterspeelzaal is onderdeel van Stichting Kinderwoud waar we binnen 
de Brede School nauw mee samenwerken.
Voor al onze leerlingen is er op school een iPad waarop ze tijdens de lessen digitale ver-
werkingsstof kunnen maken. De kinderen van gr 3 t/m 8 hebben ook de mogelijkheid om 
deze Ipad thuis te gebruiken. Binnen onze school hebben we een schoolbibliotheek waar 
de leerlingen wekelijks boeken lenen om in de klas te lezen en een eigen gymnastiekzaal 
waar bewegingsonderwijs wordt gegeven. Na schooltijd wordt de gymzaal ook gebruikt 
voor naschoolse (sport)activiteiten.

Voorschoolse- en naschoolse opvang
Op dit moment wordt er geen voor- of naschoolse opvang geboden op Master Sperkhem. 
Mocht u hier als ouder interesse voor hebben dan kunt u Stichting Kinderwoud benade-
ren en vragen naar de mogelijkheden voor het bieden van opvang.

Ons team 
Het team van onze school bestaat uit:Tinie Sterenborg   directeurAanwezig: maaandag en om de week de woensdag

Jolanda Bakker   locatie coördinator en leerkracht gr 6/7/8Aanwezig: ma/di/wo

Marianne Rinia   leerkracht gr 3/4/5Aanwezig: ma/di/wo

Nieske Nota   leerkracht gr 1/2Aanwezig: di/wo/do

Naomi Andringa   leerkracht gr 1/2Aanwezig: ma/vr

Ria Negenman   leerkracht gr 6/7/8Aanwezig: wo/do/vr

Ingrid Wijbenga   leerkracht gr 3/4/5Aanwezig: do/vr (1x in de 2 weken ook op woensdag)
Hilda Jorna onderwijsassistent
Aanwezig: ma/wo/vr (ochtenden) 

Jan Has   conciërge Aanwezig: ma/vr

6



Oktober
2019

AC vegadering

Herfstvakantie

Ouder/schoolgesprek 8.30

Zwemvierdaagse
MR vergadering 19:30 
Sperkhem

Landelijke opvoedweek 
thema ‘hand in hand’

Koffieochtend ouders 
peuter/kleuter

Herfstvakantie

Zwemvierdaagse
Start kinderboekenweek: 
‘Reis mee’

Herfstvakantie

Hoofdluiscontrole

Zwemvierdaagse

Herfstvakantie Herfstvakantie
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Lestijden en start van de dag
Op Master Sperkhem werken we met een continurooster. Kinderen 
gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 
14.30 uur naar school. Woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.15 
uur vrij. Leerlingen uit groep 1 t/m 3 zijn ook op de vrijdagmiddag 
vrij. Alle kinderen lunchen op school, samen met de leerkracht.
’s Ochtend vanaf 8.20 uur kunnen kinderen naar binnen komen. Ou-
ders van kinderen in gr. 1/2 mogen ’s ochtends mee om hun kind in 
de klas te brengen. De kinderen van groep 3 mogen tot de herfstva-
kantie in de klas gebracht worden daarna komen zij ook zelfstandig.

Vervanging bij ziekte leerkracht
Is een leerkracht ziek of afwezig? Dan proberen we dit binnen het 
team op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn regelen we vervan-
ging.

Eten en drinken op school
Als school willen wij graag bijdragen aan gezonde eetgewoontes 
van kinderen. In de kleine pauze wordt er door alle kinderen fruit 
(en/of groente) gegeten. Daarnaast eten de kinderen in de middag-
pauze brood (en/of fruit/groente). We zien graag dat aan kinderen 
een drinkbeker met water/melk/limonade wordt meegegeven om 
zo het drinken van pakjes, die erg veel suikers bevatten, te vermin-
deren.
Natuurlijk gaan verjaardagen op school niet ongemerkt voorbij. Op 
deze belangrijke dag mag uw kind trakteren. We streven naar ge-
zonde traktaties en zien het liefst hartige of fruitige hapjes. Bedenk 
dat een traktatie een extraatje is en niet groot hoeft te zijn. Trakta-
ties waarvan de school 
denkt dat ze te groot (of 
te zoet) zijn worden aan 
de kinderen meegegeven 
naar huis om daar opge-
geten te worden.

