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Voorwoord

Quotes
De quotes in deze kalender gaan 

over wat de leerlingen leuk en min-

der leuk vonden aan de periode, dat 

ze door de maatregelen rondom het 

Coronavirus thuis hebben gewerkt. 

Dit is de schoolgids van ikc het Noorderlicht in kalen-
dervorm. Graag vertellen wij over wat wij doen op ons 
ikc het Noorderlicht. Infobulletins, de website, sociale 
media, informatieavonden voor ouders, rondleidingen 
en ook deze schoolgids zijn de middelen, die wij hiervoor 
gebruiken. 
De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Daar-
bij gaat het zowel om ouders, die op zoek zijn naar een 
(voor)school voor hun kind, als om  
ouders, van wie de kinderen al op ons ikc zitten. 

Op ikc het Noorderlicht gaan wij voor optimale presta-
ties en ontwikkeling van leerlingen. Een goede samen-
werking met ouders en verzorgers is daarbij natuurlijk 
van essentieel belang. Deze schoolgids is een middel 
dat hierbij helpt. U kunt lezen hoe wij ons onderwijs 
organiseren om kinderen in hun kracht te zetten en 
ook hoe onze samenwerking met ouders en verzor-
gers is georganiseerd. 

Een vriendelijke groet,

namens team en MR,
Gauke Zijlstra, directeur
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S.Smeding
Notitie
kalender-vormKun je het ook zo afbreken? 

S.Smeding
Notitie
Kun je deze regels iets verder doortrekken? Het lijkt mij dat ze wel door kunnen lopen, tot het eind van de regel. Dat ze net niet met het blokje van de quotes "botsen".Denk je dan ook om de afbreekstreepjes? 
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Het Noorderlicht is een openbaar integraal kind-
centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onge-
veer driehonderd kinderen komen gedurende de 
dag leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
Behalve de basisschool, zijn ook de kinderop-
vang en de voorschool van Kinderwoud in ons 
gebouw gehuisvest. Samen zijn wij het ikc. Dit 
is een prachtig initiatief van de gemeente Har-
lingen op basis van een duidelijke visie met een 
helder doel. Als gemeente vindt Harlingen het 
belangrijk dat de peuters in Harlingen voldoende 
worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar-
om biedt zij gratis voorschoolse educatie aan. 
Een andere achterliggende gedachte van het 
kindcentrum is dat leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en andere experts samenwerken 
en dat er vanuit de behoefte van het kind wordt 
gedacht. Er wordt binnen één gebouw vanuit 
één plan gehandeld en vanuit één gezamenlijke 
visie gewerkt. 

Sinds de ontwikkeling van het ikc is ook gebleken 
dat zeer nauwe samenwerking tussen de samen-
werkingspartners, die in één gebouw zijn gehuis-
vest, mogelijk is en dat dit ten goede komt aan 
de ontwikkeling van het kind. 

De afgelopen jaren hebben wij goed met elkaar 
samengewerkt. Op het Noorderlicht willen we 
vanuit één pedagogische visie handelen, we 
willen onze leerlingen goed in beeld hebben en 
het onderwijsaanbod afstemmen op dat wat de 
kinderen van het Noorderlicht nodig hebben om 

zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. On-
derwijs en opvang worden op het Noorderlicht 
dan ook gezamenlijk doorontwikkeld. Dit is van 
positieve invloed op de ont-
wikkeling van de kinderen. 
Door de afstemming van 
thema’s vindt er geen 
versnippering plaats van 
onderwijs en opvang en 
kunnen zowel de peda-
gogisch medewerkers als 
de onderbouwleerkrachten, 
in onderling overleg, alles in het werk stellen om 
een optimaal aanbod te doen. 

Kinderen kunnen in ons ikc van jongs af aan ge-
leidelijk wennen aan de veilige omgeving, die wij 
bieden. Kinderwoud Kinderopvang biedt, naast 
de voorschool, ook de kinderopvang en de bso 
aan. Wij zijn blij met deze samenwerking. Dit stelt 
ons in staat om door te gaan met de ontwikke-
ling van het Noorderlicht. 

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid 
voor een basisprogramma (voorschool en basis-
school) en een basis+ -programma (voorschool, 
basisschool en kinderopvang). 
Het kindcentrum biedt kinderen een dagpro-
gramma voor zolang zij willen deelnemen. Het 
gaat bij een integraal kindcentrum om één fysie-
ke locatie en een nieuwe organisatievorm.

Openbaar = open voor iedereen
Op een openbaar ikc zijn ieder kind en iedere 
leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
De openbare school leert kinderen van jongs af 
aan respect te hebben voor elkaars mening of 
overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed 
aan de overeenkomsten en verschillen tussen 
kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde 
opvatting. De openbare school heeft aandacht 
voor en biedt ruimte aan ieder kind én iedere 
leerkracht.

Wie zijn wij

Leerlingen groep 1

De Corona is er wel, maar je kunt het niet 

zien. Lekker de hele dag op de bank liggen 

en chips eten.  
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Leerlingvrije dag groepen  
1 tot en met 9

Groep 8 op kamp – 
Stayokay Heeg

Prinsjesdag

Groep 8 op kamp – 
Stayokay Heeg

20.00 uur OV-vergadering

Groep 8 op kamp – 
Stayokay Heeg

Start Kinderboekenweek 
Thema “En toen?”
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S.Smeding
Notitie
Ook Omkeergesprekken op 3 en 4 september

S.Smeding
Notitie
Groepen 1 tot en met 8



Ikc het Noorderlicht is één van de der-
tien scholen van Stichting voor openbaar 
onderwijs Odyssee. Stichting Odyssee 
biedt passend openbaar onderwijs, aan 
ongeveer 2150 leerlingen van 4 tot 18 jaar. 
Het onderwijs wordt gegeven door een 
enthousiast team van 315 medewerkers – 
variërend van assistenten en (vak)leer-
krachten tot conciërges en experts. 

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jonge-
ren, ongeacht hun mogelijkheden, gods-
dienst of cultuur. Juist verschillen geven 
kleur aan het onderwijs! Ook luisteren we 
goed wat de samenleving van ons vraagt 
en formuleren we passende antwoorden op 
deze vragen. 

Als Odyssee maken we het onderwijs pas-
send voor ieder kind. Kinderen krijgen de 
regie op het eigen leren, met de focus op 
plezier, avontuur en talent! Odysseescholen 
zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent 
dat op alle domeinen schoolteams verant-
woordelijkheid en invloed hebben op school. 
Vanuit het Servicebureau worden de scho-
len hierbij ondersteund.
 
