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In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over basisschool De 
Pipegaal in Workum, een school van Stichting samenwerkingsbestuur voor 
primair onderwijs Kyk. Als u geïnteresseerd bent in het onderwijs op De 
Pipegaal, nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding en een kennis-
makingsgesprek. Een afspraak maken kan telefonisch of via de mail. Uitge-
breide informatie vindt u op de website: www.pipegaal.nl

De Pipegaal: Goed onderwijs en betrokken kinderen!
Op De Pipegaal zijn we gericht op de complete ontwikkeling van het kind: emo-
tioneel, theoretisch en praktisch. Kinderen ontwikkelen balans in denken, voelen 
en doen. In verbinding met de omgeving (ouders en maatschappelijke organisa-
ties) willen we het beste uit kinderen halen. We geven projectgericht onderwijs. 
De herkenbare projecten zorgen voor een samenhangend onderwijsaanbod. 
Onderzoeken, ondernemen en ontwikkelen zijn daarbij onze kernbegrippen. Zo 
ontstaat bij leerlingen meer betrokkenheid en motivatie bij het leren. Kinderen 
ontdekken hun eigen en elkaars talenten en mogelijkheden, daarbij leren ze te 
leren. Op deze manier kunnen kinderen straks goed voor zichzelf zorgen, hebben 
ze oog voor anderen en de wereld om hen heen.

Identiteit
Basisschool de Pipegaal is dé openbare basisschool in Workum. Onze school is 
toegankelijk voor alle kinderen, met respect voor ieders godsdienst, levensbe-
schouwing of culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat kinderen oog 
hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen 
tussen mensen en culturen. Op natuurlijke wijze leren kinderen met elkaar om 
te gaan, met respect voor elkaars overtuiging.

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.

Weverswei 3A, 8711 GP Workum
0515-542189

info.pipegaal@kykscholen.nl
www.pipegaal.nl



Continurooster
Met het continurooster realise-
ren we een goede doorgaan-
de 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. 
Ons continurooster komt het welbevinden van de kinderen ten goede en het 
werkt stimulerend voor een effectieve leertijd en de ontwikkeling van de kin-
deren. 

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 aan-
dacht: 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, structuur en regelmaat belangrijk, zijn 
alert op pesten en hanteren een anti-pestprotocol. 

Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen
Onze visie op onderwijs is zichtbaar in alles wat we doen en wat we ontwikke-
len. Onderwijs is voortdurend in beweging. Elk schooljaar volgt het team scho-
ling 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.
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DE PIPEGAAL IS EEN JEELO SCHOOL  DE PIPEGAAL IS EEN JEELO SCHOOL  
Jeelo staat voor Je Eigen LeerOmgeving. 
Een Jeelo-school heeft als doel om alle 
leerlingen meer te laten leren. Jeelo heeft 
daarom 12 projecten ontwikkeld waarin 
leerlingen uitgedaagd worden. Leerlingen 
leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in 
projecten. Ze benutten elkaars talenten en ‘leren leren’. Als ouder kun je een 
bijdrage leveren en als maatschappelijke organisatie. Je kunt immers door je 
beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. Je werkt 
bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, dienstverlening, techniek, bouw, detailhan-
del, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of je hebt 
een hobby. Het komt allemaal aan de orde in de projecten. Inhoudelijke bijdra-
gen van ouders zijn daarom zeer welkom. Laat het team van de school weten 
waarin je deskundig bent.
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Jeelo-scholen 
werken daarom met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind krijgt 
een inlogcode voor Mijn Jeelo. Je kunt daarin meekijken met wat je kind leert. En 
je kunt zien wat je kind al geleerd/gedaan heeft. 

Wereldoriëntatie en 21e-eeuwse vaardigheden
Tijdens 12 projecten wordt gewerkt aan de 21e-eeuwse vaardigheden.  
De uitdagingen zijn:
• Wees baas over je eigen ontwikkeling
• Zorg goed voor jezelf
• Zorg goed voor anderen
• Zorg goed voor onze planeet
• Gebruik informatie veilig en betrouwbaar
• Werk duurzaam samen

Taal en begrijpend lezen 
Taal en begrijpend lezen zijn geïntegreerd in de Jeelo projecten. 