Ziekmelden en verlofaanvragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet 

u ons vóór 08.15 uur bellen om uw kind af te melden. Is 

een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we 

dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de leerplicht-

wet staat wanneer een leerling vrijstelling van school 

kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier 

voor bijzonder verlof staan op onze website of zijn te 

verkrijgen op school.
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November
2019
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MR vergadering 19:30 
Master
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Gymnastiekrooster
Groep 3/4/5       maandag en donderdag
Groep 6/7/8       maandag en donderdag

Voor de gymnastieklessen dienen de kinderen 
gymspullen mee te nemen.
De kinderen van groep 1/2 laten hun gymschoen-
tjes op school en hebben 2 keer in de week kleu-
tergym in de gymzaal. 

Luizencontrole
Na iedere vakantie controleren ouders van de ac-
tiviteitencommissie de kinderen op de aanwezig-
heid van hoofdluis. Worden er bij een kind neten 
of hoofdluis aangetroffen dan wordt u als ouder 
hierover ingelicht en start u thuis met het behan-
delen van uw kind. De leerkracht van de groep in-
formeert daarnaast alle ouders van de groep over 
de aanwezigheid van hoofdluis binnen de groep.

Oudercontact
Bij de start van een nieuw schooljaar organiseren 
we een informatieavond 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 ouder-
avond én bij de open dag van alle Odysseescho-
len. U kunt dan een kijkje nemen in de school. 
Alle data vindt u op deze kalender. De behaalde 
resultaten en de ontwikkeling van leerlingen 
worden besproken met de leerlingen, ouders, 
collega’s en intern begeleider. We organiseren 
drie keer per jaar oudergesprekken. Natuurlijk 
kunnen ouders ook op andere momenten naar 
school komen en na schooltijd een gesprek 
met een leerkracht aanvragen. Aan het 
begin van het schooljaar houden wij zoge-
noemde omgekeerde oudergesprekken. 
Tijdens dit gesprek geven ouders infor-
matie over hun kind aan de leerkracht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 
2 keer per jaar een rapport mee. De 
kinderen van groep 1 en 2 krijgen 2 
keer per jaar een portfolio mee. 

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 
Master Sperkhem. De juiste aan-
dacht en zorg begint direct bij 
de aanmelding. Heeft u interesse 
in onze school? We nodigen u 
dan uit voor een kennismaking. 
U kunt de school bekijken en uw 
kind mag ook een kijkje nemen 
in de betreffende klas. Via een 

inschrijfformulier wordt uw kind aangemeld bij 
ons op school. Nog vóór uw kind 4 jaar wordt, kan 
het al 3x een ochtend komen wennen op onze 
school.  

Vakanties en andere vrije dagen 
schooljaar 2019-2020

Vakantie Van tot

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020

Odysseedag Maandag 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020

Goede vrijdag en 
Pasen

10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie
Incl. bevrijdings-
dag

27 april 2020 5 mei 2020

Hemelvaart  
+ vrijdag

21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020  

Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020
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Informatieverstrekking
Een keer in de 3 weken ontvangt u via de 
mail onze nieuwsbrief. Op onze website 
www.mastersperkhem.nl vindt u actuele en uit-
gebreide informatie over onze school. 
Onze digitale nieuwsbrief, de jaarkalender en 
diverse formulieren (bijvoorbeeld voor het aan-
vragen van bijzonder verlof) staan ook op de 
site. Daarnaast stuurt de leerkracht via de mail 
informatie over zaken die specifiek gelden voor 
de groep van uw kind. 
Op onze website zijn documenten te vinden die 
betrekking hebben op rechten en plichten van 
zowel de school als de leerlingen en hun ou-
der(s)/ verzorger(s).

