Schoolgids Tienerschool Sneek
2018-2019 - voorlopige versie 1 Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers,
In een schoolgids vind je alle wettelijke en praktisch informatie die je nodig hebt in het belang
van je kind(eren).
Voor jullie ligt het eerste gedeelte van de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019
Daar we een geheel nieuw onderwijsconcept starten met een samenwerking tussen
2 schoolbesturen zijn een aantal zaken nog in ontwikkeling en daarom nog niet
weergegeven in deze eerste opzet van de schoolgids. Gedurende het jaar zullen we de
schoolgids verder aanvullen en jullie hiervan op de hoogte brengen.
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze schoolgids of andere zaken, neem dan
gerust contact met ons op.
Team Tienerschool Sneek
Welkom op Tienerschool Sneek !
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start met een prachtig nieuw onderwijsconcept.
Schooljaar ‘18/’19 starten Odyssee en RSG met een Tienerschool op campus Simmerdyk.
Tieners van groep 7/8 en klas 1 en 2 werken vijf dagen per week van 9.00 tot 15.00 uur aan
onderwerpen/ thema’s. Er wordt vakoverstijgend gewerkt waarbij coaching centraal staat.
Vanuit een ontwikkelcirkel, specifiek gericht op tieners van 10 t/m 14 jaar, wordt alle
leerinhoud aangeboden. Onderwijs wordt betekenisvol door ontwikkelvragen van tieners te
koppelen aan bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en ondernemers. Coaches bieden in dat
ontwikkelproces steun, sturing en inspiratie.
Meer informatie kunt u vinden op www.tienerschoolsneek.nl
Coachgroepen
De groep waarin de tieners zitten noemen we een coachgroep. We starten dit schooljaar
met 2 coachgroepen waarin tieners op leeftijd en niveau door elkaar zitten.
In deze coachgroepen starten de tieners altijd de dag.
Voorzieningen schoolgebouw
De Tienerschool is gevestigd op Campus Simmerdyk. Op de Campus zijn openbare scholen
voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het
Expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Vanuit deze locatie kunnen
kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht. Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden
voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, techniek, muziek en kooklessen.
Voorschoolse- en naschoolse opvang
Op dit moment wordt er geen voor- of naschoolse opvang geboden op Tienerschool. Mocht
je hier als ouder interesse voor hebben dan kun je kinderopvangorganisatie Kids First
benaderen en vragen naar de mogelijkheden voor het bieden van opvang.
www.kidsfirst.nl
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Ons team
Het team van de Tienerschool bestaat uit:
Anita Holwerda
Anna Schurer
Riemke bij de Leij
Marije Hulscher
Angela Perdok
Sebastiaan Poll
Tinie Sterenborg
(Over de aanwezigheid van de coaches word je nog nader geïnformeerd)
Lestijden
Onze lestijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde. Dagelijks zijn de tieners van 9.00-15.00
op school.
Ziekmelden en verlof aanvragen
Is je kind ziek en kan het niet naar school? Dan dien je ons vóór 08.30 uur te bellen om het
kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de
leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan
krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op onze
website of zijn te verkrijgen op school.
Vervanging bij ziekte coach
Is een coach ziek of afwezig? Dan proberen we dit de eerste dag op te lossen binnen het
team. Bij langere afwezigheid regelen we vervanging.
Eten en drinken op school
Twee keer per dag hebben de leerlingen een pauze. De kleine pauze duurt 15 minuten en
de grote pauze 30 minuten. Voor deze momenten nemen de leerlingen hun eigen
eten/drinken mee.
Kluisjes
Voor alle tieners is er een afsluitbaar kluisje waar zijn hun spullen in kunnen bewaren.
Laptop
Alle tieners kunnen op school werken op een eigen laptop. Deze laptop wordt door school
aangeschaft en blijft ook eigendom van school. Laptops worden niet mee naar huis
genomen.
Gymnastiek
De lessen lichamelijke opvoeding worden door een vakleerkracht gegeven in de gymzalen
op Campus Simmerdyk. Voor deze lessen nemen de tieners gymspullen en zaalschoenen
mee.
