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Voorwoord

Adres en  
contactgegevens:
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Jancko Douwamastraat 31
8602 BK Sneek
0515-725187

Directeur: M.Holwerda
info@mastersneek.nl
Website: www.mastersneek.nl

sneek

Schooltijden 
ma, di, do, vrij 8.30 uur - 14.30 uur. woe tot 12.15 uur
gr 1 t/ m gr 4 vrijdag tot 12.15 uur
Inloop vanaf 8.15 uur 

Geachte ouders en verzorgers,
 
Voor u ligt de schoolgids in kalendervorm voor het schooljaar 2021-2022.  
In de schoolgids/jaarkalender 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 toevoegingen zijn in de jaarkalender.
 
Op de achterzijde van iedere maand vindt u informatie over de dagelijkse 
gang van zaken op Master Sneek en belangrijke data.
Wij hopen dat deze kalender een mooie plaats krijgt bij u thuis, zodat u 
steeds een geheugensteuntje 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,    
 
Team Master Sneek

Beschrijving formatie 

Groep Naam:

Coachgroep 1 Claudia Wolke/ Mariska Bruin

Coachgroep 2 Nynke Abma

Coachgroep 3 Henk Faber/ vacature

Coachgroep 4 Nynke Faber / Olga Schuil

Coachgroep 5 Marjo Zeilstra/ Jolanda Bakker

Directeur Mirjam Holwerda

Locatie coördinator Jolanda Bakker

Intern Begeleider Mariska Bruin

Onderwijsassistent Melanie Oevering

Schoolassistent Maria Witteveen (tot 12.30)

Administratie Henrieke Sijtsma
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Master Sneek is één van de 13 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 
onderwijs! Ook luisteren we goed naar wat de 
samenleving van ons vraagt en formuleren we 
passende antwoorden op deze vragen.
Als Odyssee maken wij het onderwijs passend 
voor ieder kind. Kinderen krijgen regie op het 
eigen leren, met focus op plezier, avontuur en 
talent!
Odysseescholen zijn integraal verantwoorde-
lijk. Dat betekent dat op alle domeinen school-
teams verantwoordelijkheid en invloed hebben 
op school. Vanuit het servicebureau 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 januari 2022 fuseert Odyssee 
met primair onderwijs de Gearhing.

Het team van Master Sneek wil haar leerlingen 
stimuleren om hun individuele talenten te ont-
wikkelen en cruciale vaardigheden te leren voor 
het leven in de wereld van morgen. 
Naast de cognitieve en fysieke ontwikkeling 
hechten wij ook veel waarde aan de sociale en 
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 
Op Master Sneek werken we samen met ou-
ders en kind aan hetzelfde doel; de positieve ont-
wikkeling en leren vanuit een passend aan-
bod voor de leerling.  
 

De leerkrachten die ons vroeger lesgaven kon-
den zich geen voorstelling maken van de maat-
schappij waarin wij nu leven. En ook wij kunnen 
niet exact voorspellen hoe de volgende generatie 
het best voorbereid de problemen en uitdagin-
gen van hun tijd aan kunnen gaan. Goed on-
derwijs begeeft zich in een spanningsveld van 
weten en (nog) niet weten, van overdragen en 
overlaten, van initiatief nemen en autonomie 
verlenen.

Marcel van Herpen uit EGO 

Kennis is overal. De wereld ligt open en we 
begeven ons in een kennissamenleving. Ontwik-
kelingen verspreiden zich razendsnel over onze 
wereld. Dit is pijnlijk duidelijk geworden in de 
Corona crisis die is ontstaan. In deze tijd wordt 
ook duidelijk hoe snel we moeten kunnen hande-
len om dergelijke grote problemen op te kunnen 
lossen. Juist de kinderen van deze tijd kunnen dit.  
We dienen ze uit te dagen om te leren hun eigen 
ontwikkeling in de hand te nemen.

De pijlers van ons onderwijs komen 
uit het Ervaringsgericht Onderwijs, 
het E.G.O.