Rekenen en spelling
We gebruiken aparte methodes voor de ontwikkelingsgebieden rekenen en 
spelling.

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.05 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn op 
vrijdagmiddag vrij, zij zijn dan om 12.05 uur uit. Alle leerlingen eten tussen de 
middag in de klas, samen met de leerkracht. 

Informatie naar ouders 
Nieuwsbrief: U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief (ook te vinden op de web-
site van de school www.pipegaal.nl). U krijgt deze nieuwsbrief via de e-mail 
toegestuurd. In deze nieuwsbrief zijn o.a. de data van alle activiteiten van de ko-
mende maand opgenomen. Verder treft u een toelichting voor bepaalde activi-
teiten. We proberen zoveel mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken. 
Ook krijgt u regelmatig een Jeelo nieuwsbrief hierin staat alle informatie over de 
projecten waar we mee bezig zijn of gaan. Op onze website vindt u verder veel 
algemene en praktische informatie over onze school.

We plannen twee keer per jaar een 10 minutengesprek en 2 keer per jaar een 
rapportgesprek. Op deze middag kunt u met de leerkracht praten over de ont-
wikkeling van uw kind. Via parro kunt u zich voor de rapportgesprekken en de 10 
minutengesprekken  inschrijven. 
Voor groep 3 tot en met 8 vinden we het fijn als de kinderen ook bij de gesprek-
ken aanwezig zijn. 
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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 wor-
den genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De mede-
zeggenschapsraad 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. 

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR
De Pipegaal maakt deel uit van onderwijsteam 2 van KyK. In dit team horen 
ook basisschool De Skulpe (Hindeloopen), De Meiboom (Warns) en De Populier 
(Makkum). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. 
De namen van de leden van de OMR zijn te vinden op de website. 

GMR
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen van 
KyK. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR be-
staat uit  ouders en personeelsleden

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. Zij organiseren bijvoorbeeld samen het sinterklaasfeest, het kerst-
feest, de avondvierdaagse en de laatste schooldag.
De samenstelling van de ouderraad vindt u op onze website.

Vrijwillige ouderbijdrage
Op school worden veel activiteiten georganiseerd die niet voor rekening van de 
overheid komen. Deze extra activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouder-
bijdrage. Het fonds wordt door de penningmeester van de ouderraad beheerd. 
In de loop van het schooljaar ontvangen ouders een nota. De bijdrage per gezin 
kunt u vinden op onze website.

Verkeersveiligheid rondom school
Met de inzet van de klaar-over dienst bevorderen we de verkeersveiligheid rond-
om de school voor- en na schooltijd. De verkeersbrigadiers, zowel ouders en 
leerlingen van groep 7 en 8, werken hieraan mee. Zij krijgen specifieke instructie 
van de politie om als goede klaar-over te kunnen functioneren.

Algemene ouderavond
Elk schooljaar wordt er een algemene ouderavond georganiseerd door en voor 
ouders. De organisatie is in handen van de ouderraad en de medezeggenschaps-
raad. Op deze avond brengen beide raden verslag uit over activiteiten en finan-
ciën 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.
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Hulpouders 
Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij een aantal activiteiten 
op school. We zijn erg blij met deze hulp! Hierdoor kunnen verschillende activi-
teiten ondernomen worden. 

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.

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 via het aanvraagformulier op de website 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

Vakantie
In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor een vakantie buiten de 
schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakan-
ties 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 web-
site van de school.

De vakantieplanning vindt u op onze website.

Naast de reguliere vakanties zijn er nog de zogenaamde marge-uren voor onder 
andere studiedagen van de leerkrachten en andere activiteiten of eventuele ca-
lamiteiten. We laten u ruim van tevoren weten wanneer de kinderen extra vrij 
zijn.

Buitenschoolse opvang
Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang Kidsfirst. U kunt 
zich hiervoor aanmelden op de website van: www.kidsfirst.nl.
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Bewegen op school
Op school wordt er extra aandacht besteed aan een gezonde en actieve leefstijl 
van alle leerlingen.
We besteden veel aandacht aan het bewegend leren tijdens de lessen.
Naast het bewegingsonderwijs in de speel- of sportzaal gaan de groepen 3 t/m 
8 regelmatig naar het zwembad. Dit is geen diplomazwemmen, maar Swim-
2Play. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld voor basisscholen. Kinderen blijven 
zo vertrouwd met water op een speelse manier. 
Daarnaast stimuleren wij kinderen om extra te bewegen door spel- en bewe-
gingsactiviteiten in de lunchpauze aan te bieden. 

