
2022-2023
Jaarkalender |
informatiegids

Skoalle fan

Het vernieuwde plein aan de achterkant van het ikc.





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

Dit is de schoolgids van ikc het Noorderlicht in kalendervorm. Graag vertellen 
wij over wat wij doen op ons ikc het Noorderlicht. Infobulletins, de website, 
sociale media, rondleidingen en ook deze schoolgids zijn de middelen, die wij 
hiervoor gebruiken. 
De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren. Daarbij 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 prestaties en ontwikkeling van 
leerlingen. Een goede samenwerking met ouders en verzorgers is daarbij na-
tuurlijk 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 verzorgers is geor-
ganiseerd. We staan altijd open voor feedback en tips, over deze schoolgids, 
maar ook over ons onderwijs en de activiteiten. Wilt u wat met mij delen? Dan 
maak ik graag een afspraak met u.

Een vriendelijke groet,

Tinie Sterenborg, 
directeur Passend Onderwijs 
ikc het Noorderlicht
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Het Noorderlicht is een openbaar inte-
graal kindcentrum voor kinderen van 
nul tot dertien jaar. Ongeveer 250 kin-
deren komen gedurende de dag leren, 
spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
Behalve de basisschool, zijn ook de 
kinderopvang en de voorschool van 
Kinderwoud in ons gebouw gehuisvest. 
Samen zijn wij het ikc.  
Eén van de achterliggende gedachtes van het kind-
centrum is dat leerkrachten, pedagogisch mede-
werkers en andere experts samenwerken en dat er 
vanuit de behoefte van het kind wordt gedacht. Er 
wordt binnen één gebouw vanuit één plan gehan-
deld en vanuit één gezamenlijke visie gewerkt. 

De afgelopen jaren hebben wij goed met elkaar sa-
mengewerkt. Op het Noorderlicht willen we vanuit 
één pedagogische visie handelen, we willen onze 
leerlingen goed in beeld hebben en het onderwijs-
aanbod afstemmen op dat wat de kinderen van het 
Noorderlicht nodig hebben om zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen. Onderwijs en opvang 
worden op het Noorderlicht dan ook gezamenlijk 
doorontwikkeld. Dit is van positieve invloed op de 
ontwikkeling van de kinderen. Door de afstemming 
van thema’s vindt er geen versnippering plaats 
van onderwijs en opvang en kunnen zowel de 
pedagogisch medewerkers als de leerkrachten, 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. 

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 dagprogram-
ma voor zolang zij willen deelnemen. 

Openbaar = open voor iedereen
Op een openbaar ikc zijn alle kinderen en leer-
krachten 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 overtui-
ging. Er wordt actief aandacht besteed aan de over-
eenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder 
voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openba-
re school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan 
ieder kind én iedere leerkracht.

Het Noorderlicht is één van de 36 basisscholen 
van Stichting Samenwerkingsbestuur KyK. Alle 
scholen werken samen om passend openbaar 
onderwijs te bieden aan kinderen in de gemeen-
ten Harlingen, Súdwest-Fryslân, Fryske Marren, 
Leeuwarden en de Waadhoeke.
Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toe-
komst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. 
Waarom? Zonder lef kun je niet leren. Kom je 
niet verder. Want leren doe je met vallen en op-
staan, toch?
Dat doen we samen. Samen met kinderen, 
ouders en leerkrachten. Samen vanuit de regio, 
stad en platteland. 
KyK, dat noemen wij nou Krêft yn Kollektyf.  

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, on-
geacht hun mogelijkheden, godsdienst 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 KyK maken we het onderwijs passend voor 
ieder kind. Kinderen krijgen de regie op het ei-
gen leren, met de focus op plezier, avontuur en 
talent! KyKscholen zijn integraal verantwoordelijk. 
Dat betekent dat op alle domeinen schoolteams 
verantwoordelijkheid en invloed hebben op school. 
Vanuit het Servicebureau worden de scholen hier-
bij ondersteund.