We verhogen de betrokkenheid van kinderen bij 
het leren. Bij kinderen zien we een natuurlijke 
drang de wereld om hen heen te ontdekken en 
nieuwe mogelijkheden te verkennen. Deze wil 
om te leren moet de ruimte hebben.  Wanneer 
kinderen mogen experimenteren, stimuleert dit 
de zelfstandigheid en vergroot het zelfvertrou-
wen. Hierdoor voelen kinderen zich competent 
en willen ze zich verder ontwikkelen.

We zorgen voor een klas- en schoolomgeving 
met interessante en uitdagende materialen en 
activiteiten voor kinderen. De inrichting van de 
klas en de school is hierbij zeer bepalend, maar 
ook de activiteiten die de leerkracht onderneemt. 
Er is aandacht voor veelzijdigheid in alle ont-
wikkelingsgebieden, zodat ieder kind aan zijn 
trekken kan komen. 

De leerkracht speelt een belangrijke rol in het 
voeren van de dialoog met de kinderen.  Dit 
gebeurt in (coach) gesprekken. Met regelmaat 
worden deze coachgesprekken met de kinde-
ren individueel gevoerd. In de klas praten de 
kinderen veel met elkaar over het leren en de 
alledaagse ontwikkelingen. Bij deze gesprekken 
staan centraal; aanvaarding, echtheid en inleving.  
Hierdoor raken de kinderen verbonden met hun 
omgeving, andere kinderen en worden ze zich 
bewust van de ontwikkeling die ze zelf doorma-
ken. 

We bieden de kinderen onderwijs dat past bij 
hun eigen niveau. De coachgroepen zijn zo 
ingericht dat kinderen werk aangeboden krijgen 
dat past bij hun eigen leerniveau per lesgebied. 
Wanneer een leerling bijvoorbeeld rekenen mak-
kelijk vindt en taal lastiger dan kunnen we daarin 
maatwerk leveren.  Daarbij blijven de kinderen 
wel in de groep met en van elkaar leren, een 
zeer krachtige vorm van leren. Leerlingen we-
ten van elkaar wat hun sterke punten zijn of waar 
ze een ander bij kunnen helpen, van daaruit leren 
ze samenwerken.  

Dit is de 
Master Sneek
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Ook is ons onderwijs gericht op de werkelijke 
wereld. We bieden leersituaties die realistisch 
zijn. Een winkel om te leren rekenen, een school-
tuin waar biologie en tekenen aan bod komen.  
Hierbij proberen we actief leren veel aan bod te 
laten komen. Het werken in de klas op de iPad of 
in een boek wordt afgewisseld met een activiteit 
waarin het geleerde wordt toegepast. We werken 
hierbij aan persoonlijke ontwikkeling, vaardighe-
den en kennis. 
We richten ons hierbij veel op de initiatieven 
van de kinderen zelf. Waar zijn kinderen zelf in 
geïnteresseerd, wat kunnen ze goed, wat willen 
ze zelf ontwikkelen. Wanneer we aansluiten op 
de initiatieven van de kinderen leren ze zelf beter 
initiatieven ontwikkelen. De ideeën die ze heb-
ben doen ertoe en worden belangrijk wanneer je 
daar acties aan kunt verbinden.
Door schoolbreed  te  werken aan een thema krij-
gen de kinderen betekenisvolle activiteiten  aan-
geboden en leren zij meer over de maatschappij 
waarin ze opgroeien. We zoeken samenwer-
king met ouders, bedrijven en instellingen om 
realistisch en interessante leersituaties te kunnen 
aanbieden.  
 
Volgen van de leerlingen
Elke leerling (vanaf groep 3) voert zelf een aantal 
gesprekken per schooljaar met de coach. In dit 
gesprek staat de leerling centraal en naarmate 
de kinderen ouder worden krijgen ze hierin meer 
regie. Op deze manier stimuleren we de betrok-
kenheid en het eigenaarschap van de leerling 
bij het leren en ontwikkelen. 

