
 

 

 

Hartelijk welkom bij ons op it Twalûk! 

 

Op it Twalûk hanteren wij het motto: ‘Je leert wat je kan’. 

Op zich geen simpel gegeven in de wetenschap dat elk kind uniek is en er dus met 

heel veel verschillen rekening moet worden gehouden. 

Wij bieden de leerlingen een veilige en een inspirerende omgeving om de 

schoolloopbaan voor onze leerlingen zo plezierig mogelijk te maken. 

 

In deze informatiegids vindt u de meest actuele en praktische informatie voor het 

nieuwe schooljaar. 

Het is informatie die ook voor uw kind belangrijk kan zijn.  

Wij vertrouwen er dan ook op dat u de informatie uit deze gids met uw 

zoon/dochter bespreekt. 

Natuurlijk is het ook handig om deze info te bewaren, zodat u ook later in het jaar 

over de informatie kunt beschikken. 

 

De uitgebreidere informatie kunt u vinden op onze website www.ittwaluk.nl met 

een keuze voor SO of VSO. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatie toch nog vragen hebben, neem dan 

gerust even contact met ons op. U bent van harte welkom op onze school. 

Mede namens het team van it Twalûk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Oebele Harmsma 

Directeur it Twalûk    

  

http://www.ittwaluk.nl/
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2. Onze school  

  

It Twalûk  

School voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

It Twalûk is een school voor speciaal onderwijs. 

Binnen it Twalûk hebben we te maken met twee afdelingen: 

Speciaal Onderwijs, voor leerlingen tussen de vier en twaalf jaar 

Voortgezet Speciaal Onderwijs, voor leerlingen van twaalf tot achttien. In 

sommige gevallen blijven leerlingen tot hun twintigste jaar. 

 

Drie locaties 

Op it Twalûk hebben we te maken met een drietal locaties.  

Een locatie in Franeker en twee verschillende locaties in Leeuwarden.  

Op de locatie Larixstraat in Leeuwarden bevinden zich drie SO groepen en op de 

locatie Franeker één SO groep. 

Op de Haydnstraat Leeuwarden zitten twee groepen SO, 6 VSO groepen en één 

Basisgroep. In de basisgroep zitten zowel leerlingen vanuit het SO als vanuit het 

VSO. 

Hier zijn ook de schoolleiding en de administratie te vinden. 

 

Schoolleiding 

De schoolleiding is in handen van het managementteam, dat bestaat uit een 
directeur (dhr. O. Harmsma) en twee teamleiders. De teamleiders zijn het 

aanspreekpunt voor hun eigen afdeling (SO en VSO). 

Dit team geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken en aan de uitvoering van 

het schoolbeleid. De directeur heeft de algehele leiding en is verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van het beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Schooltijden 

SO leerlingen: 

Maandag, dinsdag, donderdag  8.30 uur tot 15.05 uur 

Woensdag, vrijdag  8.30 uur tot 12.15 uur 

VSO leerlingen:  

Dagelijks                8.30 uur tot 14.30 uur 

   

4. Vakantierooster voor alle leerling 

 

Herfstvakantie    23-10-2017  27-10-2017 

Kerstvakantie    25-12-2017 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie   26-02-2018 02-03-2018 

Studiedag SO Fryslân   21-03-2018  21-03-2018 

Paasvakantie                 30-03-2018 02-04-2018 

Koningsdag            27-04-2018 27-04-2018 

Meivakantie             30-04-2018   09-05-2018 

Hemelvaart (plus vrijdag)       10-05-2018  11-05-2018 

Pinksteren         21-05-2018 21-05-2018 

Teamdag            11-07-2018 11-07-2018 

Zomervakantie             23-07-2018 31-08-2018 

 

5. Extra vrije dagen SO   

   

Maandag                                          15 januari   2018   

Woensdag                                        17 januari  2018 SO 4, SO 5  

Woensdag                                        24 januari  2018 Basisgroep (alle leerlingen) 

Vrijdag                                              26 januari  2018 Groep 1 FR, SO 2 

Woensdag                                          6 juni        2018 Basisgroep (alle leerlingen) 

Maandag                                          11 juni        2018 SO 5  

Woensdag                                        13 juni        2018 SO 3  

Vrijdag                                               15 juni        2018 SO 2  

Maandag                                           18 juni       2018 Groep 1 FR   

Vrijdag                                                22 juni       2018 SO 4, SO 1  



 

 

 

6. Extra vrije dagen VSO 

 