Op de website van Odyssee is meer te lezen 
over onze gezamenlijke visie en uitgangs-
punten, 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 2020 wordt een bestuurlijke fusie tussen 
Odyssee en Gearhing voorbereid.
Het website-adres is www.odysseescholen.nl

Stichting Odyssee en 
het Noorderlicht

ikc het Noorderlicht

Ik leer mijn beste zelf te zijn

ONTWIKKELING 
EN GROEI

kennis van
de wereld
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het ikc, waar wij kinderen laten stralen

 � Binnen het ikc stimuleren wij de ontwikkeling 
en groei van het kind. Dit doen wij door deze 
ontwikkeling en groei op leergebied duidelijk 
in kaart te brengen en ons aanbod op het kind 
en/of de groep af te stemmen.  
Ook zetten wij in op de ontwikkeling van socia-
le en culturele vaardigheden. Dit is het vermo-
gen om effectief te kunnen leren, werken en 
leven met mensen van verschillende etnische, 
culturele en sociale achtergronden. 

 � Kinderen, ouders, medewerkers en externe 
organisaties werken samen om het kind opti-
maal te laten ontwikkelen. Wij leren kinderen 
samenwerken door activerende werkvormen 
aan te bieden. Medewerkers van het ikc wer-
ken samen om een doorgaande lijn te krijgen 
binnen de organisatie. Met externe organisaties 
hebben wij korte lijntjes, zodat deze ingescha-
keld kunnen worden waar nodig. 

 � Kinderen hebben geloof en vertrouwen in 
zichzelf en elkaar. Wij bieden kinderen ge-
borgenheid, veiligheid en structuur op ikc 
het Noorderlicht. Wij leren kinderen eerlijk en 
kritisch te zijn.

 �Wij creëren een inspirerende leeromgeving, 
waarin kinderen plezier en vreugde beleven 
op ikc het Noorderlicht. Wij gebruiken hiervoor 
verschillende werkvormen, laten kinderen trots 
zijn, zorgen voor een goede sfeer en laten kin-
deren hun talenten ontplooien. 

 � Kinderen, ouders en medewerkers van het ikc 
behandelen elkaar met respect. Wij zijn trans-
parant naar elkaar en zorgen voor een goede, 
respectvolle communicatie. 

6



Oktober
2020

0517 – 431393

info@obshetnoorderlicht.nl

www.obshetnoorderlicht.nl

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

20.00 uur:  
Jaarvergadering OV

Herfstvakantie

Afsluiting 
Kinderboekenweek;  
“Kijk in de klas”

Herfstvakantie

Einde zomertijd
Klok terug van 03.00 naar 
02.00 uur

Dierendag
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De eerste weken van het schooljaar bespreken 
we de algemene spelregels van het Noorderlicht. 
Hiervan maakt elke groep een kunstwerk,  dat in 
de klas komt te hangen.

Spelregels in groep 1 tot en met 4:
1. We willen samen een groep zijn, want dat is 

fijn.
2. We horen er allemaal bij: ik, jij en hij.
3. We verschillen allemaal.  

Dat maakt ons speciaal.
4. We gaan goed met elkaar om.
5. We helpen elkaar.
6. We komen voor elkaar op.

Spelregels in groep 5 tot en met 8:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen 

elkaar met respect.
2. We maken er samen een fijne groep van.
3. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de 

ik-taal.

Samenwerken
Samenwerkend leren wordt ook wel coöperatief 
leren genoemd. Deze werkvorm passen wij toe 
in alle groepen. Bij coöperatief leren gaat het om 
samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gesti-
muleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij 
kinderen in tweetallen of groepjes werken. De 
kinderen zoeken samen naar een oplossing en 
helpen elkaar. De gedachte erachter is dat alle 
leerlingen hiervan leren. De leerlingen, die het 
moeilijk vinden, krijgen extra uitleg en worden 
aangemoedigd door hun groepsgenoten. De 
leerlingen, die de stof goed beheersen, gaan de 
stof op een andere manier toepassen, door het 
uit te leggen aan andere leerlingen. Bij coöpera-
tief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, 
maar ook de samenwerking.

Ziekmelden en bijzonder verlof 
aanvragen
Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan 
moet u ons vóór 8.30 uur bellen om uw kind 
af te melden. Is een kind zonder toestemming 
afwezig, dan moeten we dit melden bij de leer-
plichtambtenaar. Zijn belangrijkste taak is het 
toezien op de leerplicht. In het kort kunnen we 
de werkzaamheden van een leerplichtambte-
naar het beste omschrijven als het voorkomen 
van schoolverzuim door actief te controleren 
en te handhaven op de leerplicht. Bij ongeoor-
loofd verzuim of het herhaaldelijk te laat komen 
in een periode van twee maanden neemt de 
leerplichtambtenaar contact op met de ouder of 
verzorger. In de leerplichtwet staat wanneer een 
leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer 
informatie staat op onze website. Het aanvraag-

formulier voor buitengewoon verlof vindt u 
op de website of kunt u halen op de 

administratie. 

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 directeur van het Noorderlicht is geen lid, 
maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderin-
gen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies 
en beslist mee over allerlei zaken, zoals arbeids-
omstandigheden, veiligheid, de 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. Een ouder 
of een teamlid van ikc het Noorderlicht kan ook 
vertegenwoordigd zijn in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) van alle Odyssee-
scholen. Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het 
weten aan de medezeggenschapsraad.
Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de 
MR en GMR staat op de website.

Spelregels in 
de groepen
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Deze week:
Spreekuren

20.00 uur: OV-vergadering

20.00 uur: OV-vergadering

Sint Maarten 14.00 uur: Aankomst 
Sinterklaas

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

MA

MA

MA

MA

MA

DI

DI

DI

DI

WO

WO

WO

WO

DO

DO

DO

DO

VR

VR

VR

VR

ZA

ZA

ZA

ZA

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO



Ikc het Noorderlicht stimuleert alle leerlingen 
om hun talenten te ontwikkelen. We willen het 
beste uit uw kind halen en aanbieden wat uw 
kind nodig heeft. Vanaf het moment dat uw 
kind naar ikc het Noorderlicht gaat, volgen wij 
de ontwikkeling en prestaties. Hiervoor gebrui-
ken we onder meer groepsplannen, observaties, 
toetsen en het door leerlingen gemaakte werk. 
De leerkracht zet deze belangrijke informatie in 
het leerlingvolgsysteem. 
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 besproken met de intern begeleider. Zijn 
er zorgen over een leerling? De leerkracht en de 
intern begeleider bespreken dan, samen met 
ouders, welke ondersteuning er nodig is. Ook kan 
de leerling in het bovenschools Zorg en Advies 
Team besproken worden. In dit team, kortweg 
ZAT, werken we samen met onder meer de GGD 
en het gebiedsteam van de gemeente, met het 
maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de 
jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en 
andere deskundigen. 

Odyssee Expertisecentrum
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle 
kennis en expertise van de Odyssee scholen. 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. 

