
HET KIND CENTRAAL
CBS De Opdracht te Ureterp is een basisschool 
met een bijzonder karakter. De school bestaat 
al ruim 100 jaar en staat voor kwalitatief goed 
onderwijs. Eén van de belangrijkste uitgangs-
punten voor ons is dat wij ernaar streven om 
alle kinderen met plezier naar school te laten 
gaan. We  creëren een positieve schoolsfeer 
door te werken met methoden die aantoonba-
re resultaten halen op dit gebied. Zo zijn wij de 
eerste school in Friesland met het ‘Fides’ certi-
ficaat. Een predicaat wat aangeeft  dat we elke 
dag werken aan het zelfvertrouwen en welzijn 

van onze leerlingen. Alle kinderen en ouders 
– ongeacht hun geloofsovertuiging – zijn bij 
ons van harte welkom. Als u kiest voor onze 
school, verwachten wij dat u onze christelijke 
identiteit respecteert. We willen als school 
dienstbaar zijn aan God en aan elkaar. Dit 
uitgangspunt is leidend voor onze onderwijs-
kundige visie en voor de dagelijkse praktijk. 
Uw kind beschouwen we als een waardevol en 
uniek persoon. ‘Het kind centraal’, luidt dan 
ook ons devies. 

Ik krijg een professionele en 
excellente leerkracht!

Ik krijg uitdagend onderwijs!

Ik kan mijn talenten 
ontwikkelen

Ik werk in een gezond 
binnenklimaat

Ik word gezien

Ik krijg een veilige plek

De Opdracht is transparant in haar hande-
len. Contact met ouders is voor ons van we-
zenlijk belang. Dit merkt u direct zodra uw 
kind bij ons op school zit. Na de eerste we-
ken op school komt de leerkracht van groep 
1 op huisbezoek voor een bezoekje aan 
ouder en kind. Redelijk uniek is overigens 
dat wij huisbezoeken houden tot en met 
groep 5. Vanaf groep  6 voeren we jaarlijks 
portfoliogesprekken met de leerling, één 
van die gesprekken is samen met ouders. 
Met de leerling zelf bespreken we zijn of haar 
resultaten, wat ook geldt voor de doelen 
waaraan we per periode werken.  De school 
stelt vaak haar deuren open voor ouders. 

Zo houden we elk jaar een ‘open week’ voor 
de ouders. Een mooie gelegenheid om in de 
praktijk te zien hoe uw kind zich ontwikkelt 
en op welke wijze wij onderwijs geven op De 
Opdracht. Naast gewone open momenten 
(zoals het afsluiten van een project week, 
rapportbesprekingen) organiseert de school 
ook 6 keer per schooljaar KIM. Een Koff ie In-
loop Moment voor een informeel en gezellig 
contactmoment. Inzet en betrokkenheid van 
ouders stellen we zeer op prijs. Ouders kun-
nen daarom op allerlei wijze iets betekenen 
en doen voor de school. 

CBS De Opdracht is gevestigd in een schit-
terend, modern gebouw dat onze kijk op 
onderwijs niet alleen uitstraalt, maar ook 
mogelijk maakt. Tal van extra voorzieningen 
maken dit gebouw tot een plek waar kinde-
ren en leerkrachten met groot enthousiasme 
werken.

CONTACT MET
OUDER EN KIND

Onze moderne 
techniekwerk-
plaats is uniek!

DIT BETEKENT VOOR HET KIND:

KWALITATIEF GOED EN MODERN ONDERWIJS 
MET EEN HELDERE IDENTITEIT



TALENTONTWIKKELING
Interesse en talent
CBS De Opdracht biedt ‘onderwijs op maat’.  Dit 
betekent dat er gevarieerd wordt lesgegeven. De 
leerkracht houdt bijvoorbeeld rekening met de 
niveauverschillen tussen leerlingen. De leerlingen 
volgen een ‘leerlijn’ die bij hen past. Voor hoogbe-
gaafden is een leerkracht beschikbaar die werkt 
met een plusgroep. 

Op allerlei manieren proberen we leerlingen uit 
te dagen zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de 
ateliers, waar ze creatief bezig zijn. Ook bieden we 
specifieke keuzeprogramma’s, zodat leerlingen van-
uit interesse en eigen talenten kunnen werken aan 
hun ontwikkeling. Zo kunnen leerlingen meedoen 
met ons schoolorkest, schaak- of damlessen volgen 
of werken aan extra uitdagende rekenprogramma’s. 
Trots zijn we op onze techniekwerkplaats, waarvan 
er in Nederland maar acht zijn! Onze techniekcoach 
verzorgt hier technieklessen voor alle groepen.