Stichting KyK 
en het 
Noorderlicht

Wie zijn wij

Het vernieuwde plein aan de voorkant van het ikc.
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 � 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 sociale 
en culturele vaardigheden. Dit is het vermogen 
om effectief te kunnen leren, werken en leven 
met mensen van verschillende etnische, culturele 
en sociale achtergronden. 

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

 � Kinderen hebben geloof en vertrouwen in zich-
zelf en elkaar. Wij bieden kinderen geborgenheid, 
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 ver-
schillende werkvormen, laten kinderen trots zijn, 
zorgen voor een goede sfeer en laten kinderen 
hun talenten ontplooien. 

 � Kinderen, ouders en medewerkers van het ikc be-
handelen elkaar met respect. Wij zijn transparant 
naar elkaar en zorgen voor een goede, respectvol-
le communicatie. 

ikc het Noorderlicht

Ik leer mijn beste zelf te zijn

ONTWIKKELING 
EN GROEI

kennis van
de wereld

eigenaarschap

SAMENWERKEN

VERTROUWEN

PLEZIER EN VREUGDE

RESPECT

kri�sch 
denken

sociaal -
emo�oneel

ict

innova�e

talentontwikkeling
leerlingvolgsysteem

doorgaande lijn

ikc

zorg

samenwerkend leren

groepsdoorbrekend

projecten

betrokkenheid
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ac�verende
werkvormen
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zelfvertrouwen
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gunfactor
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voor jezelf en
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ouders

het ikc, waar wij kinderen laten stralen
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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 le-
ren genoemd. Deze werkvorm passen wij toe in alle 
groepen. Bij coöperatief leren gaat het om samen-
werking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd 
door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in 
tweetallen of groepjes werken. De kinderen zoeken 
samen naar een oplossing en helpen elkaar. De ge-
dachte erachter is dat alle leerlingen hiervan leren. 
De leerlingen, die het moeilijk vinden, krijgen extra 
uitleg en worden aangemoedigd door hun groeps-
genoten. De leerlingen, die de stof goed beheersen, 
gaan de stof op een andere manier toepassen, door 
het uit te leggen aan andere leerlingen. Bij coöpe-
ratief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, 
maar ook de samenwerking.

Ziekmelden en bijzonder verlof aan-
vragen
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden 
niet naar school, dan kunt u dit in Social Schools 
zetten of vóór 8.30 uur bellen naar school. 

Ongeoorloofd verzuim moeten we melden bij de 
leerplichtambtenaar. Zijn belangrijkste taak is het 
toezien op de leerplicht. In het kort kunnen we de 
werkzaamheden van een leerplichtambtenaar het 
beste omschrijven als het voorkomen van school-
verzuim door actief te controleren en te handhaven 
op de leerplicht. Bij ongeoorloofd 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 aanvraagformulier voor buitengewoon verlof 
vindt u op de website of kunt u halen op de admi-
nistratie. 
Mocht u niet helemaal uit de verlofaanvraag ko-
men, dan kunt u altijd even overleggen met de 
directie.

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen 
ouders 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 vergaderingen. De MR 
denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee 
over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, 
veiligheid, de ouderbijdrage, personeelszaken en 
nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De ver-
gaderingen 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 vertegen-
woordigd zijn in de gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad (GMR) van alle KyKscholen. 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

De groep begroet de meester bij de les schooljudo.

Kleuters op zoek naar beestjes. Iets met spliterwten en mais. 
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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 gebruiken 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 
ondersteuning nodig, omdat ze heel snel door de 
lesstof gaan of juist wat achterblijven. De leerkrach-
ten 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 maat-
schappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de jeugd-
gezondheidszorg, een orthopedagoog en andere 
deskundigen. 