 � Verlof en vrij vragen
 � Protocol sociale media
 � Protocol Toelaten, schorsen en verwijderen
 � Klachtenregeling
 � Privacyreglement - Foto’s en filmpjes
 � Veiligheidsbeleid

Sfeer, gedragsregels en aanpak 
pesten
Je veilig en prettig voelen op school; dat is voor 
ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en 
ouders zijn samen verantwoordelijk voor een fijne 
en veilige schoolomgeving.
Master Sperkhem heeft heldere gedragsregels en 
een pestprotocol. Zo is het voor iedereen
duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op 
school, in de groep en op het plein. De regels 
geven ook bescherming. Ouders weten bijvoor-
beeld precies hoe ons personeel omgaat met 
de aan hen toevertrouwde leerlingen. Pestge-
drag wordt op onze school direct aangepakt. 
In het protocol staat beschreven wat we doen 
als er sprake is van pesten. In alle klassen wordt 
aandacht besteed aan de gedragsregels en het 
pestprotocol. Contactpersoon sociale veiligheid is 
op onze school is Jolanda Bakker.

Schoolveiligheidsplan
Onze school beschikt over een eigen schoolvei-
ligheidsplan. Het doel van dit plan is het schep-
pen van een goed pedagogisch schoolklimaat 
dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en 
vertrouwen. In dit plan worden de handelings-
protocollen ter preventie en ter voorkoming van 
ongewenst gedrag beschreven. Het schoolvei-
ligheidsplan kunt u lezen op de website van de 
school.

Gouden en Zilveren Weken
Onze school werkt met de methode ‘Gouden 
Weken’. In de eerste (Gouden) weken van het 
schooljaar investeren we extra in positieve 
groepsvorming en oudercontact. Alle leerkrach-
ten gebruiken hiervoor een stappenplan. 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 Zilve-
ren Weken opgefrist.

Anti-pestprogramma KIVA
KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
gericht op het versterken van de sociale veilig-
heid en het tegengaan van pesten op basisscho-
len. KiVa zet in op positieve groepsvorming en 
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee 
wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch 
klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de 
nadruk op de groep als geheel en dus niet op 
individuele kinderen.  
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijks-
universiteit Groningen blijkt dat het school- en 
leerklimaat sterk verbetert, leerlingen zich pretti-
ger voelen, effectief pesten tegengaat en oplost 
en leerkrachten vaardigheden aanleert om met 
groepsproblemen om te gaan. Aan dit onder-
zoek hebben verschillende scholen van Stichting 
Odyssee meegedaan. KiVa is goedgekeurd door 
het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet aan de 
eisen van wet sociale veiligheid op school.  Meer 
informatie is te vinden op www.kivaschool.nl. 12



Januari
2020

Odyssee studiedag, 
leerlingen vrij

AC vergadering

Deze week: Citotoetsen

Deze week: Citotoetsen

Start zilveren weken

Kerstvakantie

Hoofdluiscontrole

Kerstvakantie Kerstvakantie

6

13

20

27

 

7

14

21

28

15

22

29

17

24 25 26

18 19

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12
MA

MA

MA

MA

DI

DI

DI

DI

WO

WO

WO

WO

WO

DO

DO

VR

VR

ZA

ZA

ZO

ZO

ZO

16

23

30 31

DO

DO

DO VR

VR

VR ZA ZO

ZA



Leergebied Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en 8
Aantal uur p/w Aantal uur p/w Aantal uur p/w Aantal uur p/w

Methode Methode Methode Methode

Nederlandse 
taal en  
leesonderwijs

5.30 uur

 � Onderbouwd
 � Schrijven in de 
basisschool (gr 2)

 � Fonemisch 
bewustzijn

9.00 uur

 � Spelling op Maat
 � Taal op Maat
 � Nieuwsbegrip XL 
(gr. 4)

 � Estafette (gr 4)
 � Veilig Leren Lezen 
(gr. 3)

 � Schrijven in de 
Basisschool

9.30 uur

 � Spelling op Maat
 � Taal op maat
 � Nieuwsbegrip  
(begr.Lezen)

 � Nieuwsbegrip XL  
(begr.lezen)

 � Estafette

9.30 uur

 � Spelling op Maat
 � Taal op Maat
 � Nieuwsbegrip  
(begr.lezen)

