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Over onze school
Beste ouders/verzorgers,
Wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat, is het in het begin voor u en uw kind vaak erg
wennen. Daarom willen we u door middel van dit informatie-boekje een beetje wegwijs maken
over onze school.
Op dit moment telt It Leech ongeveer 30 leerlingen, verdeeld over drie groepen: groep 1 t/m 3,
groep 4 en 5 en groep 6 t/m 8. De schooltijden zijn elke dag van 8.15-14.15 uur. Tussen de middag
lunchen we met elkaar op school (continurooster). De uitzondering is de woensdag. Op woensdag
gaan alle kinderen van 8.15-12.00 uur naar school. En dit geldt ook voor de vrijdag voor de
leerlingen van de groepen 1 t/m 4.
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende
achtergronden en culturen. We streven naar een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig
voelen en in hun kracht staan. We schenken aandacht aan het leren van sociale vaardigheden en
houden rekening met de individuele leerstijl van ieder kind. Elk kind moet met plezier naar school
gaan! Op It Leech leren kinderen te vertrouwen op zichzelf, ze ontwikkelen eigenwaarde en ze
durven te zijn wie ze zijn.
De betrokkenheid van ouders op school is groot. Er is een actieve ouder– en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school, waar ouders bij aanwezig kunnen zijn. Wij vinden een open en eerlijk contact heel erg belangrijk en de daarom staat de deur altijd open.
It Leech is een school van stichting Gearhing en vormt met nog elf andere scholen ‘onderwijsteam
Noord’.
BSO—KDV
Kinderdagverblijf de Kinderen van September is een kleinschalige kinderopvang in Witmarsum. Zij
bieden opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar en geopend van maandag t/m vrijdag van
6.00-18.30 uur. Op www.kinderenvanseptember.nl vindt u meer informatie.
Afspraak rondleiding?
Op de website van onze school vindt u nog meer praktische informatie over allerlei schoolse zaken.
Een afspraak maken voor een rondleiding (voor kind en ouders) of enkele dagen ‘wennen/
meedoen’ van uw kind op school kunt u, via de mail (itleech@gearhing.net) of telefonisch (0517—
579 670) contact met ons opnemen.

Tot ziens op It Leech!

Met vriendelijke groet,
het team van It Leech
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Ontwikkelingen in ons onderwijs
verbinden—vertrouwen—vakmanschap—inspiratie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visie en het onderwijsconcept van It Leech en
OT-Noord. Daarnaast wordt teruggekeken op de ontwikkeling en plannen op schoolniveau.
Ook worden de nieuwe ontwikkelingen en plannen gepresenteerd die in 2020-2021 op de school
centraal zullen staan.
1. Visie
Onze school heeft als taak:
- Kinderen een veilig sociaal klimaat bieden op school, zodat de kinderen goed voorbereid zijn op het
vervolgonderwijs en op een snel veranderende wereld
- Tevreden ouders
- Goede leeropbrengsten
Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin
onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen.
Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st Century Skills. Dit betekent dat wij veel aandacht geven en
waarde hechten aan: de kernvakken (met de nadruk op taal en rekenen), samenwerken en
zelfstandig werken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch en
verantwoordelijk denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.
2. Onderwijsconcept
It Leech in Pingjum telt ongeveer 30 leerlingen. We laten de talenten van kinderen in een ruime
moderne omgeving groeien naar optimale prestaties. De vragen “Wat heb je geleerd” en “Hoe heb
je geleerd” staan centraal. De kinderen werken vanuit drie stamgroepen: groep 1 t/m 3,
groep 4 en 5 en groep 6 t/m 8 . Hier vindt de ontmoeting plaats en krijgen de kinderen instructie
van de leerkracht. Het team bestaat uit drie leerkrachten en worden op een aantal dagdelen in de
week ondersteund door een onderwijsassistent. Bij bepaalde vakken werken we groep doorbrekend,
bijvoorbeeld bij lezen en creativiteit.
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3. Terugblik op vorig schooljaar (2019-2020)
In het afgelopen jaar hebben wij verschillende nieuwe methodes geïmplementeerd. Zo is voor
begrijpend lezen de methode Leeslink geïmplementeerd in de groepen 4 t/m 8. Eerder was voor
wereldoriëntatie de methode Blink Geïntegreerd ingevoerd in de groepen 5 t/m 8 en hierover zijn
de leerkrachten niet tevreden. Daarom is de keuze gemaakt om in het komende schooljaar Naut,
Meander en Brandaan te gebruiken en opnieuw te starten met het oriënteren op een passende
methode voor wereldoriëntatie.

