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Welkom op de Zwetteschool
Voor u ligt een schoolgids die uitstraalt waar we 
voor staan. Een praktische kalender met daarin 
alle informatie over de Zwetteschool die u als 
ouder/verzorger nodig hebt. Zo vindt u antwoord 
op praktische vragen en leest u over de belang-
rijke speerpunten van ons onderwijs. We hebben 
ons best gedaan de kalender zo volledig mogelijk 
te vullen, echter kunnen er natuurlijk wijzigingen 
plaatsvinden. Deze geven wij dan zo spoedig 
mogelijk aan u door. 
Op de Zwetteschool zorgen we er ook komend 
schooljaar weer samen voor dat ieder kind het 
onderwijs krijgt dat bij hem of haar past, dat ou-
der(s)/verzorger(s) betrokken zijn bij de school en 
dat de leerkrachten optimaal hun werk kunnen 
doen om uw kind passend onderwijs te bieden. 
Samen gaan we voor een prachtig schooljaar! 

Stichting Odyssee
De Zwetteschool is één van de vijftien Odyssee-
scholen met een openbare identiteit. We hebben 
binnen onze stichting verschillende scholen: 
dorpsscholen, stadsscholen, speciaal basison-
derwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. 
We werken goed met elkaar samen en maken 
gebruik van alle expertise van scholen. Odyssee 
is een jonge organisatie, die passend openbaar 
onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit 
Sneek en omgeving. In een uitdagende, veili-
ge en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich 
ontwikkelen tot kritische en actieve mensen. We 
bereiden onze leerlingen voor op de volgende 
stap in hun leven, brengen zelfvertrouwen en dis-
cipline bij en motiveren hen om een leven lang te 
leren. 
Odyssee heeft een eigen kleur, een eigen identi-
teit. Deze is kenmerkend voor al onze scholen.                                 

De andere Odysseescholen zijn:
 � ’t Raerderhiem
 �Master Steve Jobs
 �Master Sperkhem
 � Epemaskoalle
 � De Oudvaart
 � De Wyken
 � SBO Wetterwille
 � Sinne
 � Praktijkschool
 �Master Amiko (AZC-school)
 �Middelstein
 � ’t Wad
 � het Noorderlicht 
 � Tienerschool Sneek

Dit zijn wij
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onderwijs
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“Open voor iedereen, oog 

voor verschillen, kleurrijk en 

positief.”Zwetteschool
obs
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Onze groepen en ons team 
Ieder kind komt in een groep met leeftijdsgeno-
ten. Vanuit die groep volgt ieder kind het onder-
wijs dat aansluit op zijn of haar behoeften. We 
werken dit schooljaar met 14 groepen.

De groepen van dit jaar zijn: groep 1-2a, groep 
1-2b, groep 1-2c, groep 3a, groep 4a, groep 4b, 
groep 5a, groep 5b, groep 6a, groep 6b, groep 7a, 
groep 7b, groep 8a en groep 8b.

Wij staan met een professioneel team klaar voor 
uw kind en u: Lotte Huisman (directeur), Bertha 
Breeuwsma (intern begeleider), Petra Schmidt 
(intern begeleider), Miranda Wienema (admi-
nistratief medewerker), Daan Wanders (conciër-
ge), Rebekka van der Meer (onderwijsassistent), 
medewerkers van Kinderwoud én ons team van 
leerkrachten:
 

Mallory Jongsma Groep 1/2 Brenda Rooth Groep 6

Marianne Rous Groep 1/2 Inesz van der Wal Groep 6

Tecla Waterlander Groep 1/2 Paulien IJdema Groep 6

Sjanine Hofstra Groep 3 Ineke de Boer Groep 7

Els Dotinga Groep 4 Marleen van der Pol Groep 7

Kelly Hoekstra Groep 4 Hiske Rijpma Groep 7

Wiepkje van der Zwaag Groep 4 Petra Schmidt Groep 7

Marcel Feenstra Groep 5 Eva de Koning Groep 8

Cyrus Kruis Groep 5 Janneke van Veenendaal Groep 8

Margo Baanstra Groep 6

Onze lestijden 
Op de Zwetteschool hebben we een continuroos-
ter. Wij werken met vijf gelijke dagen: iedere dag 
van 08.30 tot 14.15 uur. Om 08.20 uur gaan de 
deuren voor de groepen 1 t/m 4 open. Dan kunt u 
uw kind in klas brengen. Voor de hogere groepen 
gaat om 08.25 uur de bel, zodat wij om 08.30 uur 
gezamenlijk kunnen starten. In groep 1 tot en 
met groep 4 hebben de leerlingen op vrijdag-
middag vrij zijn dan om 12.00 uur uit. Nieuw is 
dit jaar dat de groepen 1 iedere vrijdag vrij zijn en 
de groepen 2 van 08.30 tot 12.00 uur naar school 
gaan.