 � Nieuwsbegrip XL 
(begr.lezen)

 � Estafette

Rekenen en 
Wiskunde

3.15 uur

 � Onderbouwd
 � Met Sprongen 
Vooruit

5.15 uur

 � Pluspunt
 � Pluspunt digitaal
 � Met Sprongen 
Vooruit

5.00 uur

 � Pluspunt
 � Pluspunt digitaal
 � Met Sprongen 
Vooruit

6.15 uur

 � Pluspunt
 � Pluspunt digitaal
 � Met Sprongen 
Vooruit

Orientatie op 
Mens en  
Maatschappij

2.45 uur

 � Onderbouwd
 � Kiva
 � Friese juf in de klas
 � Take it Easy (Engels)
 � Verkeer

2.00 uur

 � Kiva
 � Eigentijds (Blink)
 � Grenzeloos (Blink)
 � Studio F (Fries)
 � Schooltv
 � Take it Easy (Engels)
 � Verkeerskrant

4.00 uur

 � Kiva
 � Eigentijds (Blink)
 � Grenzeloos (Blink)
 � Studio F (Fries)
 � Schooltv
 � Take it Easy (Engels)
 � Verkeerskrant

4.00 uur

 � Kiva
 �  Eigentijds (Blink)
 � Grenzeloos (Blink)
 � Studio F (Fries)
 � Take it Easy (Engels)
 � Verkeerskrant

Oriëntatie 
op Natuur en 
Techniek

1.00 uur

 � Techniektorens
 � Onderbouwd

0.45 uur

 � Binnenstebuiten 
(Blink)

 � Techniektorens

1.00 uur

 � Binnenstebuiten 
(Blink)

 � Techniektorens

1.00   uur

 � Binnenstebuiten 
(Blink)

 � Techniektorens

Kunstzinnige 
Oriëntatie 

1.00 uur

 � Onderbouwd
 � Moet je doen

1.00 uur

 � Moet je doen

1.00 uur

 � Moet je doen

1.00 uur

 � Moet je doen

Bewegings-
onderwijs en 
Spel

6.30 uur
 � Onderbouwd
 � Basislessen 
bewegingsonderwijs 
1&2

1.30 uur

 � Basislessen 
bewegingsonderwijs 
1&2

1.30 uur

 � Basislessen 
bewegingsonderwijs 
1&2

1.30 uur

 � Basislessen 
bewegingsonderwijs 
1&2

Bijzondere activiteiten
Master Sperkhem organiseert elk jaar interessante 
en educatieve buitenschoolse activiteiten
voor alle leerlingen. Alle kinderen gaan op school-
reisje of schoolkamp, we organiseren excursies naar 
musea en bibliotheek en doen mee aan diverse 
sporttoernooien in de regio. Master Sperkhem neemt 
ook deel aan projecten van verschillende culturele 
instellingen en we organiseren een afscheid voor de 
leerlingen van groep 8. Onze school vormt samen 
met de Koningin Wilhelminaschool de ‘Brede School 
Sperkhem’. Tussen deze beide scholen vindt goed 
overleg plaats en worden er meerdere keren per 
jaar gezamenlijke activiteiten uitgevoerd zoals een 
projectweek en het gezamenlijk organiseren van de 
Koningsspelen.

Lesaanbod
Master Sperkhem biedt van 08.30 tot 14.30 uur on-
derwijs. We werken met moderne onderwijsvormen, 
zoals digitale schoolborden en digitale lesstof die 
kinderen kunnen verwerken op een iPad. De jong-
ste kinderen maken spelenderwijs kennis met taal, 
rekenen, beweging, expressie en sociale vaardighe-
den. 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 Engelse taal. Daarnaast bieden we wereld ori-
enterende vakken (zoals aardrijkskunde en geschie-
denis), kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en 
muziek), en bewegingsonderwijs (gymnastiek). We 
geven veel aandacht aan de zelfredzaamheid van 
leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en aan 
actief burgerschap (normen en waarden, samenle-
ven met anderen). Vanaf groep 1/2 wordt er in alle 
groepen Engels gegeven. De groepen 7 en 8 kunnen 
ook godsdienstles en humanistisch vormingsonder-
wijs volgen. 14