Samenwerkingsverban-
den
Om voor alle leerlingen in het ba-
sisonderwijs en het speciaal (basis)
onderwijs een passende plek te re-
aliseren, werken de schoolbesturen 
in de provincie Fryslân met elkaar 
samen in een samenwerkings-
verband. De afspraken die ze met 
elkaar maken, beschrijven ze in het 
ondersteuningsplan. Meer informa-
tie en dit ondersteuningsplan kunt u 
vinden op de website  
passendonderwijsinfryslan.nl.
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
onze regio, is er het samenwerkingsverband  
Fryslân-Noard.  
Meer informatie kunt u vinden op http://sw-
vfryslan-noard.nl.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de 
wet staat dat op onze school lessen vor-
mingsonderwijs kunnen worden gegeven als 
ouders daarom vragen. Het godsdienstonder-

wijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 
worden gegeven binnen de schooltijden, maar 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de 
aandacht, die wij als school besteden aan geeste-
lijke stromingen en burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie 
kwartier worden verzorgd door een bevoegde 
vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelij-
ke richting. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de website www.vormingsonderwijs.nl. 
Als er voldoende interesse is in vormingsonder-

wijs, kunnen wij deze lessen 
aanvragen. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden voor u 
of voor school. 

Juiste ondersteuning 
voor ieder kind

Leerlingen uit groep 8
Leuk:

We hadden meer vrije tijd, 
omdat we alleen  

’s ochtends met het huis
werk bezig waren

Ik kon zelf mijn tijd indelen
Ik kon me beter concen

treren, omdat ik niet werd 
afgeleid

Ik kon wat langer in mijn 
bed liggen

Minder leuk:Ik kan nu niet trakteren met mijn verjaardag We zagen elkaar niet We hebben nu geen eindmusicalIk kon minder makkelijk iets vragen aan juf, als ik het niet snapte
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Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Oudjaarsdag

Leerlingvrije dag groepen  
1 tot en met 8

Kerstvakantie

Eerste Kerstdag

Sinterklaas

Kerstvakantie

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

16

23

30

18

25 26 27

19 20

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13
MA

MA

MA

MA

DI

DI

DI

DI

DI

WO

WO

WO

WO

WO

DO

DO

VR

VR

ZA

ZA

ZO

ZO

ZO

17

24

31

DO

DO

DO

VR

VR ZA ZO

ZA



Klachtenprocedure en  
contactpersoon
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 tevre-
den over bent. Dan willen we heel graag met u 
in gesprek, zodat we samen naar een oplossing 
kunnen zoeken.

Heeft u een klacht over ons ikc? Dit kunt u het 
best bespreken met de groepsleerkracht. Als 
u er samen niet uit komt, kunt u een afspraak 
maken met de directeur. Lukt het nog niet om 
een oplossing te vinden? Dan heeft ons ikc een 
contactpersoon, die met u meedenkt. U kunt 
contact opnemen met Mariska Bruin, de intern 
begeleider. 
Mocht het nodig zijn, dan wordt u doorverwezen 
naar de GGD-vertrouwenspersoon, mevrouw 
José Nederhoed, of naar de Landelijke Klachten-
commissie. Contactgegevens vindt u achterin 
deze schoolgids. 

Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling 
Machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over 
discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksue-
le) intimidatie en (cyber)pesten.

Het gaat om situaties tussen leerlin-
gen onderling en tussen leerling en 
leerkracht of aan school verbonden 
personeel. In de klachtenregeling zijn 
bepalingen opgenomen over contact-
personen, vertrouwenspersonen en de 
klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon 
aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwens-
persoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de 
klacht af volgens een vaste procedure, behandelt 
alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verant-
woording schuldig aan de school. Hierdoor kan 
het kind en/of ouder of verzorger vrijuit spreken 
en een klacht voorleggen. Meer info is te vinden 
op onze website en op die van GGD Fryslân. GGD Fryslân heeft twee 

folders ontwikkeld: “Vertrou-
wenspersoon voor ouders” en “Vertrouwensper-
soon voor jongeren”. Deze folders zijn te down-
loaden via de website van GGD Fryslân (www.
ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te bereiken bij 
GGD Fryslân via telefoonnummer 088 - 2299817 
of via de e-mail: j.nederhoed@ggdfryslan.nl.

Niet verjaardag vieren met bezoek 

Familie weinig zien

Niet opstap gaan (naar de stad of 

zo)

Minder naar de McDonalds

Niet knuffelen

Minder winkelen

Niet op bezoek bij opa en oma

Lange rij bij de winkels/ook eerder 

dicht/hamsteren

Minder leuk
Vaker ruzie met broertjeMinder je vrienden zienBroertjes en zusjes storen tijdens huiswerk maken
Als je een vraag had dat  

juf er niet wasMeer in huis doen (tafel dekken, vaatwasser indelen/uithalen, soms nog met de hand afwassenWakker gemaakt door broer die online les had
Minder naar de paarden

Niet sporten

Leerlingen groep 7

Leuk
Niet naar school

Minder werk 

Langer uitslapen!

Zelf je tijd indelen wanneer 

je wat doet

Meer spelen

Iets later naar bed

12
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Odysseedag – leerlingen 
groepen 1 tot en met 8 vrij

Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag
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S.Smeding
Notitie
Kerstvakantie in zwart, Nieuwjaarsdag in blauw en dikgedrukt. Ik zag dat het vaker wisselt. November in zwart, december in blauw en dikgedrukt.Zou je alle opmerkingen in alle maanden in blauw en dikgedrukt willen zetten?   



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 deze rapportage wordt besproken met het 
team, de MR en het bestuur. 

Leerkracht afwezig?
Ook een meester of juf is wel eens ziek of om een 
andere reden afwezig. Dit lossen we op binnen 
het team of we regelen vervanging. Binnen 
Odyssee zijn er invalkrachten ingeschreven, die 
we kunnen benaderen om te komen invallen. 
Een enkele keer komt het voor dat er geen ver-
vangende leerkracht beschikbaar is. Dan zijn we 
helaas genoodzaakt de leerlingen een dag 
vrij te geven.

Team 
het Noorderlicht

Directeur G. Zijlstra 

Groep ↓ Dag → Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a juf Linde juf Linde juf Linde / juf 
Isolde

juf Isolde juf Isolde

1/2b juf Inge juf Inge juf Inge juf Ingrid juf Ingrid

1/2c juf Foke juf Foke juf Gerrie juf Foke juf Foke

3 juf Janny juf Janny juf Janny juf Janny juf Janny

4 juf Karin juf Karin juf Karin juf Karin juf Karin

5 juf Lyouck juf Lyouck meester Daniël juf Lyouck juf Lyouck

6 juf Imke juf Imke juf Carina juf Imke juf Imke

5/6a meester Rainier meester Rainier meester Rainier meester Rainier meester Rainier