Lunch, tussendoortjes en trakteren 
Lunchen doet uw kind met de leerkracht en alle 
klasgenoten op school. De kinderen nemen zelf 
brood en drinken mee. Wij vragen u een gezonde 
lunch mee te geven. Rond 10 uur is er ook een 
pauze. Deze is bedoeld om fruit te eten en wat te 
drinken.  
Als uw kind jarig is, mag hij of zij in de klas trakte-
ren. We zingen samen voor de jarige en mag hij 
of zij bij de naburige klassen langs voor een leuke 
kaart. 

De schooldag
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Gym
Gymdagen groep 1 en 2: maandag en woensdag (in het speellokaal)  
Gymdagen groep 3 t/m 6: woensdag en vrijdag (deze kinderen lopen naar de Julianaschool) 
Gymdagen groep 7 en 8: woensdag en donderdag (deze kinderen gaan op de fiets naar de Sinne)
 

Vakanties en andere vrije dagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie:  22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie:   24 december 2018 t/m 4 januari 2019  
   (21 december tot 12.00 uur school)

Studiedagen:   24 september 2018 de gehele dag

   7 januari 2019

   7 juni 2019 de gehele dag

Voorjaarsvakantie:  18 februari t/m 22 februari 2019

Goede vrijdag:   19 april 2019

Pasen:   21 en 22 april 2019

Meivakantie:   29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart:   30 mei & 31 mei 2019

Pinksteren:   9 & 10 juni 2019

Zomervakantie:  15 juli t/m 23 aug 2019 
    Vrijdag 12 juli ook vrij

Studiemiddagen: 11 oktober vanaf 12.00 uur 
     8 februari vanaf 12.00 uur 6
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Leren op de 
Zwetteschool    

 

Ons lesaanbod 
De Zwetteschool biedt modern onderwijs van 
hoge kwaliteit. Bij de jongste kinderen begint dit 
spelenderwijs. In de lessen zetten wij ons bewust 
en doelgericht in om de ontwikkeling van de 
kinderen stimuleren en te volgen.  
Vanaf spelend leren bij de kleuters ontwikkelen 
de kinderen steeds meer eigen verantwoorde-
lijkheid te dragen voor hun leerproces om zo 
uiteindelijk in groep 8 voldoende vaardigheden 
te hebben en klaar te zijn voor het voortgezet 
onderwijs. 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het lesaanbod:

Vakgebied Tijdsbesteding 
per groep

Welke methode

Taal:
Taal ontwikkeling  
Aanvankelijk lezen
Spelling
Voortgezet lezen
Begrijpend lezen
Woordenschat

1 en 2: 3 uur
3 en 4: 9.15 uur
5 t/m 8: 7.45 uur

 
Veilig leren lezen KIM (Groep 3)
Staal (groep 3 t/m 8)
Estafette (groep 4 t/m 8)
Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)

Rekenen 1 en 2: 3 uur
3 t/m 8: 5 uur

 
Wereld in getallen (groep 1 t/m 8) 
Met sprongen vooruit (groep 1 t/m 8)

Schrijven 3 en 4: 1.30 uur
5 t/m 8: 0.45 uur

Pennenstreken

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek

3 en 4: 2 uur
5 t/m 8: 3 uur

Blink wereld (groep 3/4)
Grenzeloos (groep 5 t/m 8) 
Eigentijds (groep 5 t/m 8) 
Binnenstebuiten (groep 5 t/m 8)

Verkeer 3 t/m 8: 0.30 uur VVN verkeerskranten

Werken met ontwikkelingsmateriaal
Brede ontwikkeling op alle  
vakgebieden

1 en 2: 6.45 uur

Bewegingsonderwijs 1 en 2: 2 uur
3 t/m 8: 1.30 uur

Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1/2)
Bewegen in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8)

Creatieve ontwikkeling
Handvaardigheid 
Tekenen 
Muziek 
Drama 

1 t/m 2: 3 uur
3 t/m 8: 2.30 uur

Crea-atelier (groep 1/2)
Creatief circuit (groep 3 t/m 8)

