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Adres en  
contactgegevens:
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8602 BK Sneek
0515-725187

Directeur: T. Sterenborg
Email: TSterenborg@odysseescholen.nl
Website: www.mastersneek.nl

sneek

Geachte ouders en verzorgers,
 
 Voor u ligt de schoolgids in kalendervorm voor 
het schooljaar 2019-2020. In de schoolgids/jaar-
kalender vindt u alle wettelijke en praktische 
informatie die u nodig heeft. 
 
Wij zullen ons uiterste best doen om u op tijd te 
informeren mochten er wijzigingen of toevoegin-
gen zijn in de jaarkalender.
 
Op de achterzijde van iedere maand vindt u 
informatie die van belang is voor u of voor uw 
kind(eren). Het gaat om belangrijke data en over 
de dagelijkse gang van zaken op Master Sneek.
Wij hopen dat deze kalender een mooie plaats 
krijgt bij u thuis, zodat u steeds een geheugen-
steuntje bij de hand hebt.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 
jaarkalender of andere zaken, neem dan gerust 
contact op met ons.
 
Met vriendelijke groet,
Directie en team Master Sneek

Beschrijving team 

Groep Naam: ma di wo do vr

Coachgroep 1 Claudia Wolke
* Levelwerk gr 1/2

*

Luc Jongsma

Coachgroep 2 Nynke Abma
* Donderdagmiddag  
kindercoaching
** Vrijdagmiddag begelei-
den van de leerlingenraad

* **

Luc Jongsma 
* donderdagmiddag

*

Coachgroep 3 Henk Faber

Luc Jongsma

Coachgroep 4 Olga Schuil
* ambulant
** ochtend ambulant

* **  

Luc Jongsma
* ochtend

*

Coachgroep 5 Amerens Schurer

Peter Ottenhoff
* Plusgroep
** Levelwerk middenbouw
**: Extra ondersteuning 
bovenbouw ochtend
***: Doe-klas Diken

* ** ***

Directeur Tinie Sterenborg

Intern Begeleider Mariska Bruin

Onderwijsassistent Geart Bakker

Schoolassistent Maria Witteveen (tot 12.00)

Administratie Henrieke Sijtsma
* tot 12.30

Conciërge Jan Has 
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Master Sneek is één van de 14 scholen van Stich-
ting Odyssee. Odyssee biedt passend onderwijs 
aan ongeveer 2150 leerlingen van 4-18 jaar. Het 
onderwijs wordt gegeven door een enthousiast 
team van 315 medewerkers – variërend van assis-
tent en vakleerkracht tot conciërges en experts. 

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, 
ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of 
cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het on-
derwijs! ook luisteren we goed wat de samenle-
ving van ons vraagt en formuleren we passende 
antwoorden op deze vragen. Als Odyssee maken 
wij het onderwijs passend voor ieder kind. Kinde-
ren krijgen regie op het eigen leren, met focus op 
plezier, avontuur en talent! Odysseescholen zijn 
integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op 
alle domeinen schoolteams verantwoordelijkheid 
en invloed hebben op school. Vanuit het service-
bureau worden de scholen hierbij ondersteund.

Op de website van Odyssee is meer te lezen over 
onze gezamenlijke visie en uitgangspunten, 
bijvoorbeeld in het strategisch beleidsplan 2019-
2023. Dit plan is de basis waarop scholen hun 
schoolplan vormgeven. Dit plan is ook te vinden 
op onze website. In 2019 wordt een bestuurlijke 
fusie tussen Odyssee en Gearhing voorbereid.

Master Sneek wil haar leerlingen stimuleren om 
hun individuele talenten te ontwikkelen en cru-
ciale vaardigheden te leren voor het leven in de 
wereld van morgen. 
Naast de cognitieve ontwikkeling hechten wij 
ook veel waarde aan de persoonlijke ontwikke-
ling van onze leerlingen. 

Pijlers van dit concept zijn:

Duurzaam: 
We werken aan het ontwikkelen van kennis, vaar-
digheden en gedrag die de kinderen voor de rest 
van hun leven in kunnen zetten. 
We stimuleren de kinderen om nieuwsgierig en 
proactief te zijn, zichzelf goed te leren kennen en 
te weten wat ze nodig hebben om tot leren te 
komen. We geven onderwijs dat bij het kind past. 
Master maakt leerlingen bewust van de wereld 
om zich heen en de verantwoording die ze daar-
voor kunnen nemen. 
Iedereen kan een bijdrage leveren aan een 
duurzame samenleving. Duurzaam betekent hier 
gezamenlijk continue in beweging en overal. Dit 
alles met een optimistisch en onwrikbaar ver-
trouwen in het leren van ieder mens 
 
Samen: 
De coachgroepen zijn heterogeen samengesteld. 
De samenstelling is afhankelijk van het aantal 
leerlingen per jaargroep en kan per schooljaar 
anders zijn. Het samenstellen van de groepen is 
een nauwkeurig proces. Dit wordt in overleg met 
de intern begeleider en de coaches gedaan. Op 
Master Sneek maken kinderen gebruik van el-
kaars talenten, kennis en vaardigheden waarmee 
ze worden uitgedaagd om met iedereen samen 
te werken zodat ze zichzelf hiermee zo breed 
mogelijk ontwikkelen. We kiezen bewust voor 
combinatiegroepen! 
Leerlingen weten van elkaar wat hun sterke pun-
ten zijn, en kunnen van daaruit samenwerken. 
Teamleden en leerlingen leren van en met elkaar. 
Op Master werken we samen met team, ouders 
en kind aan hetzelfde doel; de positieve ontwik-
keling van het kind. Op Master zitten leerlingen 
op een school en niet alleen in een klas we willen 
elkaar leren kennen, en staan open voor iedereen. 