De leerkrachten houden de ontwikkelingen en 
het leren van de kinderen bij in een individueel 
ontwikkelingsplan. Voor iedere leerling vanaf 
groep 3 wordt er een IOP (individueel ontwik-
kelplan) gemaakt. Dit IOP wordt vier keer per 
schooljaar geëvalueerd n.a.v. de coachgesprek-
ken met de kinderen, de toetsen en observaties. 
In het IOP staan verschillende onderdelen; de 
persoonsontwikkeling en het sociaal-emotioneel 
functioneren, de beschrijving van de behoefte 
aan ondersteuning en instructie die elk kind 
heeft. Want dat is immers niet voor ieder kind 
gelijk. Daarnaast en net zo belangrijk, hebben 
leerlingen allemaal een portfolio waarin zij laten 
zien waar ze trots op zijn en wat ze nog willen 
leren. 
De leerlingen van groep 1 en 2 worden ge-
volgd met behulp van het programma Onder-
bouwd-online. Vanuit dit programma wordt er 
voor de leerlingen een verslag gemaakt waarin 
de vorderingen staan.
De ouders/ verzorgers worden samen met de 
leerling vier keer per schooljaar uitgenodigd om 
de ontwikkeling met de coach te bespreken. 

Om bij de leerlingen zelfstandigheid en eige-
naarschap te ontwikkelen maken wij gebruik 
van contractwerk. Dit instrument wordt ingezet 
vanaf coachgroep 1, waarbij leerlingen al leren 
om hun eigen activiteiten te kiezen, te plannen 
en zelfstandig uit 
te voeren. 

21ste eeuwse vaardigheden
De leerlingen leven in een maatschappij waarin 
kennis en informatie centraal staan en die zich 
razendsnel ontwikkelt. De school bereidt kinde-
ren voor op een toekomst die niet uitgestippeld 
is.  Om succesvol te kunnen functioneren moti-
veren we de kinderen om te leren samenwerken, 
creatief te denken en problemen op te lossen. 
Daarbij is het belangrijk dat kinderen leren dat 
ze uitdagingen vol lef tegemoet kunnen treden, 
daarbij fouten mogen maken en vervolgens tot 
nieuwe oplossingen kunnen komen. Dit wordt 
gedaan door het bevorderen van de ontwikkeling 
van de 21ste eeuwse vaardigheden. Hieronder 
worden de volgende vaardigheden verstaan: 
samenwerken, communicatie, kennisconstruc-
tie, ICT-gebruik, creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen. De vaardigheden 
zijn op de Master Sneek in de bestaande vakken 
opgenomen en worden dus niet los gezien van 
kennis.

Evaluatie speerpunten 
schooljaar 2020-2021
Het afgelopen schooljaar hebben wij ons verder 
verdiept en geschoold in onze visie en de invul-
ling daarvan middels het Ervaring Gericht Onder-
wijs. We hebben de doorgaande lijn gecreëerd 
voor contractwerk, vrije teksten, burgerschap 
en het pedagogisch klimaat, Het team heeft de 
scholing pedagogisch tact gevolgd en geduren-
de het jaar begeleiding en scholing over Erva-

ringsgericht Onderwijs gekregen. 

Het werken met Ipads
Op de Master Sneek werken alle leerling met een Ipad aan opdrachten. 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 behoefte van leerlingen en kan 
passend onderwijs gerealiseerd worden. Dit betekent onderwijs op maat, waarbij elke leerling 
meetelt.

Dit is de  
Master Sneek

vervolg
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Speerpunten 2021-2022

Speerpunt 1) Doorgaande lijn
We houden de focus op de doorgaande lijn in 
aanbod en werkwijze. De verdieping gaan we 
maken in het werken in ateliers en hoeken en 
de betekenisvolle kring in de middenbouw en 
bovenbouw. We kijken kritisch naar de combina-
tie van IEP, Gynzy en Denken in doelen, om onze 
opbrengsten te verbeteren. Daarnaast kijken we 
kritisch naar de combinatie IEP, KIVA en ZIEN. 
 
Speerpunt 2) EGO 
Dit schooljaar zullen we de online scholing peda-
gogisch tact afronden, waarbij welbevinden en 
betrokkenheid centraal zal staan. 
We ontwikkelen de ateliers en hoeken in de 
klassen en op het leerplein naar de theorie van 
Ervaringsgericht Onderwijs zodat in de school de 
werkwijze goed te zien en herkenbaar is. We wer-
ken in school-brede thema’s aan de vakgebieden 
WO, Burgerschap, creatief, muziek, Fries en ICT & 
techniek. De doorgaande lijn op het gebied van 
zelfstandigheid/zelfredzaamheid wordt uitge-
breid.