Februari
2020

Deze week: Citotoetsen
Ouder/schoolgsprek 8.30

AC vergadering

Week van de 
oudergesprekken

Voorjaarsvakantie

MR vergadering 19:30 
Sperkhem

Voorjaarsvakantie

Studiedag leerlingen vrij

Voorjaarsvakantie

Hoofdluiscontrole
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Zorg voor kinderen
Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, 
volgen wij de ontwikkeling en prestaties. Hiervoor 
gebruiken we onder meer groepsplannen, indivi-
duele plannen (IOP) observaties, toetsen en het 
door leerlingen gemaakte werk. De leerkracht zet 
deze belangrijke informatie in het Leerlingvolg-
systeem.
Sommige leerlingen hebben extra aandacht en 
zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door 
de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere 
problemen hebben. De leerkrachten houden dit 
goed in de gaten. Alle leerlingen worden be-
sproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen 
over een leerling? Leerkracht en intern begelei-
der bespreken dan (samen met ouders) welke 
ondersteuning nodig is. Ook kan de leerling in 
het bovenschool Zorg en Advies Team besproken 
worden. In dit team werken we samen met onder 
meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente 
met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugd-
zorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopeda-
goog en andere deskundigen.  

Odyssee Expertisecentrum 
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle 
kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk 
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoog-
begaafde kinderen, weerbaarheidstraining en 
creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen 
met externe partijen en is beschikbaar voor alle 
leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd 
op het juiste moment inzetten. 
Alle teamleden kunnen gebruik maken van 
de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. 
Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching 
wenst of als er problemen zijn in een groep (van 
welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft 
een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin 

staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en 
ondersteuning (u kunt dit lezen op de website). 
Zo weet het Expertisecentrum precies waar wat 
te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. 
Het contact met de zorgcoördinator van het 
Expertise centrum loopt via de intern begeleider 
van onze school.  

Speciaal onderwijs
Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. 
Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan 
kan hij of zij terecht bij een van de scholen op de 
Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare 
scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) 
speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het Exper-
tisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit 
gebouw. Vanuit deze locatie kunnen kinderen vijf 
dagen per week op ontdekkingstocht. 
Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden 
voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals 
sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen 
leerlingen in een vertrouwde omgeving extra 
vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De 
Campus werkt intensief samen met organisaties 
en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse 
dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding. ok 
de Tienerschool, innovatief onderwijs voor 10-14 
jarigen, is in dit gebouw gevestigd.

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs 
en het speciaal(basis) onderwijs een passende 
plek te realiseren, werken de schoolbesturen 
in de provincie Friesland met elkaar samen 
in een samenwerkingsverband. De afspraken 
die ze met elkaar maken beschrijven ze in het 
ondersteuningsplan. Meer informatie en dit on-
dersteuningsplan kunt u vinden op de website 
www.passendonderwijsinfryslan.nl 

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. 
Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl

Plusklassen en DoeklasOdyssee heeft de Plusklas voor meer- of hoogbe-gaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In de Plusklas wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellec-tueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden 
zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Naast de Plusklas is er ook een Doeklas voor kinderen van groep 6,7 en 8 die meer praktisch 

leren, leren door te doen. Kijk voor meer informatie 
op de website.
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Maart
2020

AC vergadering

Ouder/schoolgesprek 8.30

MR vergadering 19:30 
Master

‘De hele familie naar 
school dag’
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Doorstromen naar het  
Voortgezet Onderwijs
Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar 
het voortgezet onderwijs. Wij helpen leerlingen 
en hun ouders tijdig om een goede keuze te 
maken. Vanaf groep 6 wordt het uitstroomprofiel 
van een leerling aan de hand van de Plaatsings-
wijzer met ouders besproken. 