 

Zicht op de leerling/coaching 
Welbevinden van de leerlingen staat voorop 
We weten wat de kinderen aan kunnen en ze 
worden gecoacht en uitgedaagd in de zone 
van hun naaste ontwikkeling zodat de kinderen 
niet overvraagd worden maar de voorwaarden 
tot leren wel maximaal zijn. De coachende leer-
kracht is zich bewust van zijn eigen kwaliteiten 
en van de kwaliteiten van zijn leerlingen om zo 
een optimale groei te realiseren. We brengen de 
ontwikkeling van de leerling in kaart op verschil-
lende gebieden. Team en ouders zoeken een 
passend aanbod voor de leerling. We coachen 
leerlingen op persoonlijke ontwikkeling, vaardig-
heden en kennis. 

Volgen van de leerlingen
Voor iedere leerling vanaf groep 3 wordt er een 
IOP (individueel ontwikkelplan) gemaakt. Dit IOP 
wordt vier keer per schooljaar geëvalueerd n.a.v. 
toetsen en observaties. In het IOP staan verschil-
lende onderdelen; Persoonsontwikkeling en so-
ciaal-emotioneel functioneren, beschrijving van 
de ondersteuningsbehoefte en/of de onderwijs-
behoefte, een instructie/ ondersteuningstabel, en 
een stuk met eigen inbreng van de leerling. In de 
eigen inbreng beschrijft de leerling per vakge-
bied waar de leerling trots op is en wat de leer-
ling nog wil leren. De leerlingen van groep 1 en 2 
worden gevolgd met behulp van het programma 
onderbouwd online. Vanuit dit programma wordt 
er voor de leerlingen een verslag gemaakt waarin 
de vorderingen staan. De ouders/ verzorgers wor-
den samen met de leerling vier keer per school-
jaar uitgenodigd om de vorderingen (cognitief 
en sociaal-emotioneel) met de coach te bespre-
ken. Daarnaast heeft de leerling gedurende het 
schooljaar een aantal gesprekken met de coach. 
Deze gesprekken worden gedaan vanaf groep 4. 
Dit zijn individuele gesprekken waarin de leerling 
en zijn/haar (sociaal-emotionele) ontwikkeling 
centraal staat. De leerling wordt zo betrokken bij 
het leerproces en op deze manier stimuleren we 
het eigenaarschap van de leerling.

Dit is de 
 Master Sneek
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Dit is de Master Sneek
vervolg

Thematisch werken/échte situaties 
Middels een thema krijgen de kinderen beteke-
nisvolle activiteiten aangeboden en leren zij van-
uit hun eigen talenten, daar waar nodig worden 
zij aangestuurd. 
Op Master leren we in de school én buiten de 
school en zoeken samenwerking met ouders, 
bedrijven en instellingen. 
We plannen een aantal onderwerpen school-
breed in. 

Leren op niveau
Leerlingen ontwikkelen zich niet allemaal in het-
zelfde tempo. We volgen de leerlingen nauwkeu-
rig en evalueren regelmatig de vorderingen die 
ze maken. Dit doen we in overleg met de intern 
begeleider, de coaches en soms ook externe 
deskundigen. Naast het reguliere aanbod dat 
voor de meeste leerlingen voldoende is, hebben 
wij ook een plusgroep (1x per week een ochtend) 
en een doe-groep (2x per week een middag) 
voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben. 
In de plusgroep wordt er gewerkt aan mindset 
en worden de leerlingen geprikkeld met andere 
lesstof. De doe-groep is voor leerlingen die meer 
praktisch ingesteld zijn en leren door te doen.
Om bij de leerlingen zelfstandigheid en eige-
naarschap te ontwikkelen, maken wij gebruik 
van Leero. Dit is een instrument dat wordt 
ingezet vanaf groep 4 en staat op de ipad van 
de leerlingen. Hierin staat het dagrooster van 
elke leerling. De geplande activiteiten in het 
rooster kunnen door de leerling ingepland 
worden in Leero. 

21ste eeuwse vaardigheden
De leerlingen leven in een maatschappij waarin 
kennis en informatie centraal staan. De school 
past zich aan, aan de eisen die de maatschappij 
stelt. Dit wordt gedaan door het bevorderen van 
de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardighe-
den. Hieronder worden de volgende vaardighe-
den verstaan: samenwerken, communicatie, ken-
nisconstructie, ICT-gebruik, creativiteit, kritisch 
denken en probleemoplossend vermogen. De 
vaardigheden zijn op de Master Sneek in de be-
staande vakken opgenomen en worden dus niet 
los gezien van kennis.