KyK Expertisecentrum
Het KyK Expertisecentrum bundelt alle kennis en 
expertise van de KyK scholen. Denk aan hulp bij 
dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde 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 KyK Expertisecentrum. Bijvoor-

beeld ook als een leerkracht 
zelf coaching wenst of als er 
problemen zijn in een groep, 
van welke aard dan ook. Elke 
KyKschool heeft een eigen 
schoolondersteuningsprofiel, 
waarin staat wat de school zelf 
kan bieden aan 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 coördina-
tor van het Expertise centrum 
loopt via de intern begeleider 
van onze school. 

Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en 
het speciaal (basis)onderwijs een passende plek 
te realiseren, werken de schoolbesturen in de 
provincie Fryslân met elkaar samen in een samen-
werkingsverband. De afspraken die ze met elkaar 
maken, beschrijven ze in het ondersteuningsplan. 
Meer informatie 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  
swvfryslan-noard.nl.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat 
dat op onze school lessen vormingsonderwijs kun-
nen worden gegeven als ouders daarom vragen. 
Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs worden gegeven binnen de 
schooltijden, maar vallen niet onder de verantwoor-
delijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvul-
lend op de aandacht, die wij als school besteden 
aan geestelijke stromingen en burgerschapsvor-
ming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie 
kwartier worden verzorgd door een bevoegde 
vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke 
richting. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.vormingsonderwijs.nl. 
Als er voldoende interesse is in vormingsonderwijs, 
kunnen wij deze lessen aanvragen voor de groepen 
7 en 8. Daar zijn geen kosten aan verbonden voor u 
of voor de school. 

Juiste ondersteuning 
voor ieder kind

Rapper Raptiel rapt met de groep. Liam laat zijn rap horen. 
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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 tevreden over bent 
of met een vraag zit. Dan willen we graag met u in 
gesprek, zodat we samen naar een oplossing kun-
nen zoeken.

Komt u er met de groepsleerkracht niet uit, dan 
kunt u een afspraak maken met de directeur. 
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 doorverwe-
zen naar de GGD-vertrouwenspersoon, mevrouw 
Reintsje Miedema, 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, (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 zijn 
bepalingen opgenomen over contactpersonen, 
vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aan-
gesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, 
mevrouw Reintsje Miedema, 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 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: “Ver-
trouwenspersoon voor ouders” en “Vertrouwens-
persoon voor jongeren”. Deze folders zijn te down-
loaden via de website van GGD Fryslân  
(www.ggdfryslan.nl). 

Reintsje Miedema is te bereiken bij GGD Fryslân op 
telefoonnummer 088 - 2299536 of via de  
e-mail: r.miedema@ggdfryslan.nl.

↑ Van de schoolfotograaf zelf de camera in  
handen krijgen om van je klasgenootje een 
foto te maken. 
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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 ontwikke-
lingen, 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 bin-
nen het team of we regelen vervanging. Binnen 
KyK zijn er invalkrachten ingeschreven, die we 
kunnen benaderen om te komen invallen. Een 
enkele keer komt het voor dat er geen vervan-
gende leerkracht beschikbaar is. Dan zijn we 
helaas genoodzaakt de leerlingen een dag 
vrij te geven.

Team het 
Noorderlicht

Groepsindeling 2022-2023 

Directie: Tinie Sterenborg

Tinie is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag  

Groep ↓       Dag → Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2a Inge Inge Inge/Bianca Bianca Bianca 

1/2b Foke Foke Gerrie Foke Foke 

3/4a Linde Linde/Lisa Linde Lisa Lisa 

3/4b Janny Canèsia Janny Canèsia Janny

3/4c Karin Karin Canèsia Karin Karin 

5 Lyouck Lyouck/Floor Floor Lyouck Lyouck 

6 Nancy 
Stienstra 

Nancy S. Nancy S.  Nancy S. / 
Jessica Kruidhof 

Jessica K.  

