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DE PIPEGAAL
In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over basisschool De
Pipegaal in Workum, een school van Stichting samenwerkingsbestuur voor
primair onderwijs ‘Gearhing’. Als u geïnteresseerd bent in het onderwijs
op De Pipegaal, nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding en een
kennismakingsgesprek. Een afspraak maken kan telefonisch of via de mail.
Uitgebreide informatie vindt u op de website: www.pipegaal.nl

Samen leren, met veel plezier
De Pipegaal is een algemeen toegankelijke, gemoedelijke basisschool, waar we
in dagelijkse omgangssituaties en tijdens de lessen de kinderen willen leren
samen te leven en met elkaar om te gaan. Kortom: van, door en met elkaar te
leren. Dit geldt voor zowel leerkrachten, kinderen als ouders. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben zorg voor elkaars welbevinden. Het onderwijs is afgestemd op 3 basisbehoeften: ‘Ik hoor erbij’ ‘ik kan het’ ‘Ik mag dat zelf regelen’.

Hearewei 1, 8711 GC
Postbus 33
8710 AA Workum
0515-542189
info@pipegaal.nl
www.pipegaal.nl

Identiteit
Op onze school is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte
welkom. De identiteit van De Pipegaal wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een
onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op onze school is ruimte voor verschillen in cultuur en overtuiging. We
laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen.
Zo ontdekken ze de meerwaarde van diversiteit. Tegelijkertijd worden kinderen
zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden ze zich voor op de pluriforme
samenleving.
Ononderbroken ontwikkeling
Onze school biedt kinderen een ononderbroken ontwikkeling. We leveren daarbij
zoveel mogelijk maatwerk. We volgen de vorderingen van alle leerlingen in ons
leerlingvolgsysteem en kijken ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een
ononderbroken ontwikkeling kan betekenen dat kinderen een schooljaar gaan
verlengen of versnellen. Dit wordt vroegtijdig met de ouders besproken.
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Continurooster
Met het continurooster realiseren we een goede doorgaande lijn in de schooldag
van onze kinderen. Vanaf het moment dat ze op school komen tot aan dat zij de
school verlaten, gelden dezelfde eenduidige regels. Kinderen en leerkrachten
zijn op de hoogte van deze regels en dat biedt structuur, duidelijkheid en rust.
We verwachten dat ons continurooster het welbevinden van de kinderen ten
goede komt en het stimulerend werkt voor een effectieve leertijd en de ontwikkeling van de kinderen.
Veilige school
Elk kind moet zich veilig voelen op school. Daarom vragen we van kinderen,
leerkrachten en ouders om bij te dragen en mee te werken aan een veilige
school. Onze basisregels:
• We zijn aardig tegen elkaar
• We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
• We lossen ruzie samen goed op
• We zorgen samen voor rust in de school
• We zorgen goed voor onze spullen en die van de ander
• We doen allemaal ons best
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen krijgt structureel aandacht: het leren kennen van jezelf en de ander, het kunnen samenwerken met
andere leerlingen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid, het leren
omgaan met elkaar, met conflicten en het respecteren van verschillen. Tijdens
de introductiedagen (de zogenoemde gouden weken) aan het begin van het
schooljaar stellen de leerkrachten samen met de leerlingen klassenregels op. De
leerkrachten op De Pipegaal vinden orde en regelmaat belangrijk, zijn alert op
pesten en hanteren een anti-pestprotocol.
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Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikkelen. Onderwijs is voortdurend in beweging. Elk schooljaar volgt het team scholing om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren.
Meer specifieke informatie hierover vindt u in de schoolgids, gepubliceerd op de
website.
Teamleden
Jella van Seters
Jacob Anema
Sandra Menks
Jannie Kuijer
Jildou Loen

|
|
|
|
|

directeur onderwijsteam
manager bedrijfsvoering onderwijsteam
administratie onderwijsteam
locatiecoördinator op dinsdag
interne begeleiding 1 dag in de week

Leerkrachten
Annie Bootsma
Lea Koenen
Jannie Kuijer
Sonja Hunia
Maura Schuurmans
Peter Sneekes
Diana Venema
Janet Visser
Sietske de Vries
Silvia de Vries
Ondersteuning:
Anke Wassink | schoolassistent onderwijsteam
Nynke Postma | schoolassistent
Jenny Bouma
| ICT coördinator onderwijsteam
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GROEPSINDELING
		