7 juf Nancy juf Nancy juf Nancy meester Daniël juf Nancy

8 juf Jitty juf Jitty juf Jitty juf Jitty meester Daniël

Overige functies ↓

Administratie Sandra Sandra Sandra Sandra Sandra

IB juf Mariska juf Mariska juf Mariska

IB/Kwaliteit juf Nancy

BOCO juf Linde en  
juf Imke

Onderwijsassistente juf Jessica juf Jessica juf Jessica

* Directeur meester Gauke is op wisselende dagen aanwezig
* Administratie: Sandra werkt 20 uren. Altijd op maandag, dinsdag en donderdag en wisselend op 

woensdag en vrijdag 
* Juf Mariska werkt op vrijdag tot 12.00 uur 
* Juf Linde werkt om de week op woensdag als bouwcoördinator onderbouw
* Juf Imke werkt om de week op woensdag als bouwcoördinator bovenbouw
* Juf Jessica werkt op woensdag, donderdag en vrijdag 

14
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Deze week: Gesprekken 
met ouders en leerlingen 
van groep 8

Rapporten mee naar huis

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

20.00 uur: OV-vergadering

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Leerlingvrije dag groepen  
1 tot en met 8

Voorjaarsvakantie

Valentijnsdag
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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 de verschillende toetsen, zoals 
CITO-toetsen en methodegebonden toetsen. Zo 
houden we goed zicht op de ontwikkeling van 
leerlingen en of ze extra ondersteuning nodig 
hebben. Twee keer jaar per jaar ontvangen leer-
lingen een rapport.

Hoe wordt de verplichte lestijd benut?
Vakgebied Welke 

groep
Hoeveel tijd 
per week

Welke methode

Taal
Taalontwikkeling
Spelling
Voortgezet lezen
Begrijpend lezen
Aanvankelijk lezen
Woordenschat

1 en 2 3.45 uur Staal lijn 3
Nieuwsbegrip XL,  
Blits
Estafette lezen

3 en 4 11.30 uur

5 

6, 7 en 8

11.30 uur
11.00 uur

Rekenen
Cijferend rekenen
Toepassend rekenen
Technisch rekenen

1 en 2 3.45 uur Met sprongen vooruit,  
Rekenrijk 

3 en 4 6.00 uur Met sprongen vooruit,
Pluspunt 3

5 t/m 8 6.00 uur

Schrijven 1 en 2 1.00 uur Klinkers

3 en 4 2.30 uur

5 1.00 uur

6, 7 en 8 0.30 uur

Zaakvakken
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer

1 en 2
3 en 4

1.00 uur
3.00 uur

Faqta, Wegwijs

5 t/m 8 4.30 uur

Werken met  
ontwikkelingsmateriaal

1 en 2 7.15 uur ParnasSys leerlijnen

Bewegingsonderwijs 1 en 2 7.00 uur Basislessen  
bewegingsonderwijs

3 t/m 8 1.30 uur

Muzikale vorming 1 en 2 1.15 uur

3 en 4 0.30 uur

5 t/m 8 0.30 uur

Engels 6, 7 en 8 1.00 uur Just do it

Resultaten van  
het onderwijs
leerproces

Het continurooster
Op het Noorderlicht draai-
en we al een aantal jaren  
met het continurooster. 
We werken volgens het 
vijf-gelijke-dagen-model. 
Elke dag is er les van 8.30 – 
14.00 uur. De leerlingen van 
de groepen 1 tot en met 
8 hebben gedurende het 
schooljaar acht vrije dagen 
“extra”, omdat zij anders 
teveel lesuren volgen over 
de totale acht jaren basis-
school.
Voor groep 1 en 2 is er ’s 
morgens inloop vanaf 8.20 
uur. Voor de andere groe-
pen geldt dat om 8.25 uur 
de bel gaat, de kinderen 
zich in de rij van hun groep 
verzamelen op het plein 
en worden opgehaald door 
de groepsleerkracht. De 
groepen gaan één voor één 
naar binnen. Lunchen doen 
we in de klas met de eigen 
leerkracht. Na de lunch 
spelen de kinderen bui-
ten. Voor en na schooltijd 
kunnen ouders voor hun 
kinderen gebruik maken 
van de kinderopvang bin-
nen ons ikc.

16

S.Smeding
Notitie
Twee keer per jaar ontvangen ...Het eerste "jaar" kan er uit. 
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Studiedag – Leerlingen 
groepen 1 tot en met 8 vrij

Deze week: 
Oudergesprekken

Deze week: 
Oudergesprekken

Theoretisch 
verkeersexamen groep 8

Einde wintertijd 
Klok gaat vooruit van  
02.00 naar 03.00 uur
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Na acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar 
het voortgezet onderwijs. De school maakt een 
plaatsingsadvies VO op basis van de schoolresul-
taten en de persoonlijke talenten en eigenschap-
pen van de leerlingen. Wij helpen leerlingen en 
hun ouders tijdig om een goede keuze te maken, 
onder andere door het organiseren van school-
keuzegesprekken met ouders en leerlingen. 
Ouders en leerkracht melden een leerling samen 
aan bij een school voor voortgezet onderwijs.

Centrale Eindtoets
Leerlingen van groep 8 maken een centrale eind-
toets. De centrale eindtoets toetst wat leerlingen 
in de afgelopen acht 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 
IEP Eindtoets. De IEP Eindtoets is bedoeld om 
te kijken waar een leerling staat: dit doen wij zo 
eerlijk mogelijk. 
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden le-
zen, taalverzorging en rekenen aan het einde van 
groep 8. Door de prestaties van een leerling te 
meten langs een onafhankelijke meetlat en niet 
ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed 
in kaart worden gebracht wat de persoonlijke 
ontwikkeling van het kind is. 

De inspectie heeft normtabellen opgesteld op 
basis waarvan de gemiddelde opbrengst van 
de scores van de leerlingen gewogen kunnen 
worden. 

Ikc het Noorderlicht heeft in 2019 gemiddeld 85,4 
gescoord. Als gemiddelde score voor scholen met 
een vergelijkbare leerlingenpopulatie geldt 81,8. 
Dit betekent dat onze leeropbrengsten in 2019 als 
voldoende worden beoordeeld door de inspec-
tie. De score voor 2020 ontbreekt, omdat er door 
het coronavirus geen eindtoets is gemaakt door 
groep 8.

Scholen die de kwaliteit op orde hebben krijgen 
van de inspectie een ‘basisarrangement’. De in-
spectie van het onderwijs controleert de kwaliteit 
van de scholen d.m.v. schoolbezoeken en door te 
kijken naar de ‘leeropbrengsten’ van de school. 
Bij de leeropbrengsten geeft de inspecteur een 
oordeel over de resultaten van de eindtoets van 
de laatste drie jaar. Op basis van het inspectie-
bezoek van september 2017 en de 
eindopbrengsten van 2017, 
2018 en 2019 blijft het 
Noorderlicht een 
‘basisarrange-
ment’ behou-
den!

Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2019/2020 zijn onze leerlingen 
van groep 8 uitgestroomd naar de volgende vor-
men van voortgezet onderwijs:

Overzicht uitstroom groep 8 naar voortgezet 
onderwijs (2019-2020)

Schoolvorm Aantal 
kinderen

Percen-
tage

Toelichting bij  
berekening

VWO 5 18% VWO, Atheneum

HAVO 7 25% HAVO en  
HAVO/VWO advies

MAVO 12 43% MAVO en  
MAVO/HAVO

VMBO B.B. 
en K.B.