7 Rainier Rainier Rainier Rainier Rainier 

7/8 Kirsten Johan Kirsten Kirsten Kirsten 

8 Jitty Jitty Jitty Jitty Jitty 

Overige functies 

Administratie Sandra – aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Interne begeleiding Mariska – aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag (in de even weken)

Onderwijsassistenten Floor – aanwezig van maandag tot en met vrijdag 
Jessica Wiltjer – aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag 

Picknicken op het plein Plantjes en kruiden planten in de 
nieuwe moestuinbakken.
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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 IEP-toetsen en methodege-
bonden toetsen. Zo houden we goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en 
of ze extra ondersteuning nodig hebben. Twee keer per jaar ontvangen leerlin-
gen een rapport.

Het continurooster
Op het Noorderlicht draaien 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. Voor groep 1 en 2 is er ’s morgens inloop vanaf 8.20 uur. Voor de andere 
groepen 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 buiten. Voor en na school-
tijd kunnen ouders voor hun kinderen gebruik maken van de kinderopvang van 
Kinderwoud. 

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
Gynzy5 tot en 

met 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 tot en 
met 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 tot en 
met 8

1.30 uur

Muzikale vorming 1 en 2 1.15 uur

3 en 4 0.30 uur

5 tot en 
met 8

0.30 uur

Engels 6, 7 en 8 1.00 uur Take it easy

Resultaten van het 
onderwijsleerproces

Bewegen is belangrijk. Deze groep krijgt een handbalclinic van Iris van Jupiter ’76.
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wNa acht jaar basisonderwijs, gaan kinderen naar 
het voortgezet onderwijs. De school maakt een 
plaatsingsadvies VO op basis van de schoolresulta-
ten en de persoonlijke talenten en eigenschappen 
van de leerlingen. Wij helpen leerlingen en hun 
ouders tijdig om een goede keuze te maken, onder 
andere door het organiseren van schoolkeuze-
gesprekken 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 de centrale eind-
toets van IEP. De centrale eindtoets toetst wat leer-
lingen 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 
lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van 
groep 8. Door de prestaties van een leerling te me-
ten 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 kan worden. 

Eindresultaten groep 8 IEP-toets 

2021/2022 Inspectie-
norm

Landelijk 
gemiddelde

Groep 8

1F 85% 96% 100%

2F/1S 43,5% 59% 80,3%

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 inspectiebezoek 
van januari 2021 en de gemiddelde eindopbreng-
sten van de afgelopen drie jaar blijft het Noorder-
licht een ‘basisarrangement’ behouden.

Uitstroomgegevens
In het schooljaar 2020-2021 zijn onze leerlingen van 
groep 8 uitgestroomd naar de volgende vormen 
van voortgezet onderwijs: 

Uitstroomgegevens groep 8  
schooljaar 2021-2022

VWO 4 24 % VWO, Atheneum 

HAVO 2 12 % Havo en Havo/
VWO advies 

MAVO 6 35 % Mavo en Mavo/
Havo advies 

VMBO BB en KB 5 29 % Basis en Kader 

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

De route naar  
het voortgezet  
onderwijs

 Groep 8 heeft hard gewerkt aan 
hun hoekje over “Anne Frank, de 
oorlog en herdenken” 18
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Ouderinformatieavond 
Op donderdag 4 oktober hebben we een ouderin-
formatieavond. U kunt dan op school komen om te 
zien en te horen wat we in de verschillende groe-
pen allemaal doen. De leerkracht is deze avond ook 
op school.

Kijk in de klas
Op donderdag 13 oktober organiseren we op school 
“Kijk in de klas”. U kunt dan met uw kind op school 
komen. Uw zoon of dochter laat u dan zijn of haar 
klas zien en vertelt wat ze doen, leren en maken. 
De leerkracht is ook aanwezig om de verhalen te 
ondersteunen. 