Het werken met Ipads
Op de Master Sneek heeft elke leerling een 
eigen Ipad. Het werken met een Ipad maakt het 
mogelijk om te leren volgens eigen leertempo, 
traject en voorkeuren. Op die manier kan er goed 
ingespeeld worden op de individuele kenmerken 
van leerlingen en kan passend onderwijs gerea-
liseerd worden. Dit betekent onderwijs op maat, 
waarbij elke leerling mee telt. De ervaringen van 
de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat de ipad 
niet meer standaard met de leerlingen mee naar 
huis gaat.
We willen benadrukken dat de ipad een middel 

is en geen doel.

Evaluatie speerpunten 
schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2018-2019 is 
gebruikt om onze visie vorm 

te geven. We hebben een visie in 
woord en daar willen we nog beelden 

aan koppelen zodat er een mooie pos-
ter gemaakt kan worden. Op die manier 

kunnen belangstellenden voor onze school 
in een oogopslag zien waar wij voor staan. Er 

is te weinig leerlingengroei. Het lijkt erop dat 
“nieuwe ouders” onze school niet kunnen vin-

den. Hier gaan we mee aan de slag in samen-
werking met KidsFirst, ook zij hebben belang bij 
instroom van nieuwe peuters. De eindopbreng-
sten van groep 8 waren voldoende dit schooljaar.

Duurzaam onderwijs zodat kinderen en team vanuit eigen kracht en talent kunnen leren wie ze 
willen zijn. Wat zie je hiervan dagelijks terug in de school? 
Onderzoeken of ervaringsgericht onderwijs (E.G.O) gericht op welbevinden (hoe maakt iemand 
het) en betrokkenheid ( hoe doet iemand het) van leerlingen en team de kapstok kan zijn voor de 
uitvoering van onze visie  

Speerpunten 2019-2020 
  Speerpunt 1) Onderwijsopbrengsten  
Eindopbrengsten handhaven op voldoende niveau.  
Groei van de onderwijsopbrengsten naar een voldoende 
niveau op alle vakgebieden. 

  Speerpunt 2) Communicatie en groei leerlingenaan-
tallen  
Communicatie extern: Gericht op de profilering van de 
school.  
Communicatie intern: Communicatie over de schoolont-
wikkeling met ouders en andere belanghebbenden. 

  Speerpunt 3) Visie op ontwikkeling Master Sneek 
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Leren in een community/Leren als 
sociale activiteit
Ouders, leerlingen en leerkrachten werken 
intensief samen. Ook bedrijven, organisaties en 
andere mensen in de omgeving willen we graag 
betrekken. De school staat middenin de maat-
schappij en daarom wordt het ook wel communi-
ty genoemd. 
Het leren op de Master Sneek vindt plaats in een 
context waar de leerling omringd wordt door 
andere leerlingen en dat maakt het een sociale 
gebeurtenis. 
Leerlingen worden op school gestimuleerd om 
samen te werken en om kennis aan andere 
leerlingen over te dragen in de vorm van een 
presentatie, werkstuk of het geven van instructie. 
Uit onderzoek onder onze leerlingen blijkt het 
stimuleren tot samenwerken als zeer positief 
ervaren wordt.
Ouders/verzorgers zijn een belangrijk onderdeel 
van onze community. Alleen door met elkaar 
samen te werken kunnen we de community 
vormgeven. De betrokkenheid bestaat uit het 
bijwonen van de IOP gespreken maar ook bij het 
meedenken, mee-ontwikkelen en mede vormge-
ven van ons onderwijs.

Gouden en zilveren weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker 
voor de groepsvorming aan het begin van het 
schooljaar. Daarom wordt er elk nieuw schooljaar 
gestart met de “gouden weken”. Tijdens de gou-
den weken wordt er gewerkt aan groepsvorming, 
elkaar leren kennen en het maken van afspraken 
met elkaar. Op die manier wordt er een mooie 
basis gelegd voor de rest van het schooljaar. Na 
de kerstvakantie wordt dit nog eens herhaald 
tijdens de zilveren weken. 

Schoolklimaat
Om tot leren te kunnen komen is het van be-
lang dat een kind zich veilig voelt. Op de Master 
Sneek wordt ingezet op een veilig schoolklimaat. 
We werken aan sociaal-emotionele vorming en 
maken duidelijke afspraken met elkaar en laten 
voorspelbaar gedrag zien bij leerkrachten.

Anti-pestprogramma KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
gericht op het versterken van de sociale veilig-
heid en het tegengaan van pesten op basisscho-
len. KiVa zet in op positieve groepsvorming en 
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal 
emotionele ontwikkeling 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 onder-
zoek hebben verschillende scholen van Stichting 
Odyssee meegedaan. 
KiVa is goedgekeurd door het Nationaal Jeugdin-
stituut en voldoet aan de eisen van wet sociale 
veiligheid op school. 

Naast de inzet van methodisch materiaal bij met 
name de basisvaardigheden wordt er veel ge-
bruik gemaakt van apps en websites. Een over-
zicht van veel gebruikte apps en websites staan 
in het schoolplan op de website.