Vakanties en andere vrije dagen 2018/2019
Herfst
22 oktober - 2 november
Kerst
24 december - 4 januari
Voorjaar
18 februari - 22 februari
Goede Vrijdag 19 april
Pasen
22 april
Koningsdag
27 april
Mei
29 april - 3 mei
Hemelvaart
30 mei (+ 31 mei)
Pinksteren
10 juni
Zomer
16 juli - 25 augustus
Studiedag
7 jan.
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Co-creatie op de Tienerschool
Coachgesprekken
Naast de coachgesprekken tussen coach en tiener, vindt er aan het einde van iedere
ontwikkelcirkel een afrondend coachgesprek plaats, waarin we samen met ouders en tieners
de ontwikkelwinst van de afgelopen periode evalueren.
Open Space bijeenkomsten
Meerdere keren per jaar nodigen we jullie uit voor Open Space bijeenkomsten. Dit zijn
momenten waarin we kennis delen, ervaringen uitwisselen, brainstormen en met elkaar terugen vooruitblikken.
Participatie binnen de ontwikkelcirkel
In de fase 'verkennen & inspireren' passen excursies en bezoeken aan bedrijven en
instellingen. We vragen van ouders een actieve bijdrage aan deze fase. Zo kunnen ouders
bijvoorbeeld workshops of gastlessen verzorgen of misschien kennen zij iemand in hun
netwerk die dat kan. Ook hulp bij vervoer en begeleiding is zeer gewenst. Met behulp van
een inventarisatie- formulier worden de mogelijkheden rond hulp en expertise in kaart
gebracht.
Informatieverstrekking
Regelmatig ontvang je via de mail onze infobrief. Op onze website www.tienerschoolsbeek.nl
vind je de actuele en uitgebreide informatie over onze school.
Onze infobrief, de jaarkalender en diverse formulieren (bijvoorbeeld voor het aanvragen van
bijzonder verlof) staan ook op de site. Daarnaast stuurt de coach via de mail informatie over
zaken die specifiek gelden voor de groep van het kind.
My Schools Network
Onze tieners gaan gebruik maken van MySchoolsNetwork. MySchoolsNetwork is een online
platform waar tieners over de hele wereld in het Engels met elkaar kunnen communiceren
over hun leven, cultuur en hobby’s. De onderliggende gedachte is dat leerlingen aan hun
taalvaardigheid en wereldburgerschap kunnen werken in een veilige en levensechte
omgeving. Duizenden tieners en leerkrachten in Europa, Amerika en Azië zijn actief in
MySchoolsNetwork.
● Het is een gesloten netwerk. Dus enkel en alleen toegankelijk voor MySchoolsNetwork
leden: zelf een account aanmaken is niet mogelijk.
● Moderatoren houden alles op het platform, zeven dagen in de week, in de gaten en
grijpen, indien nodig, in en hebben hierover contact met de desbetreffende
leerkracht.
● Alles wat tieners plaatsen is zichtbaar, het is dus niet mogelijk om privé berichtjes te
sturen.
● Leerkrachten hebben de mogelijkheid alles te controleren wat hun leerlingen doen.
● MySchoolsNetwork wordt alleen gebruikt door en voor het onderwijs.
● Data wordt nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.
Onderwijsaanbod
Coaching
Op Tienerschool Sneek is coaching voorwaarde voor leren. Coaching zit verweven in de
ontwikkelcirkel en de werelden: ons onderwijsconcept.
Wat wij verstaan onder coaching:
● een begeleidingsvorm die ervoor zorgt dat tieners zichzelf gaan sturen, zonder
concessies te doen aan ontwikkeldoelen;
● toepasbaar in onderwijs, zonder afhankelijkheid van lesmethodes en materialen;
● het individueel en groepsgericht inzetten van een breed palet van kennis
vaardigheden van de coach.
Wij hebben de bouwstenen van coaching uitgewerkt in een coachingsdocument en een
coachingsmuurtje. Hierin staat waaraan wij werken, wanneer en op welke manier.
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Ontwikkelen vanuit 5 werelden
In onze flexibele leeromgeving leren wij samen met oog voor creativiteit, kennis en
(eigen)wijsheid.