Voor de ontwikkeling van onze schooljaardoelen hebben we op It Leech het werken met de
‘LeerKRACHT’-methodiek vormgegeven en geïmplementeerd. Het teamoverleg vindt plaats met
behulp van deze methodiek. Als aanvulling daarop hebben we in de klassen leerlingarena’s plaats
laten vinden, om zo ook kinderen feedback te laten geven op het onderwijs.
4. Ontwikkelingen in het schooljaar (2020-2021)
In het komende schooljaar willen wij onze schoolvisie herzien. Onze huidige visie past niet meer bij
ons onderwijs, omdat wij meer willen werken vanuit de doelen van de kinderen. Aansluitend
daarop willen we kindgesprekken invoeren. Deze gesprekken zullen structureel plaatsvinden tussen
leerkracht en leerling. Tijdens de gesprekken staan de ontwikkeling en persoonlijke doelen van de
kinderen centraal.
Naast het bijstellen van de visie, willen we een doorgaande lijn ontwikkelen voor het bewegend leren
in de school. Het is de bedoeling dat we tijdens diverse vakken regelmatig werkvormen toepassen,
waarbij de kinderen in beweging zijn om te leren. Met deze manier van werken willen we de
concentratie en de taakgerichtheid van kinderen stimuleren en hun zelfvertrouwen versterken.
Tot slot oriënteren we ons dit jaar op een nieuwe rekenmethode. We zoeken naar een
methode die aan zal sluiten bij onze nieuwe visie.
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Onze missie
OBS It Leech is een school van Stichting Gearhing. Gearhing heeft een strategisch beleidsplan voor
de periode 2019-2022 opgesteld.
Hierin staat dat scholen van Gearhing en binnen het onderwijsteam steeds meer samenwerken en
zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voortdurend de aandacht en speelt Gearhing met
lef in op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen die op ons af komen. Wij willen een
netwerkorganisatie worden.
De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op onze scholen. Het komt steeds vaker voor dat
jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling.
De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer
diensten via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen
buiten de school. Wij richten ons onderwijs zo in dat kinderen adaptief kunnen werken.
De groeiende samenwerking tussen de twaalf scholen in OT-Noord en de samenwerking binnen
Gearhing biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. Wij werken als gezamenlijke partners
binnen adaptief onderwijs naar een groter leerrendement toe. Ook ouders vervullen hierin een
belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in verschillende vormen belangrijk:
tussen leerlingen onderling van de eigen school, dan wel de collega-school, tussen leerkracht en
leerling, tussen ouders en leerling, enzovoort.
Ons onderwijs is gebaseerd op ontwikkeling van het hele kind: emotioneel, theoretisch en
praktisch. Wij richten het onderwijs zo in dat onze kinderen zich onderzoekend, ondernemend en
ontwikkelingsgericht ontwikkelen. Kinderen kunnen op deze manier meegroeien met de
veranderende maatschappij. Wij willen dat kinderen leren in verbinding met andere culturen,
in netwerken en vanuit hun eigen talenten. Wij kiezen voor onderwijs dat dit betekenis geeft,
doordat wij telkens kijken naar ‘Wat Écht Telt’.
Voor informatie over het strategisch beleidsplan van Gearhing zie www.gearhing.nl
Meer informatie over het onderwijs binnen onderwijsteam Noord kunt u vinden in onze schoolgids.
De schoolgids staat op onze website www.obsitleech.nl
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Wat Telt Écht
Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de bedoeling
Onze scholen staan in allerlei dorpen en steden en we
hebben oog voor de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.
We hebben onszelf de volgende ambities gesteld:
Kind
Kinderen ontwikkelen balans in denken, voelen en doen.
We helpen ze hun eigen talenten en mogelijkheden te
ontdekken. Hiermee kunnen ze straks goed voor zichzelf
zorgen, hebben ze oog voor anderen en de wereld om hen
heen.
Professional
Onze professionals geven uitdagend onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. Zij weten
Wat Écht Telt en hoe zij dat kunnen vormgeven.
Onderwijs
Onderwijs volgens de drie O’s (Onderzoeken, Ondernemen en Ontwikkelen) gericht op de complete
ontwikkeling van het kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen leren
vertrouwen op zichzelf en vanuit flexibiliteit en kwaliteit meegroeien met de veranderende
maatschappij.
Organisatie
We werken samen als netwerkorganisatie, waarbij we continu onze omgeving monitoren en met
lef inspelen op de veranderingen.
De film
In onze korte film ‘Wat Telt Écht’ leggen we u precies uit hoe ons onderwijs er uitziet:
https://youtu.be/Puwvtd-bUlI Veel kijkplezier gewenst!
TOT ZIENS OP DÛBELSPAN!
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