Speerpunt 3) Communicatie
Extern: We ontwikkelen en werken met een 
content kalender, omschrijven het concept Erva-
ringsgericht Onderwijs helderder zodat we hier 
duidelijker over kunnen communiceren.  
Intern: De communicatie met onze ouders is erg 
belangrijk, We hebben hierover heldere afspra-
ken, We blijven op dezelfde frequente basis de 
kind-oudergesprekken voeren aan de hand van 
het beeld dat de leerkracht heeft, ondersteund 
door de resultaten uit IEP, weergegeven in ons 
portfolio en onze IOP’s.

Schoolklimaat
Om tot leren te kunnen komen is het van belang 
dat een kind zich prettig en veilig voelt. Welbe-
vinden en betrokkenheid is de rode draad binnen 
ons ervaringsgericht onderwijs. We werken 
dagelijks in praktische situaties aan sociaal-emo-
tionele vorming en maken duidelijke afspraken 
met elkaar. 

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 school-
jaar gestart met de “Gouden Weken”. Tijdens de 
Gouden Weken wordt er gewerkt aan groeps-
vorming, elkaar leren kennen en het maken van 
afspraken met elkaar. Op die manier wordt er een 
mooie basis gelegd voor de rest van het school-
jaar. Na de kerstvakantie wordt dit nog eens 

herhaald tijdens de Zilveren Weken. 

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. 

Apps
Naast de inzet van methodisch materiaal bij met 
name de basisvakken wordt er veel gebruik ge-
maakt van apps en websites.  

Methodes/ materialen
Leergebieden Coachgroep1 Coachgroep 2 Coachgroep 3 en 4 Coachgroep 5Nederlandse taal 
en leesonderwijs

 � Schatkist
 � Onderbouwd Online

 � VLL Kimversie
 � Taal op maat 2
 � Nieuwsbegrip en 
nieuwsbegrip XL 

 � Pennenstreken
 � Spelling op maat 2
 � Taalzee

 � Taal op maat 2
 � Nieuwsbegrip 
 � Blits
 � Pennenstreken
 � Spelling op maat 2
 � Taalzee

 � Taal op maat 2
 � Nieuwsbegrip 
 � Blits
 � Pennenstreken
 � Spelling op maat 2

Rekenen en  
wiskunde

 � Met sprongen vooruit
 � Onderbouwd online
 � Denken in doelen

 � Wereld in getallen
 � Denken in doelen
 � Rekenmuurtje
 � Met sprongen vooruit
 � Gynzy

 � Wereld in getallen
 � Rekenmuurtje
 � Met sprongen vooruit
 � Gynzy
 � Denken in doelen

 � Wereld in getallen
 � Rekenmuurtje
 � Met sprongen vooruit
 � Gynzy
 � Denken in doelenOriëntatie op 

mens en maat-
schappij/  
wereldoriëntatie

 � Onderbouwd online  � KiVa 
 � Naut (biologie), 
Meander Aardrijks-
kunde) en Brandaan 
(geschiedenis)

 � Take it easy

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

 � Take it easy

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

 � Take it easy       
 �  HVO/godsdienstBewegingsonder-

wijs en spel
Nijntje beweeg-
programma

Bewegen samen  
regelen

Bewegen samen  
regelen

Bewegen samen  
regelen          

Gymrooster 2021-2022
Dinsdag 

8.45-10.00 Coachgroep 2

10.00-11.30 Coachgroep 3

Vrijdag 

10.45-12.15 Coachgroep 5

12.45-14.15 Coachgroep 4
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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. Wan-
neer uw kind naar de Master gaat kunnen we 
voordat uw kind start op school nog een gesprek 
voeren. 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.

Strategisch beleidsplan
Alle Odysseescholen werken met het Odyssee 
onderwijsbeleidsplan
2019-2023. Dit strategische plan is de basis van 
onze schoolorganisatie en omvat de onderwijsvi-
sie- en strategie van stichting Odyssee. 