We werken volgens een ontwikkelcirkel waarbij leerdomeinen vanuit 5 werelden worden
aangeboden; creatieve wereld, wetenschappelijke wereld, communicatieve wereld,
persoonlijke wereld en maatschappelijke wereld.
Om goede content te garanderen, wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen, in ieder
geval IMYC en VO-Content. De leerlijnen van de SLO vormen de basis voor het aanbod. SLO
staat voor stichting Leerplan Ontwikkeling, het nationaal expertisecentrum dat
leerplankaders ontwikkelt en toetst voor het onderwijs.
Ontwikkelcirkel
Op Tienerschool Sneek wordt geleerd volgens onderstaande ontwikkelcirkel.

Deze cirkel is een cyclus waarin van vakantie tot vakantie wordt gewerkt aan één
overkoepelend onderwerp. Alle fasen van de cirkel worden door de tieners onder
begeleiding van de coaches en elkaar doorlopen.
De kick-off is de eerste fase van de cyclus. In deze fase maken de tieners kennis met
onderwerp door een bijzondere startactiviteit. Hierbij wordt naast kennis en ervaring van het
team ook gebruik gemaakt van het netwerk van ouders, bedrijven en instellingen.
Vervolgens wordt het onderwerp verder verkend in de fase verkennen en inspireren. De
tieners krijgen dan vooral informatie om het onderwerp vanuit verschillende werelden te
bekijken. Na de verkenning en inspiratie gaan de tieners samen met hun coach en andere
tieners ontwikkelvragen formuleren. Er wordt dan niet alleen een ontwikkelvraag neergezet,
maar er worden ook eisen aan het eindproduct en het proces afgesproken, om zorg te
dragen voor diepgang en ontwikkeling voor de tieners.
In de fase ontwikkelactiviteiten werken de tieners op verschillende manieren aan hun
ontwikkelvraag. De presentatie fase is de afsluitende fase van ieder onderwerp. De tieners
presenteren wat zij hebben gerealiseerd in de afgelopen periode, de resultaten worden
afgezet tegen de ontwikkeldoelen en de acceptatiecriteria. Beoordeling door tieners zelf,
coach en stakeholders. Het gaat hierbij niet alleen om het product, maar ook het proces
wordt gepresenteerd.
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De afsluiting van de ontwikkelcirkel vindt plaats in de fase waarin de leerwinst wordt
geformuleerd en vastgelegd in het portfolio. Hier ligt meteen de basis voor de nieuwe doelen
voor de volgende cyclus door de cirkel met een nieuw onderwerp
Scrum
Tieners bij ons op school gaan met Scrum aan de slag. Scrum is de aanpak voor het
gezamenlijk werken aan projecten. Met behulp van Scrum kunnen tieners met resultaat en
energie zelfstandig werken aan een ontwikkelvraag. De coach is productowner en geeft de
acceptatiecriteria aan waar het product aan moet voldoen.
IMYC
De behoeftes van het tienerbrein en de snel veranderende maatschappij vormen een
belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van IMYC. IMYC is een onderwijsmethode die is
gebaseerd op cyclisch werken aan de hand van een thema.
IMYC helpt leerlingen vakoverstijgend en thematisch te werken. Door het leerproces van de
leerlingen centraal te stellen worden ze eigenaar van het leren. Door middel van een steeds
terugkomende leercyclus hebben de leerlingen houvast en een herkenbare structuur
waarbinnen ze leren. Er is een duidelijke samenhang tussen alle schoolvakken door middel
van een Big Idea (onderwerp). Vakoverstijgende vaardigheden als creativiteit, kritisch
denkvermogen, probleemoplossend vermogen, leervaardigheden en samenwerken worden
veelvuldig gestimuleerd binnen het IMYC- concept
Samenwerkingsverbanden
Om voor alle leerlingen in het (basis)onderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende
plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in
een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het
ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website
www.passendonderwijsinfryslan.nl Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is
het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl
Centrale Eindtoets in groep 8
Aan het einde van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. De centrale eindtoets
toetst wat leerlingen in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de basisschool. De inspectie
van het onderwijs monitort de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn
sinds kort vrij om een eindtoets te kiezen. De inspectie heeft normtabellen opgesteld op basis
waarvan de gemiddelde opbrengst van de scores van de leerlingen gewogen kunnen
worden.
Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, verpleegkundige en assistente van
Jeugdgezondheidszorg. Kinderen worden voor een onderzoek uitgenodigd in groep 7 en
klas 2 van het VO. Tijdens deze onderzoeken wordt onder meer gekeken naar lengte,
gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders van de PO leerlingen krijgen vooraf een
uitnodigingen en zijn altijd aanwezig bij de onderzoeken. Heb je vragen over de gezondheid
van je kind? Dan kunt je ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of
verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur. Onze intern begeleider heeft
gedurende het jaar regelmatig contact met de JGZ-verpleegkundige. De contactgegevens
staan achterin deze schoolgids.
Ouderbijdrage
Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar. De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken
waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid,
maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij bv denken aan
uitstapjes en excursies, een sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten en een sportdag.
Het exacte bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage zal nog worden vastgesteld.

Schoolgids Tienerschool Sneek

Pagina 5

Stichting Leergeld
Ben je niet in staat de ouderbijdrage of het schoolreisje te betalen? In dat geval kun je je
richten tot de ‘Stichting Leergeld’. Deze stichting richt zich op schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders/verzorgers met een laag inkomen. Wanneer je denkt
hiervoor in aanmerking te komen kunt je contact opnemen met deze stichting via
06-12659541 of via stichtingleergeldsneek@live.nl.
Social Media
Wil je niet dat foto’s op de site of social media worden geplaatst waar je kind op staat? Dan
kun je dit schriftelijk aan ons doorgeven. Heb je foto- of videomateriaal van kinderen op
school en wil je dit via social media (zoals Facebook of Twitter) verspreiden? Doe dit altijd in
overleg én met toestemming van school.
Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
We doen ons best om ieder kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn
van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat je als ouder
ergens niet tevreden over bent. Dan willen we heel graag met je in gesprek zodat we samen
een oplossing kunnen zoeken. Heb je een klacht over onze school? Dit kun je het beste
bespreken met de coach. Als je er samen niet uitkomt, luistert de directeur naar je verhaal.
Lukt het nog niet om een oplossing te vinden?
Dan hebben wij op onze school een contactpersoon die met je meedenkt. Zij kan je
doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon, mevr. Jose Nederhoed en eventueel naar
de Landelijke Klachtencommissie. De contactpersoon bij ons op school is Marije Hulscher.
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 onderling 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 aangesloten bij GGD Fryslân. De
vertrouwenspersoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de klacht af volgens een vaste
procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan
de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht
voorleggen.
Meer info is te vinden op de website en die van GGD Fryslân.
GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en
“Vertrouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn te downloaden via de website van
GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl).
Contactgegevens
Adres
Tienerschool Sneek
Campus Simmerdyk
Simmerdyk 3
8601 ZP
Sneek
0515- (zsm bekendgemaakt)
email: info@tienerschoolsneek.nl
www.tienerschoolsneek.nl
Directie
Tinie Sterenborg (Directeur Passend Onderwijs/ Teamleider Tienerschool)
Email: TSterenborg@odysseescholen.nl
Tienerschool Sneek is een samenwerking tussen stichting voor openbaar onderwijs Odyssee
en stichting RSG Magister Alvinus
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Servicebureau Odyssee
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
(0515) 857 020

Administratie RSG
Almastraat 5
8601 EW Sneek
(0515) 429 760

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
(088) 22 99 444
Schoolarts: dhr. F. Schaaphok
Verpleegkundige: mevr. C. van Diepen
Assistent: mevr. I. Holkema
Vertrouwenspersoon Odyssee
José Nederhoed
GGD Fryslân
088 22 99 817
j.nederhoed@ggdfryslan.nl.
Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: Meldpunt Vertrouwensinspecteur,
(0900) 111 31 11 (lokaal tarief)
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Leerplichtambtenaar en Inspectie
Afdeling Leerplicht Gemeente Súdwest Fryslân
(0515) 489 000
Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Sophialaan 20
Postbus 120
8900 AC Leeuwarden
(088) 669 60 60
Inspecteur van het onderwijs.
Mevr. drs. H. Deelstra
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