Omkeergesprekken
Omkeergesprekken voeren we aan het begin 
van het schooljaar. Deze gesprekken zijn kennis-
makingsgesprekken tussen de leerkracht en de 
ouders 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 rap-
port mee, vóór de voorjaarsvakantie en vóór de zo-
mervakantie. 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 gemid-
delde cijfer. In de andere groepen krijgen de kinde-
ren 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 pedago-
gische en didactische aanpak. Wat heeft uw kind 
nodig en hoe pakt de leerkracht dat aan. We vra-
gen ouders of verzorgers ook om mee te denken: 
wat is uw beeld als ervaringsdeskundige? Kinderen 
mogen aan dit gesprek deelnemen. 

Gesprekken op verzoek
Na de herfstvakantie en vóór de zomervakantie 
organiseren we gesprekken op verzoek. Op verzoek 
van de ouders of de leerkracht 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 zoeken met de leerkracht 
voor het maken van een afspraak. 

Helpen bij activiteiten
Door het jaar heen organiseren wij 
allerlei activiteiten, waarvoor we een 
beroep op u doen als ouder, als de 
situatie het toelaat. Enkele van deze 
activiteiten zijn: de groepen begelei-
den naar zwemles, de luizencontrole, 
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 Sinter-
klaas, Kerst en de laatste schooldag, 
worden georganiseerd door verschil-
lende werkgroepen, die bestaan uit 
enkele 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.

Hoe betrekken  
we ouders bij  
onze school?

De regenboogvlag in de mast.  

Eens kijken wat er allemaal op en aan je fiets zit. 
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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 ande-
re mening daarover, dan kunt u een e-mail sturen 
naar de administratie:  
administratie.hetnoorderlicht@kykscholen.nl. 
Gebruikt u foto- en/of videomateriaal van kinderen 
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 behoren ook de 

voorschool en de kinderopvang tot ons ikc. 
Ook hierover vindt u praktische en aanverwan-

te zaken op de website. E-mailadressen, telefoon-
nummers, schooltijden, hoe en wanneer u uw kind 
ziekmeldt, u leest het op de website.
De medezeggenschapsraad en de oudervereniging 
laten ook zien waar ze voor staan en wat ze doen. 

Social media
Het Noorderlicht heeft ook Facebook. Hierop 
proberen we leuke nieuwsfeiten en activiteiten 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 ac-
tiviteiten, die hebben plaatsgevonden in de maand 
ervoor. Ook aankondigingen van komende activi-
teiten, 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. 

Social Schools 
Social Schools 3.0 is het online communicatieplat-
form, dat ouders kunnen downloaden als app op 
hun 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 informerende 
wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoog-
te 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 gebruiken we 
de digitale gespreksplanner en kunt u uw kind ziek 
melden via Social Schools. 
U ontvangt een koppelcode, waarmee u uw ac-
count activeert. Meer informatie leest u op de 
website. 

Open dag
Wanneer de open dag in 2023 is, was nog niet be-
kend, toen deze schoolgids gedrukt werd. 
U hoort dat nog van ons via Social Schools en onze 
website. De school maakt voor die dag een pro-
gramma, waarin het mogelijk is om in de klas van 
uw kind(eren) een kijkje te komen nemen. Als mo-
gelijke toekomstige 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 directeur de tijd voor 
een rondleiding en een gesprek, om uw vragen te 
beantwoorden.

Informatievoorziening 
naar de ouders en
verzorgers

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
 � Kraanwaterdag
 � Schoolvoetbal
 � Schoolvolleybaltoernooi
 � Kinderboekenweek
 � Sinterklaasfeest
 � Kerststukjes maken
 � Kerstdiner
 � Koningsspelen
 � Schoolkaatsen
 � Schoolzwemkampioenschappen
 � Schoolfotograaf
 � Excursie / educatief reisje groep 8
 � Eindmusical of -film groep 8
 � Vieren laatste schooldag Bezig tijdens een workshop van Sail InZicht in het Entrepot-