We vertalen dit strategisch plan in het schoolplan 
voor onze school. Hierin staat welke doelen we in 
de school met de kinderen en in ons onderwijs 
willen behalen. 

Fusienieuws
De twee besturen Odyssee en Gearhing zijn in 
2019 gestart met een verkenning naar de mo-
gelijkheden om samen verder te gaan als één 
schoolbestuur.  
We hebben de afgelopen periode gebruikt om 
onderzoek te doen. Nu is duidelijk dat alle seinen 
op groen staan en is ons doel om per 1 januari 
2022 samen verder te gaan. 
 
Win-Win situatie
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit 
dezelfde passie: passend onderwijs voor 
alle leerlingen!  
Gearhing heeft haar scholen vooral op 
het platteland, Odyssee vooral in de 
stad. De regio Zuidwest/Noordwest 
Friesland is een geheel van stad en 
platteland. Een economisch flore-
rend en leefbaar platteland is van 
levensbelang voor economisch en 
florerende steden. En andersom. 
Onderwijs is hierbij een belangrijke 
factor.
De fusie biedt veel kansen voor verste-
viging van de onderwijskwaliteit. Spe-
cifieke kennis en expertise op onder-
steunende processen worden gebundeld 
en er kan efficiënter worden ingekocht. Zo 
ontstaat ruimte voor verbetering en kunnen 
er meer middelen ingezet worden op de scho-
len in het belang van de kinderen.

Nieuw op school

Wat betekent dit voor onze school
De fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor de mees-
te mensen niet erg zichtbaar zijn. De scholen behouden 
hun eigenheid, identiteit en team. Leerlingen en ouders 
merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. 
Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar 
kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer 
kansen voor ontwikkeling en mobiliteit. 
De beide bovenschoolse ondersteuningsbureaus zijn in 
mei al gaan ‘samenwonen’ op de Brédyk in Sneek.
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Odyssee Expertisecentrum
Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle ken-
nis en expertise van de Odysseescholen. Denk 
aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbe-
gaafde kinderen, weerbaarheidstraining en cre-
atieve 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, 
schoolmaatschappelijk werk en de 
schoolverpleegkundige. Dit overleg 
vindt vier keer per jaar plaats. Tijdens 
dit overleg worden leerlingen bespro-
ken met problematiek in bijvoorbeeld 
de sociaal emotionele ontwikkeling, 
fysieke ontwikkeling, thuissituatie 
enz. 
Schoolmaatschappelijk werkster: 
Mevr. D. Boersma,  
d.boersma@sudwestfryslan.nl
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 ondersteu-
ningsplan kunt u vinden op de website www.
passendonderwijsinfryslan.nl Voor leerlingen 
in het voortgezet onderwijs in onze regio is het 
samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u 
vinden op www.fultura.nl 
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Leerlab
Odyssee heeft het Leerlab voor meer- of hoogbe-
gaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte 
hebben aan extra uitdaging en begeleiding. In het 
Leerlab wordt ingespeeld op hun specifieke behoef-
ten (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). 
Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante 
extra lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op 
de website.

Doe Klas!
Voor doeners in de groepen 7 en 8.
Als een leerling meer affiniteit heeft om met zijn 
handen te werken en een uitstroomprofiel PRO/BL/
BK heeft dan kan in overleg met de leerkracht en 
ouder(s) de leerling worden aangemeld voor de Doe 
Klas van Odyssee.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, ver-
pleegkundige en assistente van Jeugdgezond-
heidszorg 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 uit-
nodiging en zijn altijd aanwezig bij de onderzoeken. 
Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind? 
Dan kunt u ook buiten de onderzoeken contact 
opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. 
Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.