3 11% Basis en kader

PrO 1 3% Praktijkonderwijs

Als een leerling naar een andere basisschool, het 
speciaal (basis)onderwijs of voortgezet onderwijs 
gaat, krijgt deze school altijd een onderwijskun-
dig rapport van onze school. 

De route naar  
het voortgezet  
onderwijs

Leerkrachten

Ook wij moesten schakelen, van 

lesgeven uit de boeken naar 

online en contact hebben via 

Teams. Dat was ook voor ons 

wennen

We misten de leerlingen 

ontzettend, het contact via 

mailtjes en telefoon is toch heel 

anders

We waren blij dat we vanaf 11 mei 

weer konden lesgeven, al is het 

met veel maatregelen en extra 

hygiëne
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Tweede Paasdag

IEP-toets groep 8

20.00 uur: OV-vergadering

Koningsdag – Leerlingen 
groepen 1 tot en met 8 vrij

IEP-toets groep 8

Schoolfotograaf Schoolfotograaf

Goede Vrijdag

Koningsspelen

Schoolfotograaf

Bevrijding van Harlingen

Eerste Paasdag
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Hoe betrekken  
we ouders bij  
onze school?

Informatieavond
In de eerste periode van het schooljaar organi-
seren we informatieavonden per groep. Op zo’n 
avond worden alle ouders of verzorgers van de 
leerlingen uit die groep uitgenodigd. De leer-
kracht stelt een kort programma samen en laat u 
bijvoorbeeld zien welke rekenmethode er wordt 
gebruikt en hoe er getoetst wordt.

Omkeergesprekken
Omkeergesprekken voeren we aan het begin van 
het schooljaar. Deze gesprekken zijn kennisma-
kingsgesprekken tussen de leerkracht en de ou-
ders of verzorgers. Tijdens dit gesprek informeert 
de ouder de leerkracht over het kind. Het doel is 
de leerkracht inzicht te laten krijgen in het kind, 
in de thuissituatie en de eventuele problemen. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid voor aanvullende 
informatie en uw opmerkingen en vragen.

Rapport
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een 
rapport mee, voor de voorjaarsvakantie en voor 
de zomervakantie. In groep 6, 7 en 8 krijgen de 
kinderen cijfers op de toetsen, die zij aan het eind 
van een hoofdstuk maken. In het rapport staat 
het gemiddelde cijfer. In de andere groepen 
krijgen de kinderen een beoordeling op basis 
van hoe zelfstandig zij bepaalde leerstof kunnen 
verwerken.

Ouder/leerkrachtgesprekken op de 
helft van het schooljaar
De leerkrachten zullen vertellen over de didac-
tische en pedagogische aanpak. Wat heeft uw 
kind nodig en hoe pakt de leerkracht dat aan. 
We vragen ouders of verzorgers ook om mee te 
denken: wat is uw beeld als ervaringsdeskundi-
ge? Kinderen mogen aan dit gesprek deelnemen. 
Het is aan de ouder of verzorger om hierover een 
besluit te nemen.

Gesprekken op verzoek
Na de herfstvakantie, na de meivakantie en voor 
de zomervakantie organiseren we gesprekken op 
verzoek. Op verzoek van de ouders of de leer-
kracht kan er een overleg worden ingepland. In 
het infobulletin wordt dit aangekondigd. Ouders, 
die eerder een gesprek willen met de leerkracht, 
kunnen natuurlijk op eigen initiatief contact zoe-
ken met de leerkracht voor het maken van een 
afspraak. 

Helpen bij activiteiten
Door het jaar heen organiseren wij allerlei ac-
tiviteiten, waarvoor we een beroep op u doen 
als ouder. Enkele van deze activiteiten zijn: de 
groepen begeleiden naar zwemles, de luizencon-
trole, knutselmiddagen in de groep, maar ook het 
versieren van de school in de thema’s, passend bij 
de seizoenen of de activiteiten. 
De grotere activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en 
de laatste schooldag, worden georganiseerd door 
verschillende werkgroepen, die bestaan uit enke-
le leerkrachten en leden van de oudervereniging. 
Op de dag van de activiteiten zelf wordt vaak 
extra hulp van ouders gevraagd. Het is een leuke 
manier om bezig te zijn op school. Bij deze activi-
teiten is uw hulp onmisbaar. Uw hulp wordt erg 
gewaardeerd.

Leerlingen groep 6

Ik had niet verwacht dat we 

helemaal niet meer naar 

school zouden gaan

Ik niet verwacht dat we zo 

lang thuis zouden werken

Het was wel erg wennen die 

1,5 meter afstand

Ik had niet verwacht dat  

Corona ook in Nederland  

zou komen

Ik had niet verwacht dat 
Corona zo uit de hand zo 

lopen
Ik vond het leuk om na 

al dat thuiswerken weer 
naar school te gaan

We vonden het wel leuk 
om uit te slapen tijdens 

Corona
We konden tijdens het 
thuiswerken wel meer 

op eigen tempo werken

20

S.Smeding
Notitie
Ik vind de quotes wat blauw op blauw. Maar ik weet ook niet wast voor kleur je anders zou moeten doen. Donkerder blauw of lichter? Lastig. Er zijn meer pagina's waar dit voor geldt. Ook wel bij het roze. 
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Meivakantie

Meivakantie

Tweede Pinksterdag

20.00 uur: OV-vergadering

Meivakantie

Dodenherdenking

Meivakantie

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Himmeldei voor de 
groepen 5 tot en met 8

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie Meivakantie

Moederdag

Eerste Pinksterdag
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Gebruik van foto’s op de website, 
op Facebook en in de schoolgids
Wij gebruiken voor onder andere de website 
en Facebook foto’s, met daarop uw kind(eren). 
Een kind zal nooit alleen op een foto te zien zijn. 
Op het inschrijfformulier en op het formulier 
‘privacy reglement leerlingen’ heeft u kunnen 
aangeven of u toestemming geeft voor het 
publiceren van foto’s met uw kind(eren). Heeft u 
ondertussen een andere mening daarover, dan 
kunt u een e-mail sturen naar de administratie:  
administratie@obshetnoorderlicht.nl. 
Gebruikt u foto- en/of videomateriaal van kinde-
ren op school en wilt u dat verspreiden via social 
media, zoals Facebook? Wilt u dat dan doen in 
overleg én met toestemming van school.

Website
Ikc het Noorderlicht heeft een website:  
www.obshetnoorderlicht.nl. Hierop vindt u allerlei 
relevante informatie, die van belang is om te 
weten, wanneer uw kind (of kinderen) onderwijs 
volgt op onze school. Naast de basisschool be-
horen ook de voorschool en de kinderopvang tot 
ons ikc. Ook hierover vindt u praktische en aan-
verwante zaken op de website. E-mailadressen, 
telefoonnummers, schooltijden, hoe en wanneer 
u uw kind ziekmeldt, u leest het op de website.
De medezeggenschapsraad en de oudervereni-
ging laten ook zien waar ze voor staan en wat ze 
doen. 