Gymrooster 2019-2020
Dinsdag 
8.45-10.00 Coachgroep 2
10.00-11.30 Coachgroep 3

Vrijdag 
10.45-12.15 Coachgroep 4
12.45-14.15 Coachgroep 5

Leergebieden Groep 1/2 Groep 3 Groep 4/5/6 Groep 7/8
Nederlandse taal en leeson-
derwijs

  Schatkist
  Onderbouwd 
Online

  VLL Kimversie
  Taal op maat
  Nieuwsbegrip en 
nieuwsbegrip XL 

  Pennestreken

  Taal op maat
  Nieuwsbegrip 
  Blits
  Pennestreken

  Taal op maat
  Nieuwsbegrip 
  Blits
  Pennestreken

Rekenen en wiskunde   Met sprongen 
vooruit

  Onderbouwd 
online

  Wereld in getallen
  Rekenmuurtje
  Met sprongen vooruit

  Wereld in getallen
  Rekenmuurtje
  Met sprongen 
vooruit

  Wereld in getallen
  Rekenmuurtje
  Met sprongen 
vooruit

Oriëntatie op mens en 
maatschappij/ wereldoriën-
tatie

  Onderbouwd 
online

  Kiva 
  Naut (biologie), 
Meander Aardrijks-
kunde) en Brandaan 
(geschiedenis)

  Take it easy

  Kiva 
  Naut (biologie), 
Meander Aardrijks-
kunde) en Bran-
daan (geschiede-
nis)

  Take it easy

  Kiva 
  Naut (biologie), 
Meander Aardrijks-
kunde) en  
Brandaan  
(geschiedenis)

  Take it easy  
HVO/godsdienst

Bewegingsonderwijs en spel
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Voor het eerst naar school; dat is spannend voor 
kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw 
kind zich snel thuis voelt op Master Sneek. De 
juiste aandacht en zorg begint direct bij de aan-
melding. Daarom zijn er voorafgaand aan deze 
eerst schooldag altijd een aantal gesprekken. Als 
eerste een kennismakingsgesprek. Hierin krijgt 
u informatie over de school en een rondleiding 
door de school zodat u sfeer kunt proeven. Mocht 
u naar aanleiding van dit gesprek besluiten 
om uw kind in te schrijven volgt er ongeveer 6 
weken voor de 4e verjaardag nog een afspraak. 
Dit gesprek is met de coach bij wie het kind in 
de groep komt. In dit gesprek wordt alles wat 
van belang is (nogmaals) doorgesproken. Bij dit 
gesprek worden ook de data afgesproken voor 
het proefdraaien.
Bij aanmelding gaan wij er van uit dat leerlingen 
zindelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan 
willen we graag vooraf overleg hierover zodat we 
met elkaar goede afspraken kunnen maken.
De groepen op Master Sneek zijn heterogene 
groepen. Leerlingen van verschillende leeftijden 
zitten bij elkaar.

Wanneer leerlingen op latere leeftijd instromen 
op de Master Sneek worden zij nadrukkelijk 
betrokken bij het aanmeldingsproces. Dat wil 
zeggen dat zij bij de gesprekken aanwezig zijn en 
gebruik mogen maken van de mogelijkheid om 
proef te draaien.

Leerlingvolgsysteem en zorgroute
Een fijne schooltijd en goede schoolprestaties 
van leerlingen vinden we belangrijk. Als we wer-
ken aan kwaliteit, investeren we direct in onze 
leerlingen en hun prestaties. We volgen alle re-
sultaten met het leerlingvolgsysteem, de groeps-
overzichten en de verschillende toetsen.

Master Sneek stimuleert alle leerlingen om hun 
talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit 
uw kind halen en aanbieden wat uw kind nodig 
heeft.. 

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en 
zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door 
de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere 
problemen hebben. De leerkrachten houden dit 
goed in de gaten. Alle leerlingen worden bespro-
ken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over 
een leerling? Leerkracht en intern begeleider 
bespreken dan (samen met ouders) welke on-
dersteuning nodig is. Ook kan de leerling in het 
bovenschools Zorg en Advies Team besproken 
worden. In dit team werken we samen met onder 
meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente 
met oa. maatschappelijk werk, bureau Jeugd-
zorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopeda-
goog en andere deskundigen. 

Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat 
volgen wij de ontwikkeling. Hiervoor gebruiken 
het IOP (individueel handelingsplan). Het IOP 
komt tot stand aan de hand van observaties, 
resultaten van coachgesprekken en toets resul-
taten. De resultaten van toetsen worden geana-
lyseerd en verwerkt tot nieuwe doelen in het IOP. 
Vier keer per jaar worden de ouders uitgenodigd 
voor een gesprek over de ontwikkeling van hun 
kind. Daarbij is het kind zelf ook aanwezig. Voor 
aanvang van het gesprek krijgt u het IOP per 
mail toegestuurd.
Naast methode-gebonden toetsen gebruiken 
wij ook een onafhankelijk toetsinstrument, CITO. 
Tweemaal per jaar maken de leerlingen deze 
toetsen en daarmee kunnen wij een vergelijking 
maken met het landelijk gemiddelde. 

Nieuw op school
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Odyssee Expertisecentrum
Soms kan de school de benodigde ondersteu-
ning voor leerlingen niet zelf bieden. Dan wordt 
er in overleg met ouders gebruik gemaakt van 
het Expertisecentrum.
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle 
kennis en expertise van de Odysseescholen. Denk 
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoog-
begaafde 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 Odyssee Expertisecentrum. 
Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching 
wenst of als er problemen zijn in een groep (van 
welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft 
een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin 
staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en 
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 zorgcoördinator van het Expertis-
ecentrum loopt via de intern begeleider van onze 
school.
 