Fries 1 t/m 8: 0.30 uur SkoalTV van omrop Fryslân  
Studio F

Engels 1 t/m 8: 0.30 uur Take it Easy (groep 1 t/m 8)
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De Zwetteschool biedt passend onderwijs voor 
ieder kind, zodat we het beste uit hem of haar ha-
len. Wij zorgen dat ieder kind krijgt wat het nodig 
heeft. Door het volgen van de 1-zorgroute hebben 
we de ontwikkeling van het kind op elk moment 
goed in beeld. Elke leerkracht houdt in de gaten 
of er leerlingen zijn die een ondersteuningsbe-
hoefte hebben. Samen met de intern begeleider 
en ouder(s)/verzorger(s) bespreekt de leerkracht 
wat er nodig is aan extra ondersteuning. 

Zorgoverleg 
Daarnaast kunnen we in overleg met Jeugdge-
zondheidszorg en Schoolmaatschappelijk werk 
oplossingen zoeken. Ook kunnen we gebruik ma-
ken van het zogenoemde bovenschools Zorg- en 
Adviesteam met expertise van GGD, Veilig thuis, 
een orthopedagoog en gedragsdeskundigen.

Resultaten 
Een fijne tijd op school is heel belangrijk. Goe-
de prestaties ook. We volgen de kinderen met 
Cito-toetsen en methode-gebonden toetsen.  
Wij houden alle resultaten van uw kind bij in het 
leerlingvolgsysteem en zetten de resultaten in 
het groepsplan. Drie keer per jaar worden deze 
resultaten tijdens de contactmomenten bespro-
ken. Vanaf groep 3 worden de leerlingen ook 
mee uitgenodigd, zodat ze eigenaar worden van 
hun eigen leerproces. Twee keer per jaar krijgt 
uw kind een rapport mee. De manier waarop we 
rapporteren is momenteel in ontwikkeling. Dit 
schooljaar zal u hierover meer horen.

Centrale Eindtoets 
Leerlingen van groep 8 maken een centrale eind-
toets, waarbij getoetst wordt wat leerlingen in de 
afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de Zwette-
school. 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 digitale, 
adaptieve toets van ROUTE 8. Adaptief betekent 
dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw 
kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een 
eigen route door de toets. 

De inspectie heeft normtabellen opgesteld op 
basis waarvan de gemiddelde opbrengst van 
de scores van de leerlingen gewogen kunnen 
worden. 
 
Onze school heeft gemiddeld 204,5 gescoord, dit 
is een score binnen de norm van de inspectie. 
Vorig jaar was deze score 211.6, wat ook binnen de 
norm van de inspectie is.

Onderwijs met  
aandacht voor  
ieder kind
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Van Zwetteschool naar het  
voortgezet onderwijs 
Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet 
onderwijs. Wij helpen u en uw kind bij het maken 
van die keuze.  We bespreken samen (leerling, 
ouders en leerkrachten) welke keuze de beste is 
voor uw kind. De school waar uw kind naartoe 
gaat krijgt van ons een onderwijskundig rapport, 
zodat die school ook weet wat uw kind kan, wil 
en nodig heeft.  
 

Overzicht uitstroom leerlingen  
naar het voortgezet onderwijs:

2016 2017 2018

VWO 12% 33% 31%

HAVO 20% 25% 18%

VMBO- GT 28% 27% 31%

VMBO- BB/KB 40% 15% 17%

Praktijkonderwijs 4% 12% 3%

In de praktijk 
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en 
mogelijkheden. De Zwetteschool sluit hierbij 
aan. We staan voor avontuurlijk leren in een fijne 
school, we willen leerlingen prikkelen en uitda-
gen. In de praktijk betekent dit dat we het on-
derwijs aanpassen aan hun behoeften. Voor een 
aantal vakken doen wij dit groepsoverstijgend, 
waarbij de leerlingen les krijgen op eigen instruc-
tieniveau. Dat kan in de eigen klas zijn of voor 
één of meer vakken bij een andere leerkracht. Er 
is ruimte voor kinderen die wat meer aandacht of 
juist uitdaging nodig hebben. Zo bieden wij extra 
ondersteuning door verlengde instructie, herha-
ling, levelwerk en is er een Odyssee plusklas. Op 
deze manier haalt iedereen het beste uit zichzelf.