Social media
Het Noorderlicht heeft ook Facebook. Hier-

op proberen we leuke nieuwsfeiten en activi-
teiten te plaatsen, vaak met een foto. Op deze 

foto zal uw kind nooit alleen te zien zijn. 

Infobulletin
Eén keer per maand ontvangt u per e-mail het 
infobulletin. Hierin vindt u verslagen van bijv. de 
activiteiten, die hebben plaatsgevonden in de 
maand ervoor. Ook aankondigingen van komen-
de activiteiten, sporttoernooien, vrije dagen, etc. 
staan erin. 
De voorschool en de kinderopvang leveren een 
bijdrage, evenals de oudervereniging. Zo blijft u 
maandelijks op de hoogte van wat er speelt en 
gebeurt op het Noorderlicht. 

Ouderportaal 
Vanaf dit schooljaar zullen we op het Noorder-
licht gebruik maken van het ouderportaal Social 
Schools 3.0. Dit is een online communicatieplat-
form, dat je kunt downloaden als een app op je 
telefoon of tablet. Het doel is om ouders meer 
inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op 
een simpele, visueel aantrekkelijke en informe-
rende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de 
hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. 
Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze 
mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) 
beter ondersteunen in het leerproces, omdat u 
beter op de hoogte bent. Er worden berichten 
per groep/-en geplaatst of voor de hele school. 
Ook gaan we de digitale gespreks-
planner gebruiken. U heeft een 
koppelcode ontvangen, 
waarmee u uw account 
kunt activeren. Meer 
informatie leest u op 
de website. 

Open dag
Wanneer de open 
dag in 2021 is, was 
nog niet bekend, 
toen deze schoolgids 
gedrukt werd. 
U hoort dat nog van 
ons via Social Schools 
en onze website. De 
school maakt voor die 
dag een programma, 
waarin het mogelijk is 
om in de klas van uw 
kind(eren) een kijkje 
te komen nemen. Als 
mogelijke toekom-
stige nieuwe ouders 
van een kind op het 
Noorderlicht kunt u 
worden rondgeleid 
door de school. Dit 
geeft u dan een indruk 
van het gebouw, de 
lokalen, de groepen en 
de sfeer in de groepen. 
Wanneer u op zoek 
bent naar een (voor)
school of kinderopvang 
voor uw kind, bent u 
natuurlijk elke dag van 
harte welkom op het 
Noorderlicht. Als u van tevoren telefonisch of via 
de e-mail een afspraak maakt, heeft onze di-

recteur de tijd voor een rondleiding en een 
gesprek, om uw vragen te beant-

woorden.

Activiteiten
Op het Noorderlicht 
organiseren we allerlei 
activiteiten gedurende het 
schooljaar. We doen mee 
aan landelijke projecten, 
zoals de Kinderpostzegels 
en Koningsdag. Ook hebben 
we zelf activiteiten, die de 
oudervereniging veelal 
organiseert. Hieronder kunt u 
lezen wat we zoals doen.

 � Kinderpostzegels  
groep 7 en 8
 � Schoolreisjes
 � Kamp groep 8
 � Schoolvoetbal
 � Schoolvolleybaltoernooi
 � Kinderboekenweek
 � Sinterklaasfeest
 � Kerststukjes maken
 � Kerstdiner
 � Koningsspelen
 � Schoolkaatsen
 � Schoolzwemkampioen-
schappen
 � Schoolfotograaf
 � Excursie / educatief reisje 
groep 8
 � Eindproductie groep 8
 � Vieren laatste schooldag
 � EU-schoolfruit gedurende 
twintig weken

Informatievoorziening 
naar de ouders en
verzorgers
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Rapporten mee naar huis 20.00 uur: OV-vergadering

Vaderdag
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Vakanties 
2020/2021

De leerlingvrije dagen voor de groepen 1 tot en met 8 
vindt u in de kalender van deze schoolgids. 

Kennismaken met de basisschool
Voor het eerst naar school; dat is spannend voor 
kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind zich snel thuis voelt op het Noorderlicht. 
De juiste aandacht en zorg begint direct bij de 
aanmelding. Heeft u interesse in onze school? 
We nodigen u dan uit voor een kennismaking. U 
krijgt dan een rondleiding en u kunt in gesprek 
met de directeur. 
Voordat het kind vier wordt, worden u en uw kind 
uitgenodigd door de leerkracht van de groep, 
waar uw kind in komt, voor een kennismakings-
gesprek/intake.
In de weken voorafgaand aan de vierde verjaar-
dag komen de pedagogisch medewerkers van 
de voorschool en/of de kinderopvang samen met 
het kind af en toe een kijkje nemen in groep 1. 
Het kind mag al een aantal keren meespelen in 
zijn of haar nieuwe groep. De medewerkers van 
de voorschool, het kinderopvang en de leerkrach-
ten stemmen dit met elkaar af. Ouders worden 
hierover ingelicht door de pedagogisch mede-
werkers. 
De vierde verjaardag wordt voor de meeste 
kinderen gevierd op de voorschool. De dag na de 
vierde verjaardag gaat het kind naar de basis-
school en begint de wenperiode. Met de ouders 
wordt afgesproken hoe de wenperiode er uit 
zal zien. Zo is het mogelijk het kind in het begin 
alleen de ochtenden naar school te laten gaan of 
af en toe een dagje thuis te laten.
Na twee maanden nodigt de leerkracht de ou-
ders uit voor een voortgangsgesprek.

Kinderen leren samen werken en 
klaarstomen voor de toekomst
Een veilige (leer)omgeving, waar kinderen hun 
sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen en 
zich fijn voelen, is noodzakelijk om het beste 
uit de kinderen naar boven te laten komen. Wij 
hechten dan ook veel waarde aan het opzetten 
van een pedagogisch klimaat in de groepen. 
Binnen ons kindcentrum willen we dat alle kin-
deren lekker in hun vel zitten. 
In de onderbouw is samen spelen, leren delen, 
elkaars kwaliteiten benutten, iemand helpen en 
aardig zijn voor elkaar belangrijk. Betrokken kin-
deren, ouders en team …. samen!
Normen en waarden ontplooien en naar elkaar 
toe uitdragen, vinden wij erg belangrijk. Dit 
vormt een goede basis voor het samen werken 
en samen leren, wat niet alleen hier, maar ook 
later veel van de kinderen zal worden gevraagd. 
Door een doorgaande lijn tussen de groepen, 
heldere afspraken en duidelijke communicatie 
proberen we ervoor te zorgen dat ook de wisse-
lingen tussen de groepen van jaar naar jaar zo 
soepel mogelijk kan verlopen. Zo kunnen wij een 
mooie start van het nieuwe schooljaar maken en 
voortborduren op eerder aan bod gekomen za-
ken van de jaren daarvoor. U kunt hierbij denken 
aan de opbouw van huiswerk, spreekbeurten en 
boekbesprekingen, maar ook aan de opbouw en 
doelen van de vakken in de verschillende leerja-
ren. Door een complete en “warme” overdracht 
na ieder schooljaar tussen de leerkrachten, 
kunnen de kinderen gedurende alle leerjaren zo 
goed mogelijk worden begeleid op hun eigen 
niveau. 
In de bovenbouw vinden wij het tevens belang-
rijk dat kinderen mede-eigenaar worden van hun 
eigen leerprestaties. Hierbij proberen wij hen zo 
goed mogelijk te begeleiden en te coachen door 
gericht en positief feedbacks te geven en het 
werkproces zoveel mogelijk met de leerlingen 
samen te bespreken. 