  

Vrijdag 19 januari 2018 VSO 1A en  VSO 1C         
Maandag 22 januari 2018 VSO 1B en VSO Groen en Techniek   
Woensdag 24 januari 2018 Basisgroep en VSO Zorg en Welzijn 

Maandag 29 januari 2018 VSO Economie         
Woensdag 31 januari 2018 VSO Dagbesteding        

            
Woensdag 6 juni 2018 Basisgroep en VSO Zorg en Welzijn  

Maandag 11 juni 2018 VSO 1C           
Woensdag 13 juni 2018 VSO 1A          
Vrijdag 15 juni 2018 VSO Dagbesteding         
Maandag 18 juni 2018 VSO Groen en Techniek        
Woensdag 20 juni 2018 VSO Economie         
Maandag 25 juni 2018 VSO 1B        

 

 

7. Extra verlof 

 

Bij bijzondere gebeurtenissen is het mogelijk om verlof te krijgen.  

Verlof tot hoogstens twee maal vijf dagen kan bij school zelf aangevraagd 

worden.  

Een verlof aanvraag voor een langere periode moet door de 

leerplichtambtenaar behandeld worden.  

Het aanvraagformulier is te downloaden via de site of op te vragen bij de 

administratie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Informatieve ouderavonden 

 

Op dinsdagavond 14 november 2017 en woensdag 11 april 2018 houden wij 
een informatieve ouderavond. Onderwerpen en uitnodigingen volgen nog. 

  

9. Praktische informatie 

 

Ziekmelden 

Onverwachte afwezigheid moet telefonisch worden gemeld vòòr 8.30 uur met 

opgave van de reden. De telefoon is doorgeschakeld naar de administratie op de 

Haydnstraat.  

De administratie geeft de ziekmelding door aan de betreffende groep. 
Afspraken met de tandarts, huisarts, specialist of therapeut moeten bij voorkeur 

buiten schooltijd worden gemaakt. 

Als de leerling niet op school is, worden de ouders/verzorgers gewaarschuwd.  

Bij afwezigheid zonder melding is de school verplicht om dit door te geven aan 

de leerplichtambtenaar. 

Wanneer een leerling per taxi naar school gaat, waarschuwen de ouders bij 

afwezigheid zelf op tijd het taxibedrijf dat de leerling niet mee hoeft. 

VSO-leerlingen die ziek zijn op de dag van hun stage, melden ze zich twee keer 

ziek: bij hun stagebedrijf en bij de school. Als ze met een taxi komen moet ook 
het vervoer afgemeld worden. 

Voor het uitgebreide verzuimbeleid zie;  

http://so.ittwaluk.nl/informatie-algemeen/ziekmelden/ 

of 

http://vso.ittwaluk.nl/informatie-algemeen/ziekmelden/ 

 

10. Wijzigingen doorgeven 

 

Zodra er iets wijzigt in de persoonlijke gegevens van de leerling of van de 

ouder(s)/verzorger(s), dient u dit aan de school (leerkracht) door te geven.  

http://so.ittwaluk.nl/informatie-algemeen/ziekmelden/
http://vso.ittwaluk.nl/informatie-algemeen/ziekmelden/


 

11. Communicatie  

 

Wij vinden het belangrijk om een goed contact op te bouwen met de 

ouder(s)/verzorger(s). We hopen hierin ook op uw betrokkenheid. U bent van 

harte welkom op school. Op diverse manieren informeren wij u over de 

ontwikkelingen van uw zoon/dochter en over wat er bij it Twalûk gebeurt.  

Voor een gesprek met een leerkracht of de schoolleiding kan altijd een afspraak 

worden gemaakt. Leerkrachten zijn voor een kort gesprek of het maken van een 

afspraak een half uur voor en een uur na schooltijd bereikbaar, telefonisch of 

rechtstreeks aan te spreken op school.  

 

Huisbezoek  

In het begin van het schooljaar bezoeken onze leerkrachten alle leerlingen. 

 

Nieuwsbrief  

It Twalûk geeft ongeveer vijf keer per jaar een nieuwsbrief voor leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) mee.  

 

Website 

Onze school heeft een eigen website: www.ittwaluk.nl. 

Deze site wordt regelmatig bijgehouden en al onze publicaties zijn hier te 

downloaden.  