gebouw als onderdeel van de Tall Ships Races 2022
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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 aan-
melding. 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 uw kind vier jaar wordt, worden 
u en uw kind uitgenodigd door de leerkracht van 
de groep, waar uw kind in komt, voor een kennis-
makingsgesprek/intake.
In de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag 
komen de pedagogisch medewerkers van de voor-
school 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 nieu-
we groep. De medewerkers van de voorschool, het 
kinderopvang en de leerkrachten stemmen dit met 
elkaar af. Ouders worden hierover ingelicht door de 
pedagogisch medewerkers. 
De vierde verjaardag wordt voor de meeste kinde-
ren gevierd op de voorschool. De dag na de vierde 
verjaardag gaat het kind naar de basisschool en 
begint de wenperiode. Met de ouders wordt afge-
sproken 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 ouders 
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 kin-
deren naar boven te laten komen. Wij hechten dan 
ook veel waarde aan het opzetten van een pedago-
gisch klimaat in de groepen. 
Binnen ons kindcentrum willen we dat alle kinde-
ren 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 kinde-
ren, 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 wisselin-
gen tussen de groepen van jaar naar jaar zo soepel 
mogelijk kan verlopen. Zo kunnen wij een mooie 
start van het nieuwe schooljaar maken en voort-
borduren op eerder aan bod gekomen zaken van 
de jaren daarvoor. U kunt hierbij denken aan de op-
bouw van huiswerk, spreekbeurten en boekbespre-
kingen, maar ook aan de opbouw en doelen van 
de vakken in de verschillende leerjaren. Door een 
complete en “warme” overdracht na ieder school-
jaar 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 feedback te geven en het werk-
proces zoveel mogelijk met de leerlingen samen 
te bespreken. 

Vakantie/vrije 
dag(en) 2022-2023

van tot en met 

Zomervakantie 2022 1 augustus 28 augustus 

Studiedag 19 september 2022

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Leerlingen groep 1/2 
vrij 

24 oktober 2022 

Organisatiedag KyK - 
leerlingen vrij

21 november 2022

’s Middags vrij  
vanaf 12.00 uur

23 december 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 8 januari 2023

Leerlingvrije dag 7 februari 2023

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 5 maart 2023 

Studiedag –  
leerlingen vrij

22 maart 2023 23 maart 2023 

Goede Vrijdag en 
Pasen

7 april 2023 10 april 2023

’s Middags vrij  
vanaf 12.00 uur

21 april 2023

Meivakantie 22 april 2023 7 mei 2023

Hemelvaartweekend 18 mei 2023 21 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Leerlingvrije dag 30 juni 2023

’s Middags vrij  
vanaf 12.00 uur 

21 juli 

Zomervakantie 22 juli 2023 tot en met  
3 september 2023

Vakanties
2022-2023

Op de basisschool

De kleuters genieten heerlijk van het mooie weer 
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De voorschool, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang op ikc het Noorderlicht worden verzorgd 
door  
Kinderwoud Kinderopvang.  
Kinderwoud is een kinderopvang organisatie met 
kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse 
opvang en gastouderopvang door heel Friesland. 
Bij Kinderwoud ontmoeten kinderen elkaar en 
spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde 
omgeving. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, 
Eigenheid en Zelfontplooiing dagen we 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.  
 
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
Kinderen beleven bij Kinderwoud vooral veel plezier 
en warmte, maar spelenderwijs krijgen zij brede en 
uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden aange-
boden. 

Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde 
voeding vormen daarom de basis  in het dagelijks 
activiteitenaanbod. Deze elementen stimuleren de 
brein- en talentontwikkeling van kinderen. 

De wetenschap dat 80% van de hersen-
verbindingen al voor het zesde levensjaar 

is gelegd, vindt Kinderwoud interessant en 
belangrijk om iets mee te doen, om samen met ou-
ders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling 
van kinderen op een leuke en uitdagende manier 
te stimuleren! 

Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen 
vrij kunnen spelen. Voor de oudste kinderen is er 
bovendien voldoende ruimte om te relaxen en met 
vriendjes en vriendinnetjes te spelen.

Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE)
Op de voorschool en het kinderdagverblijf wordt 
gewerkt met een VVE-programma. VVE staat voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speel-
leeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert 
de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij 
de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt 
met behulp van het programma een doorlopende 
leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  
 
Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor de kinderopvang, 
de buitenschoolse opvang of de voorschool, dan 
kan dat via deze link naar de website van Kinder-
woud:
www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-
peuteropvang.htm 

Clustermanager 
Renske Verbeek
Tel.: 06 - 82266907
E-mail: renskeverbeek@kinderwoud.nl

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

 

Voorschool, kinderopvang 
en buitenschoolse 
opvang

Openingstijden  
Kinderopvang 
Maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 18.00 uur  
Verlengde opvang vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur 
 
Voorschool  
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30 uur 
 
Buitenschoolse opvang 
VSO: maandag tot en met vrijdag van  
7.30 - 8.30 uur ( verlengd vanaf 7.00 uur) 
NSO: Maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 18.00 
uur (verlengd tot 18.30 uur) 
 
Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de bui-
tenschoolse opvang geldt dat op deze dagen  
verlengde opvang ook tot de mogelijkheden be-
hoort. 

Kinderwoud maakt van 
‘Elke dag een mooie dag!’ 

De mensen van Seewyn maken muziek in groep 5.
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LAP
Het Noorderlicht heeft als accent (het) LAP. LAP 
staat voor Laboratorium, Atelier, Podium. We 
vinden het belangrijk dat de kinderen zich leren 
presenteren, een onderzoekende houding hebben 
en zich creatief kunnen uiten. Er is een multifunc-
tionele ruimte op school met een keuken met een 
kookplaat en een oven. De kinderen van de bso ma-
ken hier veel gebruik van. Ze koken en bakken re-
gelmatig iets. Ook is er veel spel- en speelmateriaal. 
De kinderen kunnen er knutselen, mooie dingen 
maken of juist dingen uit elkaar halen. 
In dit schooljaar willen we de LAP-activiteiten in 
ons onderwijsaanbod een goede plek geven. We 
gaan dit samen doen met Akte2 cultuuronderwijs. 
Een voorbeeld hiervan is leren over het klimaat, 
het milieu en plastic soep. We verwerken wat we 
leren dan op een creatieve manier. Het team van 
het Noorderlicht heeft hier al een korte scholing in 
gehad en prachtige dijkvogels gemaakt van gejut 
materiaal. Naast de LAP-activiteiten willen we ook 
graag extra aandacht besteden aan alles wat groeit 
en bloeit met onze moestuinbakken. 

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 gezondheid 
van uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoe-
ken contact opnemen met de schoolarts of ver-
pleegkundige, bijvoorbeeld tijdens het telefonisch 
spreekuur. Daarnaast wordt uw kind rond het 5e 
jaar logopedisch gescreend door de logopediste 
van GGD Fryslân. Het is belangrijk om spraakpro-
blemen 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 Harlin-
gen. Iedereen, die betrokken is bij kinderen, jonge-
ren of hun ouders, kan bij het jeugdteam terecht. 
Dat kan gaan om vragen over opvoeding, proble-
men op school, moeilijk vrienden kunnen maken, 
eenzaamheid of bijvoorbeeld het omgaan met een 
echtscheiding. De vaste contactpersonen van ikc 
het Noorderlicht zijn wekelijks aanwezig op school. 
Adriana Jasper is aanspreekpunt 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 
schoolspullen, contributies voor sportverenigingen 
en culturele activiteiten. 
Bij een aanvraag moet u rekening houden met een 
aantal voorwaarden. Op www.harlingen.nl/toesla-
gencalculator kunt u bekijken of u in aanmerking 
komt voor een bijdrage via het Kindpakket. 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 momenteel 
tien leden, allen ouders van leerlingen op school. 
Zij organiseren, samen met de leerkrachten, de 
festiviteiten en activiteiten op school. Deze activi-
teiten zijn alleen mogelijk met uw steun. Daarom 

vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage 
van € 18,50 per kind per jaar (onder 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 Sinterklaas, Kerst en de laatste 
schooldag, mee te bekostigen. De inkomsten zijn 
niet toereikend, maar de oudervereniging probeert 
toch de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De 
ouderbijdrage is €20,00 per kind per jaar.
Hoewel we graag zien dat u de ouderbijdrage vol-
doet, is het een vrijwillige bijdrage. Uw kind wordt 
nooit uitgesloten van deelname aan activiteiten als 
u de ouderbijdrage niet betaalt. 