Op de 
basisschool

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021

Odysseedag 4 januari 2021

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Goede Vrijdag en 
Pasen

2 april 2021 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie incl. 
Hemelvaart

3 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Zomervakantie 9 juli 2021 20 augustus 2021
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De voorschool, kinderopvang en bui-
tenschoolse opvang op ikc het Noor-
derlicht worden verzorgd door Kin-
derwoud Kinderopvang. Kinderwoud 
is een kinderopvangorganisatie met 
kinderdagverblijven, peuteropvang, 
buitenschoolse opvang en gastouder-
opvang door heel Friesland. 
Vanuit de kernwaarden Geborgen-
heid, Eigenheid en Zelfontplooiing 
daagt Kinderwoud elk kind uit om 
spelenderwijs nieuwe dingen te 
ontdekken en zichzelf in zijn eigen 
tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt 
GEZien en mag zijn wie het is.  
 

Het gevarieerde aanbod leeftijdsge-
richte activiteiten is gebaseerd op 
het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikke-
lingsgebieden van het kind aan bod 
komen; het stimuleren van de grove 
en fijne motoriek, ruimte voor fanta-
sie, het ontwikkelen van sociale con-
tacten en vaardigheden, het experi-
menteren met materiaal, ontwikkelen 
van de taal- en cognitieve ontwikke-
ling. Met ons gevarieerde aanbod slui-
ten we bovendien eenvoudig aan op 
de thema’s en activiteiten op school.  
 
Aanbod op ikc het  
Noorderlicht

 � Kinderdagopvang: voor  
kinderen van 0 tot 4 jaar
 � Voorschool: voor kinderen  
van 2 tot 4 jaar
 � Buitenschoolse opvang: voor  
kinderen van 4 tot en met 12 jaar

Kinderopvang en  
voorschool
Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 
jaar verzorgt Kinderwoud de kinder-
opvang en de voorschool op ikc het 
Noorderlicht. Hier ontmoeten kin-
deren elkaar en spelen en leren ze 
in een veilige en vertrouwde omge-
ving. Kinderwoud daagt elk kind uit 
om spelenderwijs nieuwe dingen te 
ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding 
op de basisschool naar de voorschool.

Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE)
VVE staat voor Voor- en Vroegschool-
se Educatie. De rijke speelleerom-
geving is spel- en taaluitlokkend, 
stimuleert de brede ontwikkeling van 
kinderen en sluit aan bij de belevings-
wereld van het kind. Bovendien wordt 
met behulp van het programma een 
doorlopende leerlijn naar het basison-
derwijs gerealiseerd. 

Buitenschoolse opvang 
Kinderen, die de buitenschoolse op-
vang op het Noorderlicht bezoeken, 
krijgen een gevarieerd aanbod van 
activiteiten aangeboden binnen de 
talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & 
Ontdekken, Koken & Bakken, Muziek, 
Theater & Kunst, Natuur & Avontuur 
en tot slot Chillen & Spelen. Gericht 
op diverse ontwikkelingsgebieden 
van het kind worden activiteiten en 
workshops georganiseerd. Daarnaast 
vinden wij het ook belangrijk dat de 
kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is 
ruimte om te relaxen en met vriend-
jes en vriendinnetjes te spelen. 
 
Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor kin-
deropvang of buitenschoolse opvang 
op ikc het Noorderlicht?  
Dat kan via het aanmeldformulier op 
de website van Kinderwoud:  
www.kinderwoud.nl 
/aanmeldformulier-kdv-bso-gob  
 

Wilt u uw kind aanmelden voor 
voorschool het Noorderlicht?  
Dat kan via het aanmeldformulier op 
de website van Kinderwoud:  
https://www.kinderwoud.nl/ 
aanmeldformulier-peuteropvang.htm 

Clustermanager 
Ineke Fennema
Tel.: 06-53596976
E-mail: inekefennema@kinderwoud.nl

Vragen en contact
Heeft u vragen, opmerkingen of 
wijzigingen?  
Neemt u dan contact op met de afde-
ling Planning & Plaatsing van Kinder-
woud. Tel.: (0513) 610 825 
E-mail: planning@kinderwoud.nl 
Website: www.kinderwoud.nl 
 

Kinderwoud maakt van 
‘Elke dag een mooie dag’! 

Openingstijden  
Kinderopvang 
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur  
(verlengde opvang vanaf 7 uur tot 18.30 uur) 
 
Voorschool  
Ochtend: Maandag t/m vrijdag  
van 8.30 – 11.30 uur 
Middag: Maandag t/m donderdag  
van 12.00 – 14.00 uur 
 
Buitenschoolse opvang 
VSO: maandag t/m vrijdag van  
7.30 - 8.30 uur ( verlengd vanaf 7 uur) 
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 
uur (verlengd tot 18.30 uur) 
 
Voor zowel de kinderopvang, voorschool als 
de buitenschoolse opvang geldt dat op deze 
dagen verlengde opvang ook tot de moge-
lijkheden behoort. 

Voorschool, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang
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LAP-ruimte 
LAP staat voor Laboratorium, Atelier en Podium. 
Het is onze creatieve en multifunctionele ruimte 
op school. In de ruimte is een keuken met kook-
plaat en oven, de leerlingen en de kinderen van 
de bso kunnen koken en bakken. Ook is er veel 
spel- en speelmateriaal. De kinderen kunnen er 
knutselen, mooie dingen maken of juist uit elkaar 
halen. 
Er is een LAP-werkgroep, die zich bezighoudt 
met de inrichting en de aanschaf van de materi-
alen. 

Wat vinden onze ouders van het 
Noorderlicht?
Met ouders hebben wij gesproken over de 
ontwikkeling van ons ikc. Daarnaast houden we 
regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Positieve 
zaken, die wij dan horen, zijn: 

 � het team van leerkrachten is enthousiast
 � er heerst een open sfeer
 � je hebt het gevoel dat je welkom bent 
 � het continurooster is ideaal
 � de school hoort bij de omliggende wijken en bij 
Harlingen
 � het schoolgebouw is groot, mooi en overzich-
telijk
 � er is rust in de school

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, de 
verpleegkundige en de assistente van Jeugdge-
zondheidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op 
twee momenten uitgenodigd voor onderzoek: in 
groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onderzoeken 
wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, 
gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen 
vooraf een uitnodiging en zijn altijd aanwezig bij 
de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezond-
heid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de 

onderzoeken contact opnemen met de school-
arts of verpleegkundige, bijvoorbeeld tijdens het 
telefonisch spreekuur. 
Daarnaast wordt uw kind rond het 5e jaar logo-
pedisch gescreend door de logopediste van GGD 
Fryslân. Het is belangrijk om spraakproblemen 
snel op te sporen en op te lossen, omdat goed 
kunnen spreken en met taal om kunnen gaan 
zoveel invloed heeft op een kind. 