Klachtenregeling
We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs 
te geven. Ook houden we het welzijn van alle leer-
lingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het 
gebeuren dat u ergens niet tevreden 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. Komt 
u er niet uit dan bespreekt u het met de locatie 
coördinator of de schooldirecteur. Lukt het niet 
om tot een oplossing te komen dan hebben we 
een contactpersoon vertrouwenskwesties die met 
u meedenkt: mevrouw M. Bruin (intern begelei-
der). Deze persoon kan u doorverwijzen naar de 
GGD-vertrouwenspersoon Reintsje Miedema en 
eventueel naar de Landelijke Klachtencommissie.
De contactpersonen met betrekking tot sociale 
veiligheid op school zijn: mevrouw N. Abma en 
mevrouw M. Bruin

Regelingen en 
protocollen 

 � Op onze website zijn documenten te 
vinden die betrekking hebben op rech-
ten en plichten van zowel de school als 
de leerlingen en hun ouder(s)/ verzor-
ger(s).  

 � Verlof en vrij vragen 
 � Huisregels  
 � Protocol sociale media  
 � Protocol Toelaten, schorsen en verwij-
deren  

 � Klachtenregeling  
 � Privacyreglement - Foto’s en filmpjes  
 � Veiligheidsbeleid 
 � Sponsoringsbeleid  
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Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling 
machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over 
discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksu-
ele) intimidatie en (cyber)pesten.
Het gaat om situaties tussen leerlingen on-
derling en tussen leerling en leerkracht of aan 
school verbonden personeel. In de klachten-
regeling zijn bepalingen opgenomen over 
contactpersonen, vertrouwenspersonen en de 
klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon 
aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwens-
persoon, mevrouw José Nederhoed, handelt de 
klacht af volgens een vaste procedure, behan-
delt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen 
verantwoording schuldig aan de school. Hier-
door kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit 
spreken en een klacht voorleggen. 
Meer info is te vinden op de website en die van 
GGD Fryslân. 
GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld 
“Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Ver-
trouwenspersoon voor jongeren”. Deze fol-
ders zijn te downloaden via de website van 
GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). Reintsje 
Miedema is te bereiken bij GGD Fryslân via 
telefoonnummer (088) 22 99 817 of via e-mail 
r.miedema@ggdfryslan.nl.
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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 onderwijs. School maakt een 
plaatsingsadvies VO op basis van de schoolresul-
taten en de persoonlijke talenten en eigenschap-
pen van de leerlingen. Wij helpen leerlingen en 

hun ouders tijdig om goede keuzes te maken. We 
delen de informatie over de informatieavonden 
VO en de doe-dagen. Ouders en leerkracht mel-
den een leerling samen aan bij een school voor 
voortgezet onderwijs. 

Wytse Vellinga – ouder van Master Sneek

Mariska Bruin – werkzaam op Master Sneek

Olga Schuil (Vervanging door Jolanda Bakker)– 

werkzaam op Master Sneek

Lisanne Bergstra – leerkracht Master Amiko

Jildou Sinnema-Dooper – ouder van Master Sneek

Eindtoets
Leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. De 
eindtoets toetst wat leerlingen in de afgelopen 8 
jaar hebben geleerd op de basisschool. De inspec-
tie van het onderwijs monitort de uitkomsten van 
deze toetsen op schoolniveau. Scholen zijn sinds 
een paar jaar vrij om een eindtoets te kiezen. Wij 
hebben gekozen voor de IEP Eindtoets. De IEP 
Eindtoets is een papieren toets die de verplichte 
onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet 
en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee 
uur.  Met een mooie en frisse opmaak, leuke 
teksten en heldere vragen wordt de span-
ning zoveel mogelijk bij de leerlingen 
verlaagd, zodat ze écht kunnen laten 
zien op welk niveau ze staan. Toet-
sen mogen namelijk vooral ook 
leuk zijn om te maken, dat haalt 
het beste in een leerling naar 
boven. 