In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor 
het voortgezet onderwijs. Met ouders en leerling 
wordt dit advies besproken en hierna melden ou-
ders en leerkracht een kind aan bij de school van 
hun keuze. We hebben regelmatig contact met 
het vervolgonderwijs en bezoeken samen met de 
leerlingen de ‘doe-dagen’ van scholen in de regio. 
Als een leerling naar een andere basisschool, het 
speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs gaat, 
krijgt de toekomstige school altijd een onderwijs-
kundig rapport over het kind toegezonden.

Centrale Eindtoets in groep 8
Leerlingen van groep 8 maken een centrale 
eindtoets. De centrale eindtoets toetst wat leer-
lingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op 
de basisschool. De inspectie van het onderwijs 
monitort de uitkomsten van deze toetsen op 
schoolniveau. Scholen zijn sinds kort vrij om een 
eindtoets te kiezen. Wij hebben gekozen voor 
de adaptieve toets van ROUTE 8. ROUTE 8 is een 
digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenni-
veau van uw kind meet. Adaptief betekent dat de 
toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. 
Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen 
route door de toets en maakt dus een unieke 
toets. De inspectie heeft normtabellen opgesteld 
op basis waarvan de gemiddelde opbrengst van 
de scores van de leerlingen gewogen kunnen 
worden. 

Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2018-2019 zijn onze leerlingen 
van groep 8 uitgestroomd naar de volgende  
vormen van voortgezet onderwijs: �

Resultaat eindtoets groep 8
Overzicht gemiddeld resultaat eindtoets groep 8 
Master Sperkhem

Onze school heeft gemiddeld 204.8 gescoord.
Dit betekent dat wij als school een voldoende 
scoren.

Overzicht uitstroom groep 8 naar voortgezet 
onderwijs (2018-2019)
Schoolvorm Aantal  

kinderen
Percentage

VWO 0 0 %

HAVO/HAVO kans 0 0 %

VMBO G.T. 1 50 %

VMBO B.B. en K.B. 1 50 %

 Score Score uitgezonderd 
  leerlingen TIQ<80* 
2016      183,5             186,7
2017      220,0            220,0
2018      200,9        210,0
2019       204.8  204.8

*  Sommige kinderen hebben een specifieke onderwijsbehoefte 

en volgen een eigen leerlijn. Zij kunnen niet altijd voldoen aan de 

landelijke normering. Daarom worden de resultaten van deze leer-

lingen later herrekend door de Inspectie en Odyssee. In deze tabel 

staan twee scores: één betreft het gemiddelde van alle leerlingen 

en één is zonder de leerlingen die een eigen leerlijn volgen.
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2020

AC vergadering

2e paasdag

Meivakantie

MR vergadering 19:30 
Amiko

Route 8 eindtoets groep 8

Meivakantie
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Doelen voor de komende jaren
 � Vanuit de wetenschap dat een gezonde leefstijl 
ertoe doet en dat bewegen, zingen en creatief 
aanbod, leren en ontwikkelen in het algemeen 
positief stimuleert willen we in de komende 4 
jaar een goed onderwijskundig aanbod creë-
ren waarin alle bovengenoemde elementen in 
balans zijn en aantoonbaar goede ontwikkelre-
sultaten opleveren. 
 � Kinderen bij ons op school zijn gelukkig en 
kunnen al hun talenten ontwikkelen! 
 � Het team is een professioneel team wat alle 
schooltaken evenredig verdeeld en ieders 
talenten ziet en inzet. De basis voor de kwaliteit 
van het team zit in hun pedagogisch- en onder-
wijskundig meesterschap.

Strategisch onderwijsplan
Vanuit het bestuur is het strategisch beleidsplan 
2016-2020 ‘Een passend en prachtig avontuur’ 
gemaakt. Dit plan is de basis van de schoolplan-
nen. Werken met een strategisch plan zorgt 
ervoor, dat alle Odysseescholen passend onder-
wijs vanuit dezelfde visie vormgeven en een hoog 
kwaliteitsniveau nastreven. 

Collegiale visitatiecommissie
Om onze kwaliteit kritisch te blijven volgen ge-
bruiken we vanuit Odyssee de collegiale visita-
tiecommissie. Een groep collega’s die op basis 
van de criteria van de onderwijsinspectie de hele 
schoolorganisatie, of specifieke delen daarvan, 
bekijkt aan de hand van een zelfevaluatie van 
de school. 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.