Intern Zorg overleg (IZO)
Het IZO is een overleg tussen school, schoolmaat-
schappelijk werk en de schoolverpleegkundige. 
Dit overleg vindt vier keer per jaar plaats. Tijdens 
dit overleg worden leerlingen besproken met 
problematiek in bijvoorbeeld de sociaal emotio-
nele ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, thuissitu-
atie enz. 
Schoolverpleegkundige: Mevr. B. Zeinstra, 
B.Zeinstra@ggdfryslan.nl

Speciaal onderwijs:  
Campus Simmerdyk
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 is ook gehuisvest in dit gebouw. Van-
uit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per 
week op ontdekkingstocht.
Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden voor 
allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, 
toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlin-
gen in een vertrouwde omgeving extra vaardig-
heden opdoen en zich ontwikkelen. 
 
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 leerlin-
gen in het voortgezet onderwijs in onze regio is 
het samenwerkingsverband Fultura. Meer info 
kunt u vinden op www.fultura.nl 
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Plusklas
Odyssee heeft de Plusklas voor meer- of hoogbe-
gaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte 
hebben aan extra uitdaging. In de Plusklas wordt 
ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellec-
tueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeel-
den zijn versnelde leerroutes, interessante extra 
lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op de 
website.

Niet alle leerlingen die in aanmerking komen 
voor deelname aan de plusklas worden geplaatst. 
Wij zien op school dat deze groep leerlingen een 
specifieke aanpak nodig heeft. Daarom is er op 
Master Sneek op woensdag een dag waarop deze 
leerlingen een ander aanbod krijgen. Zij werken 
deze dag met elkaar aan andere doelen en het 
ontwikkelen van hun mindset.

Doeners
Soms leren leerlingen door te doen. Met name 
een groep leerlingen die als uitstroomprofiel Pro, 
VMBO BB of VMBO BK heeft kan baat hebben 
bij een andere aanpak. Op Master Sneek krijgen 
deze leerlingen op dinsdag- en donderdagmid-
dag een praktisch aanbod, daarnaast is er ook 
aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling.
 
Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, 
verpleegkundige en 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 gezond-

heid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de 
onderzoeken contact opnemen met de school-
arts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het 
telefonisch spreekuur.

Klachtenregeling
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 tevre-
den over bent. Dan willen we heel graag samen 
met u in gesprek, zodat we samen een oplossing 
kunnen zoeken.
Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u 
het beste bespreken met de groepsleerkracht. 
Als u er samen niet uitkomt, luistert de school-
directeur naar uw verhaal. Lukt het dan nog 
niet om tot een oplossing te komen dan 
hebben we een contactpersoon vertrou-
wenskwesties die met u meedenkt: 
mevrouw M. Bruin (intern begeleider). 
Deze persoon kan u doorverwijzen 
naar de GGD-vertrouwenspersoon 
José Nederhoed en eventueel naar 
de Landelijke Klachtencommissie.

De contactpersoon met betrek-
king tot sociale veiligheid op 
school is: mevrouw M. Bruin.

Regelingen en  
protocollen 
Op onze website zijn documen-
ten te vinden die betrekking heb-
ben op rechten en plichten van 
zowel de school als de leerlingen 
en hun ouder(s)/ verzorger(s). 

  Verlof en vrij vragen 
  Huisregels 

  Protocol sociale media 
  Protocol Toelaten, schorsen en verwijderen 
  Klachtenregeling 
  Privacyreglement - Foto’s en filmpjes 
  Veiligheidsbeleid 
  Sponsoringsbeleid 
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Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling machtsmis-
bruik. 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 klachtencom-
missie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij 
GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw José Ne-
derhoed, handelt de klacht af volgens een vaste procedure, 
behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verant-
woording 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 “Vertrouwensper-
soon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jongeren”. 
Deze folders zijn te downloaden via de website van GGD 
Fryslân (www.ggdfryslan.nl). José Nederhoed is te bereiken 
bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 817 of via 
e-mail j.nederhoed@ggdfryslan.nl.

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In 
de wet staat dat op onze school lessen 
vormingsonderwijs kunnen worden 
gegeven als ouders daarom vragen. Het 
godsdienstonderwijs en levensbeschou-
welijk vormingsonderwijs worden gege-
ven binnen de schooltijden, maar vallen 
niet onder de verantwoordelijkheid van 
onze school. Deze lessen zijn aanvullend 
op de aandacht die wij als school be-
steden aan geestelijke stromingen en 
burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonder-
wijs van drie kwartier worden verzorgd 
door een bevoegde vakdocent van een 
bepaalde levensbeschouwelijke richting. 
Ga voor meer informatie naar de website 
www.vormingsonderwijs.nl.
Als er voldoende interesse is in vor-
mingsonderwijs, kunnen wij deze lessen 
aanvragen. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden voor u of voor school. 
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Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ou-
ders 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 onze school 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 arbeidsomstandig-
heden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelsza-
ken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. 
De vergaderingen zijn openbaar.
Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen 
dit vooraf aangeven bij de voorzitter. Een ouder 
of een teamlid van Master zijn ook vertegen-
woordigd in de gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad (GMR) van alle Odysseescholen. 
Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten 
aan Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt ge-
hoord! Meer informatie over de MR en GMR staat 
op onze website.
De MR bestaat komend schooljaar uit de volgen-
de personen:

Overzicht uitstroom groep 8
Na acht jaar basisonderwijs gaan de 
leerlingen naar het voortgezet onder-
wijs. School maakt een plaatsingsad-
vies VO op basis van de schoolresul-
taten en de persoonlijke talenten en 
eigenschappen van de leerlingen. Wij 
helpen leerlingen en hun ouders tijdig 
om goede keuzes te maken. We delen 
de informatie over de informatie-avon-
den VO en de doe-dagen. Ouders en 

leerkracht melden een leerling samen 
aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs. 
 

Pro VMBO 
BL

VMBO 
KB

VMBO 
GT

HAVO VWO

2015-2016 0% 12,5% 4,1% 25% 16,6% 41%

2016-2017 8,7% 26% 0% 13% 21,7% 30,4%

2017-2018 13,6% 18,18% 27,27% 4,5% 9% 27,27%

2018-2019 0% 0% 5,8% 41,17% 11,76% 41,17%

Toets schoolscore

2015-2016 Route 8 196,8 onvoldoende

2016-2017 Route 8 196,5
201,4*

onvoldoende
onvoldoende

2017-2018 Route 8 197,2
207,3*

onvoldoende
voldoende

2018-2019 Route 8 206,8 voldoende

Wytse Vellinga – ouder van Master Sneek

Mariska Bruin – werkzaam op Master Sneek

Lisanne Bergstra – leerkracht Master Amiko

Chantal Dijkstra – ouder van Master Sperkhem

Jolanda Bakker – leerkracht Master Sperkhem

Jildou Sinnema-Dooper – ouder van Master Sneek

T/m 31 december 2019 heeft Mariska Bruin zitting 

in de GMR. Na de fusie zijn er verkiezingen voor de 

nieuwe GMR.

Centrale Eindtoets
Leerlingen van groep 8 maken een centrale eind-
toets. De centrale eindtoets toetst wat leerlingen in 
de afgelopen 8 jaar hebben geleerd op de basis-
school. De inspectie van het onderwijs monitort 
de uitkomsten van deze toetsen op schoolniveau. 
Scholen zijn sinds een paar jaar vrij om een eind-
toets te kiezen. Wij hebben gekozen voor de adap-
tieve toets van ROUTE 8. ROUTE 8 is een digitale, 
adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van 
uw kind meet. 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 en maakt dus een unieke toets. Voor meer 
informatie over ROUTE 8 verwijzen wij u naar de 
website: www.route8.nl 
De inspectie heeft normtabellen opgesteld op 
basis waarvan de gemiddelde opbrengst van de 
scores van de leerlingen gewogen kunnen worden

* Volgens de richtlijnen van de inspectie mogen 
onder bepaalde omstandigheden scores uit het 
gemiddelde gehaald worden.

Bij het verlaten van onze school dragen wij zorg 
voor een goede overdracht. De nieuwe school 
krijgt altijd een onderwijskundig rapport van 
ons.
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Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of 
andere vieringen zijn fijne momenten voor de 
leerlingen. Deze activiteiten zijn alleen moge-
lijk met uw steun. Daarom vragen wij de ou-
ders een vrijwillige ouderbijdrage van €20,00 
per leerling. Komt een leerling halverwege het 
jaar op school? Dan berekenen we de helft 
van het bedrag.

Schoolreisje
De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen 
met elkaar op kamp. De leerlingen van groep 1 
t/m 7 gaan één dag op schoolreisje. De kosten 
voor zowel het schoolreisje als het schoolkamp 
moeten van te voren betaald worden. Het be-
drag voor deze activiteiten staat niet vast, dit is 
afhankelijk van de activiteit die gedaan wordt. 
Wanneer het financieel gezien moeilijk is om 
de kosten voor deze activiteiten te betalen kan 
er (onder bepaalde omstandigheden) gebruik 
gemaakt worden van Stichting Leergeld. Zij 
betalen dan de kosten van het schoolkamp/ 
schoolreisje. 

Communicatie
Op Master Sneek worden verschillende com-
municatiemiddelen gebruikt. De mededelin-
gen of communicatie met de coach verlopen 
via Schoudercom.nl. Dit is een beveiligd plat-
form waar binnen de ouders onderling of met 
de coaches kunnen communiceren.
Daarnaast gebruiken we twitter en facebook 
om leuke updates te kunnen delen van de 
activiteiten die op school gedaan worden. De 
nieuwsbrief ontvangt u via schoudercom.

Ouders zijn belangrijk op Master Sneek. Ou-
ders worden gezien als partner van de school. 
De betrokkenheid van ouders verhoogt de 
motivatie en prestatie van leerlingen. Elke 
zes-acht weken is er contact tussen coach en 
ouders over het onderwijs, de voortgang en 
planning van de activiteiten, doelen en leer-
stof. 
De school kent een diverse populatie ouders. 