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%

2019-2020 9% 9% 9% 36% 9% 28%

2020-2021 0% 11% 44% 0% 11% 33%

Toets Schoolscore

2017-2018 Route 8 207,3 voldoende

2018-2019 Route 8 206,8 voldoende

2019-2020 Route 8 niet afgenomen

2020-2021 IEP 72,2 Onder landelijk gemiddelde

Bij het verlaten van onze school 
dragen wij zorg voor een goede 
overdracht. De nieuwe school 
krijgt altijd een onderwijskun-
dig rapport van ons.
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Ouderbijdrage
Sinterklaasfeest, kerstviering, sportdag of cultureel uitstap-
je; het zijn fijne en feestelijke momenten voor onze leerlin-
gen. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met uw steun. 
Daarom vragen we ouders een vrijwillige financiële bijdra-
ge van €20,- De ouderbijdrage wordt ook gebruikt om de 
collectieve ongevallenverzekering te betalen. De hoogte 
van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene 
ouderavond vastgesteld. De MR vertelt dan ook wat precies 
met het bedrag wordt gedaan. Komt een leerling halverwe-
ge het jaar op school? Dan berekenen we een bedrag per 
maand. 
We zijn van mening dat alle leerlingen mee moeten kun-
nen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen 
betalen. We zullen daarom leerlingen in geen enkel geval 
uitsluiten van deze activiteiten.

Schoolreisje
Alle leerlingen van coachgroep 5 gaan drie dagen met 
elkaar op kamp. De leerlingen uit coachgroep 1 t/m 4 gaan 
één dag op schoolreisje. De kosten voor zowel het school-
reisje als het schoolkamp moeten van tevoren betaald wor-
den. Het bedrag 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 omstandig-
heden) gebruik gemaakt worden van Stichting Leergeld. Zij 
betalen dan de kosten van het schoolkamp/ schoolreisje. 

Communicatie
Op Master Sneek worden verschillende communicatiemid-
delen gebruikt. De mededelingen of communicatie met 
de coach verlopen via Schoudercom.nl. Dit is een beveiligd 
platform waar ouders onderling of met de coaches kunnen 
communiceren.
Daarnaast gebruiken we Instagram en Facebook om leuke 
updates te kunnen delen van de activiteiten die op school 
gedaan worden. De nieuwsbrief ontvangt u via Schouder-
com.

Community

Ouders zijn belangrijk op Master Sneek. 
Ouders worden gezien als partner van 
de school. De betrokkenheid van ouders 
verhoogt de betrokkenheid, motivatie en 
prestaties van leerlingen. 
De school is een community. Ouders, leer-
lingen en leerkrachten werken intensief sa-
men. De vaste contactmomenten met ou-
ders zijn in de jaaragenda en de schoolgids 
opgenomen. Ouders spelen tevens een rol 
bij de organisatie, uitvoering en evaluatie 
van het inhoudelijk onderwijs. De school 
moedigt ouders aan om workshops op een 
specifiek voor hun bekend (vak)gebied te 
verzorgen. De ouders worden voorafgaand 
aan het geven van de workshops in de 
onderwijskundige principes van de school 
onderwezen. Na afloop van de workshop is 
er ook een evaluatiemoment.

Op Master Sneek zijn er verschillende 
werkgroepen waaraan ouders deelnemen; 
Sport, kunst/cultuur, plein/groen, feesten/
vieringen en de bibliotheek. In elke werk-
groep 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 personen. Daarnaast is het fijn als er 
een groep ouders/verzorgers is die inciden-
teel 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 verschil-
lende sportevenementen in Sneek, dat er 
clinics gegeven worden vanuit de sport-
verenigingen en de organisatie van de 
Koningsspelen.

Kunst en Cultuur: Deze werkgroep levert 
een bijdrage aan het kunst en cultuur-
aanbod van de school. Er worden voorstel-
lingen gepland en creatieve workshops 
gegeven. 

Plein en groen: Deze werkgroep houdt 
zich bezig 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 aangelegd, een 
tipi en tunnel op het plein geplaatst, knik-
kerpotjes gelegd, bomen geplant en een 
tuimelrek geplaatst.

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

Bibliotheek: Op school is een kleine biblio-
theek. We vinden het belangrijk dat leer-
lingen 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. 
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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 weken van tevoren 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 on-
der schooltijd niet gebruikt worden tenzij 
de coach toestemming heeft gegeven. Het 
meenemen van een mobiel is op eigen risico, 
school is niet aansprakelijk voor ontstane 
schade.

Social media
Na de invoering van de algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG) vragen wij u 
regelmatig toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal (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 videomateriaal van kinderen op 

school en wilt u dit via social media (zoals Fa-
cebook of Instagram) verspreiden? Doe 

dit altijd in overleg én met toestem-
ming van school. 