Scholing van personeel
We vinden het belangrijk dat we onze teamleden 
ruimte bieden voor scholing en deskundigheids-
bevordering. Zo blijven ze goed op de hoogte van 
alle ontwikkelingen op maatschappelijk, pedago-
gisch en onderwijskundig gebied. En dat komt 
weer ten goede aan de leerlingen. Medewerkers 
volgen trainingen met hun hele team of individu-
eel. Voorbeelden zijn trainingen van Met Spron-
gen Vooruit en Bedrijfshulpverlening. Teamleden 
krijgen indien gewenst ook coaching, bijvoor-
beeld van het Odyssee Expertisecentrum. Binnen 
Odyssee is voldoende ruimte voor loopbaanont-
wikkeling en carrière van medewerkers.

Kwaliteitsbeleid
Het bewaken van de kwaliteit van school wordt 
in een gestructureerde cyclus gemonitord. Op 
basis van ons schoolplan wordt ieder jaar een 
schooljaarplan gemaakt, waarin de ontwikkelin-
gen, doelen en ambities staan beschreven. Ieder 
kwartaal wordt daarvan een rapportage gemaakt 
en besproken met team, MR en bestuur. 

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en assistente van
Jeugdgezondheidszorg. Uw kind wordt op twee 
momenten uitgenodigd voor onderzoek:
in groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onder-
zoeken wordt onder meer gekeken naar lengte, 
gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders 
krijgen vooraf een uitnodigingen en zijn altijd 
aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen 
over de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook 
buiten de onderzoeken contact opnemen met 
de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld 
tijdens het telefonisch spreekuur. Onze intern 
begeleider heeft gedurende het jaar regelmatig 
contact met de JGZ-verpleegkundige.
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Mei
2020

Dodenherdenking 
Meivakantie

Ouder/schoolgesprek 8.30

AC vergadering
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Stichting leergeld 
Bent u niet in staat de ouderbijdrage of het school-
reisje 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.  Wan-
neer u denkt hiervoor in aanmerking te komen 
kunt u contact opnemen met deze stichting via 
06-12659541 of via stichtingleergeldsneek@live.nl.

Activiteitencommissie
Bij ons op school hebben we een enthousiaste acti-
viteitencommissie die ons helpt bij het organiseren 
van allerlei feesten en activiteiten zoals avondvier-
daagse, Sinterklaas, Kerst, sportevenementen en 
nog veel meer. De leden van de A.C. zijn: Chantal 
van Roeden, Anita Mendel, Evelien Kramer, Francis-
ca Nieuwenhuis, Johan van Terwisga, Grietje Veen-
stra en Geesje Dijkstra.Mocht u suggesties of vra-
gen hebben voor de AC of u willen aanmelden dan 
kan dat via acmastersperkhemschool@gmail.com 

Ouder/ school gesprek
We hechten veel waarde aan een goede samen-
werking tussen school en ouders en vinden het 
belangrijk om ouders mee te nemen in de lopende 
zaken en nieuwe ontwikkelingen. Meerdere malen 
per jaar kunt u als ouder aanschuiven bij een 
ouder-/ schoolgesprek en meepraten over allerlei 
schoolse zaken. Bij deze gesprekken is iemand van 
de directie aanwezig.

Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of een 
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 €20,- per 
schooljaar. Komt een leerling na de kerstvakantie 
op school? Dan vragen wij een bijdrage van €10.-

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ou-
ders hun mening geven over alles wat de school 
aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. 
De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De 
MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist 
mee. Over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandig-
heden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken 
en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De 
vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag 
aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven 
bij de voorzitter. Twee leden van de MR (ouder en 
teamlid) zijn ook vertegenwoordigd in de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
alle Odysseescholen.