Jeugdteam
Ikc het Noorderlicht werkt intensief samen met 
het jeugdteam, onderdeel van het gebiedsteam 
Harlingen. Iedereen, die betrokken is bij kinderen, 
jongeren of hun ouders, kan bij het jeugdteam 
terecht. Dat kan gaan om vragen over opvoeding, 
problemen op school, moeilijk vrienden kunnen 
maken, eenzaamheid of bijvoorbeeld het om-
gaan met een echtscheiding. De vaste contact-
personen van ikc het Noorderlicht zijn wekelijks 
aanwezig op school. Adriana Jasper is aanspreek-
punt voor ouders en kinderen in de leeftijd van  
0 tot en met 6 jaar. Karen Wilpshaar is aanspreek-
punt voor ouders en kinderen in de leeftijd van  
6 tot en met 12 jaar. De contactgegevens van het 
jeugdteam staan achterin deze schoolgids. 

Kindpakket gemeente Harlingen
Eén op de negen kinderen in Nederland kan door 
het lage inkomen van hun ouders niet meedoen 
met activiteiten, die voor leeftijdgenootjes heel 
gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opge-
zet. Het Kindpakket is een gezamenlijk initiatief 
van de gemeente Harlingen, Stichting Leergeld, 
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. 
Ouders kunnen nu via één loket een vergoeding 
aanvragen voor binnen- en buitenschoolse acti-
viteiten. U kunt o.a. een bijdrage aanvragen voor 
schoolreisjes, schoolspullen, contributies voor 
sportverenigingen en culturele activiteiten. 
Bij een aanvraag moet u rekening houden met 

een aantal voorwaarden. Op www.harlingen.nl/
toeslagencalculator kunt u bekijken of u in aan-
merking komt voor een bijdrage via het Kindpak-
ket. Op www.kindpakket.nl kunt u een aanvraag 
doen. 

Oudervereniging Groen Licht
Op school hebben we een actieve oudervereni-
ging, genaamd Groen Licht. De OV telt momen-
teel tien leden, allen ouders van leerlingen op 
school. Zij organiseren, samen met de leerkrach-
ten, de festiviteiten en activiteiten op school. 
Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met uw 
steun. Daarom vragen we van de ouders een vrij-
willige bijdrage van € 18,50 per kind per jaar (on-
der voorbehoud van tussentijdse wijzigingen). De 
OV incasseert de ouderbijdrage. De hoogte van 
de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op 
de jaarvergadering in oktober. De ouderbijdrage 
wordt gebruikt om de activiteiten, zoals Sinter-
klaas, Kerst en de laatste schooldag, mee te be-
kostigen. De inkomsten zijn niet toereikend, maar 
de oudervereniging probeert toch de bijdrage zo 
laag mogelijk te houden. Hoewel we graag zien 
dat u de bijdrage voldoet, blijft het een vrijwillige 
ouderbijdrage. 
De OV heeft twee werkgroepen: de versiercom-
missie en de luizenmoeders. Deze werkgroepen 
worden gecoördineerd vanuit de oudervereni-
ging. 
De versiercommissie zorgt steeds voor een mooi 
versierde school, passend bij de festiviteit van dat 
moment (bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst) of bij 
het seizoen (herfst, winter, lente, zomer). 
De luizencontrole vindt steeds plaats vóór en ná 
elke vakantie. 
De oudervereniging vergadert gemiddeld één 
keer per maand. Heb je belangstelling om lid te 
worden of wil je een keer een vergadering bij-
wonen? Dat kan. Je kunt een e-mail sturen naar 
secr.ov@obshetnoorderlicht.nl 27



Contactgegevens 

Ikc het Noorderlicht
F.D. Nieuwenhuisstraat 81, 
8862 WC  Harlingen
Tel. : 0517 – 431393
E-mail : info@obshetnoorderlicht.nl
Website : www.obshetnoorderlicht.nl

Directie
Gauke Zijlstra

Administratie
Sandra Smeding

Intern begeleiders
Mariska Bruin en Nancy Boomstra

Bouwcoördinatoren
Onderbouw : Linde Bilijam
Bovenbouw : Imke van der Leest

Kwaliteitscoördinator
Nancy Boomstra

Kinderwoud – voorschool en 
kinderopvang
locatie het Noorderlicht
Tel.:  voorschool: 06 – 10662664
Tel.:  kinderopvang/bso:  
06 – 57806273
Clustermanager:
Ineke Fennema
Tel.: 06 - 53596976
E-mail:  
inekefennema@kinderwoud.nl
Afdeling Planning & Plaatsing
Tel.: 0513 – 610 825
planning@kinderwoud.nl
www.kinderwoud.nl

Voorzitter College van Bestuur Odyssee
Roel Krijnen

Servicebureau Odyssee
Brédyk 4, 8601 ZD Sneek
Tel.: 0515 – 857020
www.odysseescholen.nl

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
Postbus 162, 8901 BK  Leeuwarden
Tel.: 088 - 2299444
Schoolarts : mevr. A. Booij
Verpleegkundige : mevr. J. Oosterhaven
Assistente : mevr. D. Arendz 
Logopediste : mevr. D. Bosscha
Pedagoog : mevr. B. van Hijum
jgz@ggdfryslan.nl
www.ggdfryslan.nl

Jeugdteam Harlingen
Adriana Jasper : 06 - 20544271 
Karen Wilpshaar : 06 - 46824961

Externe vertrouwenspersoon  
machtsmisbruik
José Nederhoed, GGD Fryslân.
Tel.: 088 - 2299817 
j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Samenwerkingsverband  
Passend Onderwijs Fryslân
Tel.: 058 - 2948937
www.passendonderwijsinfryslan.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel.: 030 - 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar
Mevr. J. van der Veen
Tel.: 0517 - 492250
J.vanderVeen@harlingen.nl

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Tel.: 088 - 6696060

Ouders van leerlingen 

Het was wennen, zelf 

thuiswerken en je kind  

helpen met het huiswerk

Hoe doet een juf of meester dat 

met een klas met 25 leerlingen? 

Ik had al moeite met mijn twee 

kinderen

Wat is het allemaal anders dan 

toen wij in klas 6 of 7 zaten, wij 

rekenden heel anders

De foto’s en filmpjes die we 

via Social Schools hebben 

gezien, waren erg leuk. Wat een 

creativiteit. 
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