Innovatief 
Leren doe je op veel verschillende manieren. Via 
moderne en innovatieve methoden in de klas, 
maar zeker ook daarbuiten. Daarom organi-
seert de Zwetteschool ieder jaar interessante en 
leerzame activiteiten voor alle leerlingen op het 
gebied van sport en cultuur. Alle groepen gaan 
op schoolreisje, we organiseren excursies naar 
musea en de bibliotheek, doen mee aan sport-
toernooien in de regio en bieden groep 8-leer-
lingen een cursus jeugd-EHBO aan. We werken 
mee aan projecten van culturele instellingen en 
organiseren jaarlijks een afscheidsmusical voor 
groep 8. De kinderen doen natuurlijk ook mee 
aan de Koningsspelen. 
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Expertisecentrum 
Leerlingen en leerkrachten kunnen coaching en 
ondersteuning krijgen van het Odyssee expertis-
ecentrum. In dit expertisecentrum zijn alle kennis 
en expertise gebundeld, waardoor wij als school 
passende ondersteuning kunnen inzetten voor 
bijvoorbeeld dyslexie, hoog begaafdheid of socia-
le vaardigheden.

Speciaal onderwijs
Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. 
Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan 
kan hij of zij terecht bij de campus Simmerdyk. In 
de campus zijn openbare scholen voor speciaal 
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs 
en praktijkscholen. Het expertisecentrum van 
Odyssee en de plusklas zijn ook gehuisvest in dit 
gebouw.

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

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

Passend onderwijs binnen Odyssee
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Februari
2019

Deze week 
adviesgesprekken 
schoolverlaters groep 8 en 
contactmoment ouder(s)/
verzorger(s) groep 1 t/m 7

Laatste week zilveren 
weken

Deze week 
adviesgesprekken 
schoolverlaters groep 8 en 
contactmoment ouder(s)/
verzorger(s) groep 1 t/m 7
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Voor het eerst naar 
school? Spannend! Op 

de Zwetteschool doen we 
er alles aan om te zorgen dat uw 

kind én u zich snel thuis voelen. Dat begint met 
een kijkje op school en in de klas: de eerste ken-
nismaking. Daarna mag uw kind vijf keer komen 
wennen voor uw kind “echt” begint op school. 
Als uw kind twee maanden op school zit, komt 
de leerkracht bij u thuis langs om te bespreken 
hoe het gaat, want goed contact vinden wij erg 
belangrijk.

Kinderopvang Kinderwoud 
Binnen onze school werken we samen met Kin-
derwoud. Deze samenwerking bestaat uit peda-
gogische, spel en motorische ondersteuning in 
de groepen 1 en 2. Daarnaast biedt Kinderwoud 
peuteropvang en voor- en naschoolse opvang 
van 7.00 uur tot 19.00 uur. Meer informatie kunt u 
vinden op www.kinderwoud.nl/locaties/
opvanglocaties/pov-bso-de-
windbreker-kinderwoud.htm .

Ziekmelden of verlof aanvragen 
Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch vóór 
8.30 uur, op nummer 0515-412019. Als uw kind 
zonder melding en toestemming niet op school 
komt, moeten wij dit melden. Dat geldt bij ziekte, 
maar ook in andere gevallen van verzuim. In de 
leerplichtwet staat wanneer u vrijstelling kunt 
krijgen. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u 
vinden op www.zwetteschool.nl  of afhalen bij de 
administratie.

Ouderbijdrage 
Extra activiteiten maken de Zwetteschool een 
leuke school. Om alles te kunnen betalen, vragen 
wij van u een vrijwillige financiële bijdrage. Afge-
lopen jaren was deze bijdrage €20,-. 

Tevreden kinderen én ouders 
Een goede school is pas een topschool als kinde-
ren en ouder(s)/verzorger(s) tevreden zijn. Daar-
om houden wij elke twee jaar een tevredenheids-
onderzoek. Dat leert ons wat goed gaat en welke 
dingen we kunnen verbeteren. Natuurlijk kunt u 
ons daarnaast op elk moment vertellen wat u van 
onze school vindt. Dit kan bij de leerkracht van 
uw kind, bij de intern begeleider of de directeur.

Leerkracht afwezig 
Als een leerkracht afwezig is, lossen we dat de 
eerste dag op binnen het team. Als het langer 
duurt, dan regelen we vervanging.

Informatieverstrekking 
Iedere week ontvangt u een weekmail met daar-
in de belangrijkste informatie. Momenteel zijn wij 
bezig met een nieuwe website. Zodra die klaar is, 
krijgt u hierover bericht via de weekmail. Op onze 
website www.zwetteschool.nl vindt u actuele en 
uitgebreide informatie over onze school. Daar 
vindt u ook de jaarkalender en diverse formulie-
ren (bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzon-
der verlof). Daarnaast stuurt de leerkracht via de 
mail informatie over zaken die specifiek gelden 
voor de groep van uw kind.