Sfeer, gedragsregels en aanpak 
pesten 
Vanuit Ervarings Gericht Onderwijs zijn onze 
speerpunten welbevinden en betrokkenheid. Er 
is extra aandacht voor een fijne sfeer in de school 
door een goed pedagogisch klimaat, uitgangs-
punten hiervan zijn heldere gedragsregels. Zo 
is het voor iedereen duidelijk hoe wij graag met 
elkaar omgaan op school, in de groep en op het 
plein.
In de Master Sneek is het belangrijk dat alle leer-
lingen zich veilig en prettig voelen, hierbij betrek-
ken we actief de leerlingen en de ouders. 
Mocht pesten toch voorkomen op onze school, 
wordt dit direct opgepakt. In alle klassen wordt 
aandacht besteed aan de gedragsregels en om-
gang met elkaar.  Anti-pest coördinator op onze 
school is Nynke Abma.  

Gezonde school
In de pauzes eten de kinderen fruit, groente en/of 
brood. Snoep, koeken , koolzuurhoudende dran-
ken en energydranken zijn niet toegestaan. 

Ziek melden of  
verlof aanvragen

Vakantie  Van  Tot en met

Herfstvakantie   16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie  25 december 2021 9 januari 2022

Odyssee studiedag   Maandag 10 januari 2022   

Voorjaarsvakantie  19 februari 2022 27 februari 2022

Goede vrijdag en 
Pasen 

15 april 2022 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022

Meivakantie 
Incl. Bevrijdingsdag 

25 april 2022 8 mei 2022

Hemelvaart   26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren  6 juni 2022   

Zomervakantie  16 juli 2022 28 augustus 2022
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Leerlingenraad
Onze leerlingen hebben een stem in de leer-
lingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 8 
leerlingen die samen alle leerlingen vertegen-
woordigen. 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 Sneek 
bieden wij, in een eigen ruimte, 
peuteropvang en buitenschoolse 
opvang aan. 
De peuteropvang de Krobbe Dobbe is 
geopend op de ochtenden (op dit moment 
van maandag t/m donderdag van 8:15 tot 12:15) 
De buitenschoolse opvang is alle middagen geo-
pend 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 mogelijkheden. 

Kids First werkt struc-
tureel samen met de 
school. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat de 
peuteropvang veel 
contact heeft met 
de kleutergroepen, 
kinderen krijgen voor 
hun vierde jaar ook 
de gelegenheid om 
alvast een kijkje te ne-
men in de kleuterklas 
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. 
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.

Peuteropvang en 
  BSO Kids First

‘Een jaar vol 
ontwikkeling 

en groei’ 

JAARVERSLAG 2016

Het jaar 2016 stond in het 
teken van zichtbaar worden 

op het fysieke vlak en middels 
uitbreiding van nieuwe locaties. 

In de toekomst willen we van 
elkaar leren en met name elkaar 
inspireren om tot een gevarieerd 

aanbod te komen. Met ideeën 
vanuit de groepen en van wijk- 

en teammanagers worden 
concrete plannen gemaakt. 

Ideeën zitten in ‘gewone zaken’, 
waardoor Kids First COP groep 

juist ‘gewoon anders’ is!

KidsFirst.nl

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) 725187
www.mastersneek.nl

Directie
Mirjam Holwerda (directeur)
m.holwerda@mastersneek.nl
Jolanda Bakker (locatiecoördinator)
j.bakker@mastersneek.nl 

Servicebureau Odyssee
De directeur van Master Sneek is verantwoorde-
lijk voor het bovenschoolse beleid.
De Heer R. Krijnen is voorzitter van het college 
van bestuur van Odyssee. 
De medewerkers van het servicebureau onder-
steunen bestuur en directie. 

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

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fyslân
(088) 22 99 444
Jeugdarts: Sophie Gulcher 
Assistent: Yneke van den Berg

Vertrouwenspersoon Odyssee
Reintsje Miedema
GGD Fryslân
(088) 22 99 817 
r.miedema@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
Jolanda Post

Contact
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