Eten en drinken op school
We zijn een voorstander van gezond eten op school, om zo bij te dragen aan een 
goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond 
eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. 
Om deze reden vragen we ouders geen sport- en frisdranken mee te geven en 
ook geen koek, snoep en chips. 

Fruitpauze
De kinderen eten elke dag fruit of groente. Wanneer uw kind geen fruit of groen-
te eet, is een boterham een goed alternatief. 

Lunchpauze
De kinderen eten en drinken dagelijks een gezonde lunch. Een gezonde lunch 
bestaat uit belegde boterhammen, met daarbij (eventueel) wat fruit of groente. 
Water is een gezonde dorstlesser.

Parro
Wij gebruiken Parro om te communiceren met ouders. Parro is een (besloten) 
communicatie-app die gekoppeld is aan ons leerling administratie systeem. Via 
deze app wordt u snel en gemakkelijk op de hoogte gehouden van het nieuws 
van onze school, kunt u zich inschrijven voor oudergesprekken, en nog veel meer!

Rapporten: 
Uw kind krijgt tweemaal een rapport mee, nl. in het midden (jan/feb) en aan 
het eind (juni/juli) van het schooljaar. 
Voor de rapportgesprekken krijgt u een uit nodiging. Deze rapportgesprekken zijn 
verplicht voor alle ouders.
Afspraken: Naast deze verplichte rapportgesprekken zijn wij altijd bereid om met 
u te praten over uw kind.
Het is wel fijn als u hier even een afspraak voor maakt. 

Afspraken
We kennen op school verschillende afspraken. Deze afspraken worden aan het 
begin van het jaar besproken met de kinderen. Het hele schooljaar wordt er 
aandacht besteed aan deze afspraken.

Zindelijkheid
Wanneer een kind op school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is. Als dat 
niet het geval is, gaat de groepsleerkracht in overleg met de ouders om afspra-
ken te maken over hoe te handelen bij ‘een ongelukje’ of het verkorten van de 
lestijd in de periode dat het kind nog niet zindelijk is. Informatie over zindelijk-
heidstraining wordt door het consultatiebureau gegeven. Op de site van de GGD 
staat daar meer informatie over (GGD, zindelijkheid).

Kleding en persoonlijke bezittingen
Omdat er nog al eens wat voorwerpen blijven liggen in school of op het school-
plein zou het fijn zijn als u alle bezittingen van uw kind voorziet van naam. Mocht 
u toch iets kwijtgeraakt zijn dan kunt u in de hal bij de kleuters in het bankje 
kijken of het daar in zit. 

GOED OM TE WETENGOED OM TE WETEN
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Verjaardagen 
Verjaardagen kinderen: Verjaardagen zijn voor kinderen erg belangrijk. We ge-
ven op De Pipegaal het jarige kind de keuze. Uw kind mag de andere kinderen 
trakteren op een gezonde traktatie of uw kind kan op de dag van de viering 
kiezen voor drie zelf gekozen activiteiten.

Ziekte leerling 
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan dan dit graag doorgeven aan 
school. Dit kan telefonisch (0515-542189). 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. Als 
uw kind op school ziek wordt, proberen we ouders/verzorgers van het kind te 
bellen. We vragen u dan het kind van school te komen ophalen. We sturen het 
kind nooit zelf naar huis ook al woont het nog zo dichtbij. Wanneer we geen 
gehoor krijgen blijft het kind op school. Als het zodanig ziek of gewond is, dat 
verzorging onmiddellijk nodig is, dan schakelen we medische hulp in. 

Ziekte leerkracht 
Bij ziekte van de leerkracht komt er een invaller. Wanneer er geen invalkracht 
beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing. 

Contact
We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een beeld heeft gekregen 
van de school. 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, ons 
Facebook- en Instagram-account. Leuk als u ons daar ook gaat volgen!
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