De school is een community. Ouders, leerlingen 
en leerkrachten werken intensief samen. De vaste 
contactmomenten met ouders zijn in de jaar-
agenda en de schoolgids opgenomen. Ouders 
spelen tevens een rol bij de organisatie, uitvoe-
ring en evaluatie van het onderwijs. De school 
moedigt ouders aan om workshops op een spe-
cifiek voor hun bekend (vak)gebied te verzorgen. 
De ouders worden voorafgaand aan het geven 
van de workshops in de onderwijskundige princi-
pes van de school onderwezen. Na afloop van de 
workshop is er ook een evaluatiemoment.

Op Master Sneek zijn er verschillende werkgroe-
pen actief; Sport, kunst/cultuur, onderwijsaanbod, 
plein/groen, feesten/vieringen en de bibliotheek. 
In elke werkgroep is er ook iemand vanuit het 
team vertegenwoordigd. Dit is de schakel naar 
de school toe. Het is voor school prettig als de 
werkgroepen bestaan uit een aantal vaste perso-
nen. Daarnaast is het fijn als er een groep ouders/
verzorgers is die incidenteel wil meehelpen. Denk 
aan rijden met uitstapjes of ondersteunen bij 

activiteiten in de groep.

Sport: Deze werkgroep zorgt ervoor dat school 
ingeschreven wordt bij de verschillende spor-
tevenementen in Sneek, dat er clinics gegeven 
worden vanuit de sportverenigingen en de orga-
nisatie van de Koningsspelen.

Kunst en Cultuur: Deze werkgroep levert een 
bijdrage aan het kunst en cultuuraanbod van 
de school. Er worden voorstellingen gepland en 
creatieve workshops gegeven. 

Plein en groen: Deze werkgroep houdt zich be-
zig met de omgeving rondom de school. Elk jaar 
wordt er meegedaan met NL doet. Er is al veel 
bereikt met deze werkgroep. Er zijn tuintjes aan-
gelegd, een tipi en tunnel op het plein geplaatst, 
knikkerpotjes gelegd, bomen geplant en een 
tuimelrek geplaatst.

Feesten en vieringen: Deze werkgroep onder-
steunt bij de verschillende feesten en vieringen 
op school. Zij komen met ideeën en helpen bij de 
organisatie.

Bibliotheek: Op school is een kleine bibliotheek. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier 
hebben in lezen en zijn dan ook blij dat er ouders 
zijn die op bepaalde dagen willen ondersteunen 
bij het ruilen van boeken. Daarnaast ondersteunt 
deze werkgroep jaarlijks bij de kinderboeken-
week. 

Community
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Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan 
kunt u ons voor 8.30 uur bellen om uw kind af te 
melden. U kunt uw kind ook via schoudercom bij 
de leerkracht afmelden.
Is een leerling zonder toestemming afwezig, 
dan moeten wij dit melden bij de leerplichtamb-
tenaar (lpa). De lpa die gekoppeld is aan onze 
school is mevrouw S. Verf.
In de leerplichtwet staat wanneer een leerling 
vrijstelling van school kan krijgen. Meer informa-
tie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof 
staan op onze website. Bijzonder verlof moet 
minstens 2 maanden vantevoren aangevraagd 
worden.

Overzicht  
vakanties 

Mobiel
Leerlingen die een mobiel 
bij zich hebben, zetten 
deze uit als zij op school 
komen (uiterlijk om 8.30 
uur). De mobiel mag onder 
schooltijd niet gebruikt 
worden tenzij de coach 
toestemming heeft gege-
ven. Het meenemen van een mobiel is op eigen 
risico, school is niet aansprakelijk voor ontstane 
schade.

Social media
Na de invoering van de algemene verordening 
gegevensbescherming vragen wij u regelmatig 
toestemming voor het gebruik van beeldmate-
riaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht 

u tussentijds hierin een wijziging willen 
aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de 

leerkracht van uw kind terecht. Ook 
is er een reglement Social Media 

opgesteld. Dit kunt u vinden 
op de website. 

Heeft u foto- of videom-
ateriaal van kinderen 

op school en wilt u 
dit via social media 

(zoals Facebook 
of Twitter) 

verspreiden? 
Doe dit altijd 
in overleg én 
met toe-
stemming 
van school. 

Sfeer, ge-
dragsregels 
en aanpak 
pesten 
Je veilig en 
prettig voelen 
op school; dat 
is voor ieder 
kind belang-
rijk. Leerlingen, 
leerkrachten 
en ouders zijn 

samen verantwoordelijk voor een fijne en veilige 
schoolomgeving. Master Steve Jobs heeft helde-
re gedragsregels en een pestprotocol. Zo is het 
voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar 
omgaan op school, in de groep en op het plein. 
De regels geven ook bescherming. Ouders weten 
bijvoorbeeld precies hoe ons personeel omgaat 
met de aan hen toevertrouwde leerlingen. 
Pestgedrag wordt op onze school direct aange-
pakt. In het protocol staat beschreven wat we 
doen als er sprake is van pesten. In alle klassen 
wordt aandacht besteed aan de gedragsregels 
en het pestprotocol. Contactpersoon voor onze 
school is Nynke Abma.

Gezonde school
In de ochtendpauze van 10.00 uur tot 10.30 uur 
eten de kinderen uitsluitend fruit en/of groente. 
Brood en koeken zijn dan niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om energy-drankjes of 
koolzuurhoudende drankjes te drinken op school 
in de pauze.