Nieuw op 
school
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Gouden weken 
Onze school werkt met de methode ‘Gouden We-
ken’. In de eerste (Gouden) weken van het school-
jaar investeren we extra in positieve groepsvorming 
en oudercontact. Alle leerkrachten gebruiken hier-
voor een stappenplan. Belangrijk onderdeel hiervan 
zijn de omkeergesprekken. Dit zijn gesprekken 
tussen ouder(s)/verzorger(s), de leerkracht en in de 
hogere groepen uw kind. Het doel van deze ge-
sprekken is kennismaken en vooruitblikken op het 
komende schooljaar. De schoolreisjes en -kampen 
zijn ook gepland in de Gouden weken met als doel 
een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar 
plezier van hebben.  
Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspra-
ken tijdens de Zilveren weken opgefrist.

Kiva 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
gericht op het versterken van de sociale veiligheid 
en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa 
zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de 
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ont-
wikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale 
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 
verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep 
als geheel en dus niet op individuele kinderen.
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijks-
universiteit Groningen blijkt dat het school- en 
leerklimaat sterk verbetert, leerlingen zich pretti-
ger voelen, effectief pesten tegengaat en oplost 
en leerkrachten vaardigheden aanleert om met 
groepsproblemen om te gaan. 

Aan dit onderzoek hebben verschillende scholen 
van Stichting Odyssee meegedaan. KiVa is goedge-
keurd door het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet 
aan de eisen van wet sociale veiligheid op school. 
Op de Zwetteschool werken we met het Kiva pro-
gramma. Meer informatie is te vinden op  
www.kivaschool.nl.

Sociale media
Na invoering van de algemene verordening gege-
vensbescherming (AVG) vragen wij u regelmatig 
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
(fot en film) waar uw kind op staat. Mocht u hierin 
een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daar-
voor terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook is 
er een reglement Social media opgesteld. Dit kunt 
u vinden op de website. Heeft u foto- of videoma-
teriaal van kinderen op school en wilt u dit via de 
sociale media verspreiden? Doe dit altijd in overleg 
én met toestemming van school.

Een sociale school
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In schooljaar 2017-2018 hebben we hard gewerkt 
aan een nieuwe koers voor de Zwetteschool. 
In februari zijn we gestart met een visietraject 
onder begeleiding van een externe organisatie. 
Als team zijn we bewust op onderzoek gegaan 
naar onze nieuw te vormen missie en visie. Waar 
staan we als team voor, en vooral ook waar willen 
we voor gaan. Uit deze ontdekkingstocht zijn een 
aantal speerpunten naar voren gekomen, die we 
komend schooljaar verder gaan uitdiepen. Speer-
punten zijn onder andere het coachend lesgeven, 
het werken in en aan een professionele cultuur, 
portfolio’s ontwikkelen en het zicht krijgen op en 
het ontwikkelen van talenten van de leerling. 

Coachende leerkracht 
Als eerste speerpunt willen de leerkrachten van 
de Zwetteschool graag op een coachende manier 
les geven. Dit betekent dat we meer volgend 
willen zijn dan leidend. Het geven van de juiste 
feedback, het stellen van doelen en de juiste vra-
gen zijn hiervan onderdeel. 

Portfolio’s 
Passend bij het coachend lesgeven is het ver-
leggen van de focus. Het gaat niet alleen om 
resultaat, maar juist ook om het proces. Komend 
schooljaar willen een vorm van portfolio kunnen 
neerzetten, waarbij de leerkracht, de leerling 
én de ouder(s)/verzorger(s) zicht hebben op de 
ontwikkeling van de leerling en niet alleen op de 
score. 

Gesprekkencyclus 
Door het inzetten van de portfolio’s willen we 
meer eigenaarschap bij de leerlingen creëren, 
Onderdeel daarvan is ook dat we willen gaan 
onderzoeken hoe we de gesprekken tussen de 
driehoek, leerling-school-ouders vorm willen en 
kunnen gaan geven. 