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar organiseren alle Odysseescholen 
het tevredenheidsonderzoek ‘Scholen met succes’. 
Leerlingen, ouders en personeel krijgen dan en-
quêteformulieren, waarop ze hun mening kunnen 
geven over het onderwijs. Na de centrale verwer-
king ontvangen alle scholen en het Odysseebe-

stuur een onderzoeksrapport, zodat we een 
goed beeld hebben van de tevredenheid en 
eventuele verbeterpunten. Op basis hiervan 
kunnen we heel gericht werken aan de kwa-
liteit van onze school. Naast het geplande 
tevredenheidsonderzoek, kunt u natuurlijk 
op elk moment aangeven wat u vindt van 
het onderwijs en onze school.

Klachtenprocedure en  
vertrouwenspersoon
We doen ons best om uw kind optimaal onder-
wijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle 
leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan 
het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. 
Dan willen we heel graag met u in gesprek zodat 
we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u 
een klacht over onze school? Dit kunt u het bes-
te bespreken met de groepsleerkracht. Als u er 
samen niet uitkomt, luistert de locatie coördinator 
of directeur naar uw verhaal. Lukt het nog niet om 
een oplossing te vinden? Dan hebben wij op onze 
school een contactpersoon die met u meedenkt. 
Op Master Sperkhem is dat Ria Negenman. Zij kan 
u doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon, 
mevr. Jose Nederhoed en eventueel naar de Lan-
delijke Klachtencommissie.

Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling  mel-
dingsregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen 
klachten over discriminatie, racisme, agressie, ge-
weld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. 
Het gaat om situaties tussen leerlingen onder-
ling en tussen leerling en leerkracht of aan school 
verbonden personeel .In de klachtenregeling 
meldingsregeling zijn bepalingen opgenomen 
over contactpersonen, vertrouwenspersonen en 
de klachtencommissie.  Onze school is voor de 
externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD 
Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw Jose 
Nederhoed,  handelt de klacht af volgens een vaste 
procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk 
en is geen verantwoording schuldig aan de school. 
Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit 
spreken en een klacht voorleggen. Op de website 
van GGD Fryslân. (www.ggdfryslan.nl)kunt u de 
folder 
“Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Vertrou-
wenspersoon voor jongeren” downloaden.

Social Media 
Na de invoering van de algemene verordening gegevensbe-
scherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. 
Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan 
kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er 
een regelement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de 
website. Heeft u foto- of filmmateriaal van kinderen op school en 
wilt u dit via social media (zoals Facebook of Twitter) verspreiden? 
Doe dit dan altijd in overleg en met toestemming van school.
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Master Sperkhem
1e Woudstraat 57  8606 CC Sneek
(0515) 412 029
directie@mastersperkhem.nl
www.mastersperkhem.nl

Directie
Tinie Sterenborg (directeur)
Jolanda Bakker (locatiecoördinator)

Servicebureau Odyssee
De directeur van Master Sperkhem is verantwoor-
delijk voor het schoolbeleid op deze school. Daar-
naast zijn alle directeuren van de Odysseescholen 
medeverantwoordelijk voor het bovenschoolse 
beleid. De heer R. Krijnen is voorzitter van het Col-
lege van Bestuur van Odyssee. De medewerkers 
van het servicebureau ondersteunen bestuur en 
directie.

Servicebureau Odyssee
Brédyk 4  8601 ZD Sneek
(0515) 857 020
Info@odysseescholen.nl

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:  Chantal van Roeden
Personeelsgeleding: Jolanda Bakker

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Chantal van Roeden

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
(088) 22 99 444
Schoolarts: dhr. F. Schaaphok
Verpleegkundige: mevr. C. van Diepen
Assistent: mevr. I. Holkema

Vertrouwenspersoon  
Machtsmisbruik Odyssee
José Nederhoed 
GGD Fryslân 
088 22 99 817
j.nederhoed@ggdfryslan.nl.
Algemene contactgegevens
GGD Fryslân Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088 2299444

Samenwerkingsverband  
Passend Onderwijs Fryslân
www.passendonderwijsinfryslan.nl
058 2948937

Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,  
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: Meldpunt Vertrouwensinspecteur,
(0900) 111 31 11 (lokaal tarief)

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Contactgegevens

Leerplichtambtenaar en Inspectie
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
Mevrouw drs. M. (Marlien) Muller
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