 

Informatieavonden 

In het begin van het schooljaar wordt er een klassenouderavond georganiseerd, 

waarin de klassenleiding van uw zoon/dochter vertelt over de gang van zaken in 

de klas. Verder zijn er door het jaar heen enkele informatieavonden met 

verschillende onderwerpen. De data voor de informatie- en ouderavonden vindt 

u onder ‘belangrijke data’ in deze gids, maar u zult voor elke bijeenkomst op tijd 
worden uitgenodigd.  

 

20-minutengesprek  

Halverwege en aan het eind van het schooljaar vinden de oudergesprekken plaats 
van circa 20 minuten. Leerlingen van Fase 3 zijn hierbij zelf ook aanwezig. 

  

 

http://www.ittwaluk.nl/


 

12. VSO 

 

Stages in het VSO 

Vrijwel alle VSO-leerlingen lopen vanaf ongeveer zeventien jaar stage. Wat voor 

stage een leerling kan gaan doen hangt af van zijn/ haar  uitstroomperspectief, 

de sectorkeuze en van zijn/haar eigen interesse. Bij een interne stage werken de 
leerlingen op een werkplek binnen de school. Dat kan bijvoorbeeld in de 

administratie, schoonmaak, in de huishoudelijke dienst, bij het gebouwbeheer of 

het groenbeheer zijn. Dit jaar gaan we met sommige leerlingen uit het eerste jaar 

al proberen of zij interne stage kunnen lopen. Later gaan de meeste leerlingen 

op externe stage. Wanneer een leerling stage gaat lopen volgt nadere informatie 
vanuit school en de stagecoördinator.  

 

Certificaten in het VSO 

Op it Twalûk worden de volgende branche gerichte cursussen gegeven.  Dit 

noemen we Scholing Voor Arbeid (SVA). 

SVA: Werken in de keuken 

SVA: Werken in de Schoonmaak 

SVA: Werken in het Groen 

SVA:  Werken in het Hout 

SVA: Werken in de Winkel 

 

De officiële certificaten die de leerling  kan halen worden erkend in de 

beroepsbranche.  

Of een leerling een van deze cursussen kan doen hangt af van zijn/haar interesse, 

niveau en sectorkeuze. 

 

De toekomst 

Na het verlaten van het VSO stromen de leerlingen uit naar verschillende 

werkplekken:  

  

Belevingsgerichte dagbesteding (D1) 

Activiteitengerichte dagbesteding (D2) 

Arbeidsmatige dagbesteding (D3) 

(Beschutte) arbeidsplaats (D3/A1) 

 



 

13. Financiën 

 

Kosten 

De school biedt een aantal faciliteiten, die niet uit de gewone 

onderwijsbekostiging van het Rijk kunnen worden betaald. Het gaat om de 

volgende zaken: 

 

Schoolreis of schoolkamp 

De kosten van het schoolreisje of schoolkamp hangen af van het reisdoel en de 

lengte van het verblijf. De bedragen per leerling zijn €25,- voor één dag,  

€50,- voor twee dagen en €75,- voor de driedaagse schoolreis. De betaling van 

deze bijdrage wordt op dezelfde wijze als de overige ouderbijdragen geregeld 

door de administratie. 

 

Schoolzwemmen 

Voor het schoolzwemmen geldt een ouderbijdrage van €75,- per jaar  

(€7,50 per maand). 

 

Melkgeld 

De leerlingen van it Twalûk kunnen in de lunchpauze melk of karnemelk van 

school drinken. Dat kost €30,- per jaar. Deze bijdrage is niet verschuldigd voor 

leerlingen, die hier geen gebruik van maken. Zij nemen zelf melk of ander drinken 

mee van huis. 

 

Schoolfonds 

Uit het schoolfonds worden allerlei extra activiteiten bekostigd, zoals de 

Sinterklaas- en Kerstviering, de jaarafsluiting, ouderavonden en contactavonden. 

Bovendien komen de kosten van de ouderraad ten laste van dit fonds. De 
vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds bedraagt  €10,- per leerling per 

jaar; daarnaast wordt voor het Sinterklaascadeau een bijdrage gevraagd. De 

ouderraad bericht hier jaarlijks over. 

 

 

 

 

 



 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt in drie delen geïnd: melkgeld in oktober 2017, het 

schoolreisje of schoolkamp in januari 2018 en de zwemlessen in april 2018. 