Staal 
In schooljaar 2017 – 2018 hebben wij onderzoek 
gedaan naar een nieuwe taal- en spellingsme-
thode en zijn we tot een keuze voor een nieuwe 
methode gekomen. In schooljaar 2018-2019 zullen 
wij starten met deze nieuwe taalmethode “Staal”. 
Staal is een vernieuwende, realistische taal- en 
spellingsmethode waarmee we kinderen (ijzer) 
sterk willen maken in taal en spelling. 
Kortom, we zijn volop in beweging en willen 
vooral zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwik-
keling van uw kind.

Onderwijs in 
ontwikkeling
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Algemene 
informatie MR en OR 

De Zwetteschool is van ons allemaal. Wij betrek-
ken u graag bij de school en wat er gebeurt. Dat 
maakt het voor uw kind, voor u én voor ons leu-
ker en avontuurlijker. Uw betrokkenheid vinden 
wij daarom erg belangrijk. 
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, 
praat mee, beslist mee en adviseert de school 
over bijvoorbeeld veiligheid op en rond de school, 
het schooljaarplan en ontwikkelingen op school. 
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. U kunt 
zien we erin zitten op www.zwetteschool.nl.
De ouderraad (OR) organiseert allerlei activi-
teiten op school. Denk aan de sportdag, het 
sinterklaasfeest, de kerstviering en de jaarlijk-
se ouderavond. De Ouderraad bestaat uit een 
grote groep ouders. Wie ze zijn, kunt u vinden op 
www.zwetteschool.nl. 

Klacht? Vertel het ons! 
Wij willen natuurlijk niets liever dan dat uw kind 
met veel plezier naar school gaat. En dat u als 
ouder uw kind met een goed gevoel naar school 
laat gaan. Toch kan het gebeuren dat u ergens 
niet tevreden over bent. Dan horen wij dat graag, 
zodat we samen een oplossing kunnen zoe-
ken. Laat het de leerkracht weten of bespreek 
het met de directeur of de intern begeleider. 
Komt u er dan nog niet uit? Dan hebben wij een 
vertrouwenspersoon die met u meedenkt. Op 
www.zwetteschool.nl staat daarnaast uitgebreide 
informatie over onze klachtenregeling.

Rechten en plichten 
Op onze website zijn documenten te vinden die 
betrekking hebben op rechten en plichten van 
zowel de school als de leerlingen en hun  
ouder(s)/ verzorger(s).
•         Verlof en vrij vragen
•         Protocol sociale media
•         Protocol Toelaten, schorsen en verwijderen
•         Klachtenregeling
•         Privacyreglement - Foto’s en filmpjes
•         Veiligheidsbeleid
•         SchoolOndersteuningsPlan

Luizencontrole
In de 1e week na iedere vakantie controleren ou-
der(s)/verzorger(s) de kinderen op de aanwezig-
heid van hoofdluis. Worden er bij een kind neten 
of hoofdluis aangetroffen dan wordt u als ouder 
hierover ingelicht en start u thuis met het behan-
delen van uw kind. De leerkracht van de groep 
informeert daarnaast alle ouder(s)/verzorger(s) 
van de groep over de aanwezigheid van hoofdluis 
binnen de groep.
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Algemene 
gegevens 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën? Wij horen het graag! 
Kom naar ons toe, bel of mail ons.
U kunt ons vinden op: 
Adres   Hugo de Grootstraat 2,  
   8603 BP Sneek 
Telefoonnummer (0515) 412 019 
E-mail   administratie@zwetteschool.nl
Website   www.zwetteschool.nl 
Twitter   @obszwetteschool
De jaarkalender staat op de website van de school.

Jeugdgezondheidszorg 
GGD Fryslân 
088 – 22 99 444 
Schoolarts: dhr. F. Schaaphok 
Verpleegkundige: mevr. M. Zijlmans 
Assistent: mevr. A. Hofstee 
Vertrouwenspersoon: mevr. J. Nederhoed
j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Contactpersoon onderwijs
Margo Baanstra en Bertha Breeuwsma

Meldpunt Vertrouwensinspecteur 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie,  
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  
0900 – 111 31 11
Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
tel: 030 – 280 95 90 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar en Inspectie 
Afdeling leerplicht gemeente Súdwest-Frysân 
Tel: 0515 – 489 000
Inspectie van het onderwijs 
Sophialaan 20 
Postbus 120 
8900 AC Leeuwarden 
088 – 669 60 60
www.onderwijsinspectie.nl 
Inspecteur van het onderwijs: 
Mevr. Drs. M. Muller

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs  
Fryslân
www.passendonderwijsinfryslan.nl
T 058 294 89 37  
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