Ziek melden of 
verlof aanvragen

Vakantie Van tot

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020

Odysseedag Maandag 6 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020

Goede vrijdag en 
Pasen

10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie
Incl. bevrijdingsdag

27 april 2020 5 mei 2020

Hemelvaart  
+ vrijdag

21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020  

Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020
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Alle Odysseescholen werken met het Odyssee 
onderwijsbeleidsplan 2016-2020. Dit strategische 
plan is de basis van onze schoolorganisatie en 
omvat de onderwijsvisie- en strategie van stich-
ting Odyssee. We vertalen dit ‘grote plan’ in een 
schoolplan voor onze school. Hierin staat welke 
doelen we de komende jaren moeten behalen. 
Werken met een strategisch plan zorgt ervoor, 
dat alle Odysseescholen passend onderwijs 
vanuit een zelfde visie vormgeven en een hoog 
kwaliteitsniveau nastreven.

U kunt het volledige strategisch 
beleidsplan bekijken op 
www.odysseescholen.nl

Leerlingenraad
In januari 2017 is er op Master Steve Jobs een leer-
lingenraad opgericht. De leerlingenraad bestaat 
uit 8 leerlingen die samen alle leerlingen verte-
genwoordigen. Binnen de leerlingenraad is er 
een voorzitter gekozen en een secretaris. De raad 
vergadert elke drie/vier weken. Zij worden daarbij 
begeleid door Nynke Abma. In het afgelopen 
schooljaar hebben zij verschillende onderwerpen 
besproken. Zij hebben meegedacht over een 
nieuw speeltoestel op het plein, er is gesproken 
over pesten en er zijn statuten gemaakt.

Kinderopvang en peuteropvang 
Kids First COP groep
Op de Obs de Master Steve Jobs bieden wij, 
in een eigen ruimte, peuteropvang en buiten-
schoolse opvang aan. 
De peuteropvang de Krobbe Dobbe is geopend 
op de ochtenden (op dit moment van maandag 
t/m donderdag) en de buitenschoolse opvang is 
alle middag geopend en in de schoolvakanties. 
Kinderen kunnen op de buitenschoolse opvang 
terecht na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakan-
ties de gehele dag. Ouders kunnen vaste dagen/
middagen afnemen, maar bij de kinderopvang 
behoort ook flexibele afname tot de mogelijkhe-
den. 

Kids First werkt structureel samen met de school. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de peuteropvang 
veel contact heeft met de kleutergroepen, kinde-
ren krijgen voor hun vierde jaar ook de gelegen-
heid om alvast een kijkje te nemen in de kleuter-
klas om het wennen aan school gemakkelijker te 
maken. De peuters en kleuters werken vaak met 
dezelfde thema’s en spelen ook regelmatig ge-
zamenlijk buiten. Op de peuteropvang leren de 
peuters ook omgaan met een IPad, d.m.v. apps 
met leuke en leerzame spelletjes, al een kleine 
voorbereiding op groep 1. School organiseert 
samen met de buitenschoolse opvang de 
zogenaamde projectweken in de school-
vakanties waar kinderen vanuit school en 
de opvang aan deel kunnen nemen. De 
leerkracht én de bso medewerker staan 
dan samen voor deze klas/groep. Op deze 
manier wordt de samenwerking tussen 
school, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang steeds meer uitgebreid om zo te 
komen tot een integrale kind aanpak om 
kinderen optimale kansen te bieden.

Aankomend schooljaar, 2018-2019, zal KidsFirst op 
Master Sneek ook BSO aanbieden aan de leerlin-
gen die naar de Tienerschool gaan.
Voor aanmelding en/of meer informatie over 
de peuteropvang en de buitenschoolse opvang 
kunt u terecht bij het kantoor in Grou en/of op 
de website van Kids First www.kidsfirst.nl, maar 
u kunt ook altijd eerst een kijkje nemen op de 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de 
buitenschoolse opvang. U kunt daarvoor contact 
opnemen met de groepen, maar u kunt gerust 
ook zonder afspraak binnenlopen.

Strategisch 
 beleidsplan

Contactgegevens

Kantoor Grou:
Tel. 088-0350400

Peuterspeelzaal de Krobbe 
Dobbe 
Tel. 06-19987636

Buitenschoolse opvang 
Obs Master Sneek
Tel. 06-19983719
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Master Sneek
Jancko Douwamastraat 31
8602 BK Sneek
(0515) 725 187
directie@mastersneek.nl
www.mastersneek.nl

Directie
Tinie Sterenborg (directeur) 
tsterenborg@odysseescholen.nl
Olga Schuil (locatiecoördinator)
olgaschuil@mastersneek.nl

Servicebureau Odyssee
De directeur van Master Sneek is verantwoorde-
lijk voor het schoolbeleid op deze school. 

Daarnaast zijn alle directeuren van de Odyssee-
scholen medeverantwoordelijk voor het boven-
schoolse beleid. De heer R. Krijnen is voorzitter 
van het College van Bestuur van Odyssee. De 
medewerkers van het servicebureau ondersteu-
nen bestuur en directie.

Servicebureau Odyssee
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
(0515) 857 020

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. M. Muller

Contact
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