De OV heeft twee werkgroepen: de versiercom-
missie en de luizenmoeders. Deze werkgroepen 
worden gecoördineerd vanuit de oudervereniging. 
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 verga-
dert gemiddeld één keer 
per maand. Heb je belang-
stelling om lid te worden of 
wil je een keer een verga-
dering bijwonen? Dat kan. 
Je kunt een e-mail sturen 
naar secr.ov@obshet
noorderlicht.nl

Even gluren wat er 
voor beestje in het 

potje zit 27
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Ikc het Noorderlicht
F.D. Nieuwenhuisstraat 81, 
8862 WC  Harlingen
Tel. : 0517 – 431393
E-mail : info.hetnoorderlicht@kykscholen.nl
Website : www.obshetnoorderlicht.nl

Directie
Tinie Sterenborg 

Administratie
Sandra Smeding

Intern begeleider
Mariska Bruin

Kinderwoud – voorschool en kinderopvang
locatie het Noorderlicht
Tel.:  voorschool: 06 – 10662664
Tel.:  kinderopvang/bso:  
06 – 57806273

Clustermanager:
Renske Verbeek
Tel.: 06 - 82266907
E-mail: renskeverbeek@kinderwoud.nl

Afdeling Planning & Plaatsing
Tel.: 0513 – 610 825
planning@kinderwoud.nl
www.kinderwoud.nl

Voorzitter College van Bestuur KyK
Bram ten Kate

Servicebureau KyK
Brédyk 4, 8601 ZD Sneek
Tel.: 0515 – 857020
www.kykscholen.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
Roelof de Witte  : 06 - 23025070

Externe vertrouwenspersoon  
machtsmisbruik
Reintsje Miedema, GGD Fryslân.
Tel.: 088 - 2299536 
r.miedema@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

Contactgegevens

Genieten op de keermuur van de wind, 
het water en de (zee)lucht 
#Sail InZicht 
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Heb jij een leuk, mooi, grappig of inspirerend

KyKje? Deel jouw KyK-momenten komend jaar

met ons via de hashtag #kykscholen en tag ons

in je bericht!

We delen graag jullie momenten op de KyK

socials. Een aantal foto's krijgt een mooie plek

in de schoolgids van volgend jaar!      

Beste ouders, verzorgers, en leerlingen,

Met trots presenteren we de eerste schoolgids inkalendervorm van KyK! Sinds 2022 zijn de scholen vanGearhing en Odyssee samen verdergegaan in onzenieuwe stichting: KyK-scholen. KyK staat voor Krêft ynKollektyf, want dat is wat we zijn, een krachtig collectiefvan 34 scholen in Friesland. Binnen KyK gaan erdagelijks 4026 leerlingen naar school. Onze leerkrachten,onderwijsassistenten, intern begeleiders, directeuren enandere medewerkers zetten zich dagelijks in voor goedonderwijs. In een veilige omgeving waar iedereen zichzelfkan zijn, zodat elk kind met plezier naar school gaat.Graag richt ik mij in het bijzonder ook aan de ouders enverzorgers van onze leerlingen, want jullie zijn van grootbelang bij de ondersteuning van het thuisleren, hetorganiseren en realiseren van activiteiten op de scholen,de medezeggenschapsraad en meer. Samen zorgen wevoor passend onderwijs, ieder in zijn eigen dorp of stad.Welkom bij KyK!

                                                                                 - Bram
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