Goede zorgstructuur
De Opdracht staat bekend om zijn goede zorgstruc-
tuur. Voor alle groepen hebben wij – speciaal hier-
voor - gekwalificeerde zorgcoördinatoren beschik-
baar. Zij helpen kinderen die een extra steuntje in 
de rug nodig hebben. Dit is zowel bij leerproblemen 
als ook wanneer het gaat om gedrag en omgang 
met elkaar. Wij streven naar een ‘pestvrijeschool’, 
deze leerkrachten zijn altijd beschikbaar voor leer-
lingen die hulp nodig hebben op dit gebied.
Daarnaast kunnen deze zorgcoördinatoren ouders 
verder helpen wanneer er vragen zijn over bijv. 
opvoeding en gedrag.

Moderne leermiddelen
De Opdracht werkt op professionele wijze met 
de vele ICT middelen die beschikbaar zijn. Onze 
doelstelling is om het onderwijs voor leerlingen zo 
uitdagend mogelijk te maken en ICT middelen zo in 
te zetten dat de leerkracht  het werk efficiënt kan 
doen. 

Elk kind een eigen tablet
Vanaf groep 4 krijgt elke leerling bij ons 
een ‘eigen’ tablet/laptop waarop o.a. 
de verwerkingen van rekenen en taal 
worden gemaakt. Wij werken met het 
materiaal van ‘Snappet’.

Vakleerkrachten
De Opdracht is een middelgrote school 
met veel mogelijkheden. Binnen ons 
team van ongeveer 25 personen zijn 
veel verschillende kwaliteiten en 
specialismen aanwezig. Zo worden o.a. 
bij muziek- en bewegingsonderwijs 
vakbekwame leerkrachten/specialisten 
ingezet en is dit mede daarom bijzonder 
genieten voor onze leerlingen.

Naschoolse activiteiten
Het is bij de Opdracht heel gewoon dat 
externe partners naschoolse cursus-
sen aanbieden in de school. Zo zijn er 
jaarlijks cursussen op het gebied van 
algemene muzikale vorming, techniek, 
sociale en emotionele vorming (zgn. 
Fides training), en typen mogelijk. Vanaf 
2016 sluit dit prima aan op ons continu-
rooster.

CBS DE OPDRACHT KORT MAAR KRACHTIG VCSO: BIJZONDER GOED ONDERWIJS

 

CBS De Opdracht staat als school niet alleen. 
Onze school maakt deel uit van de over-
koepelende Vereniging Christelijke Scholen 
Opsterland, afgekort: VCSO. Negen scholen 
uit onze gemeente zijn hierbij aangesloten. De 
VCSO behartigt de gezamenlijke belangen van 
onze scholen: op onderwijskundig, materieel 

en financieel gebied. De directieleden van de 
scholen komen regelmatig bijeen voor overleg, 
uitwisseling en samenspraak rond beleids-
kwesties. De VCSO is een samenwerkings-
verband. Dit betekent dat elke school geheel 
zelfstandig is en blijft. Dit biedt ruimte voor een 
eigen kleur, een karakteristieke visie en dito 
sfeer. Het veelkleurige logo van de VCSO onder-
streept dit. Ouders zijn sterk vertegenwoordigd 
in de VCSO, net als op de negen afzonderlijke 
scholen. Ouders werken samen met de profes-
sionals op de werkvloer aan bijzonder goed 
onderwijs! 
Vereniging Christelijke Scholen Opsterland
www.vcso.nl

Wilt u persoonlijk kennismaken met onze 
school? U bent het hele jaar door van harte 
welkom om langs te komen. U kunt hiervoor 
een afspraak maken met de directeur. Hij 
beantwoordt uw vragen en leidt u rond onder 
schooltijd. U ziet hoe de kinderen aan het werk 
zijn en krijgt een goede indruk van de sfeer. 
Nogmaals welkom, wij maken graag tijd voor u!

Neem dus gerust contact op met onze direc-
teur, de heer Otto Hiemstra. Of bezoek onze 
website: www.deopdracht.nl 

KOM GERUST EENS 
LANGS
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 “De Opdracht: is 100% Fides, extra aandacht voor 
zelfvertrouwen en weerbaarheid”

 “De Opdracht: jaarlijks een verkeersweek met het 
accent op de praktijk”

“De Opdracht: Talentenkrachtschool en aandacht 
voor techniekonderwijs”

“De Opdracht: aandacht voor alle leerlingen, een 
plusgroep voor meer- en hoogbegaafden”

 “De Opdracht: extra middelen voor ICT, alle leerlin-
gen vanaf groep 4 hun eigen tablet”

“De Opdracht: leren doe je niet alleen met je hoofd, 
inzet van meervoudige intelligentie”

 “De Opdracht: een drietalige school met Engels 
voor groep 1 t/m 8”

“De Opdracht: in groep 6 een eigen schooltuin op 
het volkstuinencomplex”

“De Opdracht: extra zorg, inzet en tijd van specia-
listen voor kinderen met bijzondere hulpvragen”

“De Opdracht: veel aandacht voor muziekonder-
wijs met een eigen schoolkoor en –orkest”