De ouders ontvangen in oktober, januari en april een betalingsverzoek van de 

school voor de ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds staat 

hier los van en wordt door de ouderraad geïnd. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Op it Twalûk wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door een 

consulente van MEE. Zij heeft ook zitting in de Commissie van Begeleiding. Voor 

eventuele ondersteuning kan contact worden gezocht met school of rechtstreeks 
gemaild naar de consulente. Contactgegevens: zie achterin deze info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14. Regels en regelingen 

 

Gedragsregels 

Op it Twalûk gelden algemene schoolregels onder de titel ‘Respect – leefregels’ 

voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Deze gaan over de manier waarop 

men op it Twalûk met elkaar samenleeft en samenwerkt. 

 

Voor leerlingen zijn er verder specifieke locatieregels of groepsregels, die 

betrekking hebben op het gedrag in de groep, in het gebouw, op het plein en in 

de omgeving van de school. 

 

Alle medewerkers van de school kunnen leerlingen aanspreken op overtreding 

van de regels. De leerkracht stelt bij overtreding eventueel een maatregel vast, 
rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling. Bij herhaalde 

overtreding worden de ouders erbij betrokken. 

 Zie voor protocol schorsen en verwijderen de website www.ittwaluk.nl 

 

Respect – leefregels 

Voor de hele school gelden de volgende regels voor het samenleven en 

samenwerken van leerlingen, ouders en personeelsleden: 

 

1. Iedereen is welkom op onze school! 

2. We gaan met elkaar om zoals we zelf ook behandeld willen worden. 

3. We luisteren naar elkaar en iedereen mag zijn eigen mening geven. 

4. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat gewenst en nodig 

is. 

5. We willen een veilige school zijn waar niet wordt gescholden, gepest of 
geweld gebruikt wordt. 

6. We willen een gezonde school zijn waar we elkaar wijzen op 

verantwoord gedrag wat betreft eten, drinken en bewegen. 

7. We houden ons aan afspraken en regels en spreken elkaar hierop aan! 

 

 

 

 

http://www.ittwaluk.nl/


 

15. Contactgegevens 

 

Algemene informatie: 

administratie en directie 

tel. 058 – 21 22 358 

dagelijks 8.00 – 16.00 uur 

 

Locatie Franeker: 

tel. 0517 – 39 35 56 

8.00 - 8.30 uur en 15.00 - 16.00 uur 

woensdag 8.00 - 8.30 uur en 12.00 - 14.00 uur 

 

Locatie Haydn: 

tel. 058 – 21 22 358 

dagelijks 8.00 – 16.00 uur 

 

Locatie Larix: 

tel. 058 – 26 63 531 

8.00 - 8.30 uur en 15.00 - 16.00 uur 

woensdag 8.00 - 8.30 uur en 12.00 - 14.00 uur 

 

Ziekmelden: ’s morgens vòòr 8.30 uur bij de eigen locatie. 

 

Bereikbaarheid 

De vestiging Haydnstraat is bereikbaar van 8.00 -16.00 uur. 

De telefoon is vanaf 8.30 uur vanaf alle locaties doorgeschakeld naar de 

administratie (Haydnstraat). Bellen met de leerkrachten kan alleen een half uur 

voor en na schooltijd en tijdens de pauzes. Op dat moment is er tijd voor een kort 
gesprek of het maken van een afspraak.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Managementteam 

Het managementteam van it Twalûk wordt gevormd door: 

- directeur dhr. O. Harmsma 

 tel. 058 - 212 23 58 of 06 - 12 16 76 05 

- teamleider mw. T. Kuipers (aanspreekpunt SO): 

 tel. 06 -54 35 76 65; 

- teamleider dhr. B. Procee (aanspreekpunt VSO): 

 tel. 058-212 23 58 

 

De medewerkers 

Leerkrachten, (technisch) onderwijsassistenten en klassenassistenten behoren 

tot het onderwijzend personeel. Daarnaast kent de school 

onderwijsondersteunend personeel en gespecialiseerde deskundigen, zoals de 

schoolontwikkelaar, de intern begeleider, de ambulant begeleider, de logopedist 

en de orthopedagoog. Deze laatsten zijn werkzaam op alle locaties. 

Naast de leerkrachten en andere medewerkers in deze lijst zijn er ook altijd 
verschillende stagiaires  voor kortere of langere tijd actief binnen de school. 

Zij komen van de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH), Sport en Beweging CIOS en Creatieve 
Therapie.  

Hun namen komen in de nieuwsbrief of de schoolkrant, evenals de namen van 

eventuele ziektevervangers. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Berber Penninga  (MEE consulente)  

Werkdag: maandag 

Bereikbaar via het algemene nummer van it Twalûk. 

 

 

 

 