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4/5

Groep 6/7a

Groep 7b/8

Maandag

Lea Koenen

Diana Venema

Janet Visser

Jannie Kuijer

Silvia de Vries

Peter Sneekes

Dinsdag

Lea Koenen

Diana Venema

Janet Visser

Annie Bootsma

Maura Schuurmans

Peter Sneekes

Woensdag

Lea Koenen

Diana Venema

Sonja Hunia

Annie Bootsma

Maura Schuurmans

Peter Sneekes

Donderdag

Sietske de Vries

Annie Bootsma

Sonja Hunia

Jannie Kuijer

Silvia de Vries

Peter Sneekes

Vrijdag		

Sietske de Vries

Annie Bootsma

Sonja Hunia

Jannie Kuijer

Silvia de Vries

Peter Sneekes

Schooltijden
Maandag tot en met vrijdag:
’s morgens 08.30 - 12.00 uur
’s middags 12.30 - 14.00 uur
Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht.
De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/
of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie
adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties
en onderwijskundige aangelegenheden. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De medezeggenschapsraad functioneert volgens een reglement. Iedere ouder kan zich
verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. In de MR zitten leerkrachten
en ouders. De namen van de leden van de MR zijn te vinden op de website.

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle Gearhingscholen. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR
bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de
leden van de GMR staan op www.gearhing.net.
Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de MR, OMR en GMR zijn in principe openbaar. Ouders
kunnen een vergadering bijwonen als toehoorder.
Ouderraad
De ouderraad ondersteunt en organiseert in overleg met het team activiteiten
op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de avondvierdaagse en de
laatste schooldag. De samenstelling van de ouderraad vindt u op onze website.

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR
De Pipegaal maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit
team horen ook basisschool De Skulpe (Hindeloopen), De Meiboom (Warns) en
De Welle (Koudum). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. De namen van de leden van de OMR zijn te vinden op de website.
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Algemene ouderavond
Elk schooljaar wordt in het najaar een algemene ouderavond georganiseerd door
en voor ouders. De organisatie is in handen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Op deze avond brengen beide raden verslag uit over activiteiten
en financiën van het afgelopen schooljaar. Ouders krijgen ruim voor de vergadering per e-mail de stukken toegestuurd. Beide raden vertegenwoordigen de
ouders en zijn daarom voor hen een aanspreekpunt.
Leerplicht
Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind
leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor
dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de
afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op school worden veel activiteiten georganiseerd die niet voor rekening van de
overheid komen. Deze extra activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het fonds wordt door de penningmeester van de ouderraad beheerd. In
de loop van het schooljaar ontvangen ouders een nota.
Bijdrage per gezin: 1 kind
€ 25,00
2 kinderen
€ 40,00
3 kinderen
€ 47,50
4 kinderen
€ 55,00
5 of meer kinderen € 60,00
Verkeersveiligheid rondom school
Met de inzet van de klaar-overdienst voor- en na schooltijd, bevorderen we de
verkeersveiligheid rondom de school. Ouders en de leerlingen van groep 7 en
8 werken hier aan mee. Zij krijgen een specifieke instructie om als goede klaarover te kunnen functioneren.
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Absentie
Als een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan, moet de school
voor schooltijd, bij voorkeur telefonisch, op de hoogte worden gebracht. Als een
kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met
de ouders.
Verlof
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden
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Vakantie
In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakantie buiten de
schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo’n
vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze
vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
U kunt extra verlof aanvragen met behulp van het aanvraagformulier op de website van de school.

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

17 t/m 21 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
20 t/m 24 februari 2017
14 t/m 17 april 2017
24 t/m 28 april 2017
vrijdag 5 mei
25 mei t/m 26 mei 2017
5 juni
25 juli t/m 1 september 2017

Naast de reguliere vakanties zijn er nog de zogenoemde marge-uren voor studiedagen van de leerkrachten en andere activiteiten of eventuele calamiteiten.
Buitenschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang Kidsfirst. U kunt
zich hiervoor aanmelden op de website van: www.kidsfirst.nl.
Contact
Neem voor meer informatie via mail of telefoon gerust contact op met de school.
Wij maken graag kennis met u en geven met veel plezier een rondleiding door
de school. Meer informatie vindt u ook op onze website en ons (beschermde)
facebook account: www.facebook.com/depipegaal.
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