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Samen bouwen aan eigen wijsheid

Met deze schoolgids willen we u informeren over ons kindcentrum (in wording). Wij leggen in deze gids 
verantwoording af over onze manier van werken. In ons kindcentrum bieden wij opvang (0-4 jaar) en 
onderwijs (4-13) jaar. 

Een nieuwe uitdagende  wereld gaat voor u en uw zoon/dochter open. Een wereld van basisschool en 
opvang waarin we het belangrijk vinden dat u en uw kind zich welkom en thuis voelen in ons 
kindcentrum. We willen graag samen, met u als ouders/verzorgers, werken aan de ontwikkeling van uw 
kind(eren).   

Deze gids geeft o.a informatie over onze:

• visie, missie en identiteit
• manier van werken
• onze zorg voor de kinderen.   

Praktische zaken en data van belangrijke activiteiten vermelden wij in de schoolkalender. Daarnaast 
komen deze zaken terug in de twee-wekelijkse nieuwsbrief. Deze schoolgids is via de website van 
school www.jwvddoel.nl ook te downloaden. Algemene informatie over onze vereniging Radar kunt u 
vinden op www.radarscholen.nu.

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen of suggesties, dan bent u altijd van harte welkom.    

Met groet,

Cindy te Ronde  (directeur) en Leonie Boot (adjunct-directeur)

Voorwoord
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Contactgegevens

Radarschool Jan Wouter van den Doel
Kabbelaarsbank 2
4301XB Zierikzee

 0111414133
 http://www.jwvddoel.nl
 info@jwvddoel.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Drs. C.V. (Cindy) te Ronde cteronde@radarscholen.nu

Adjunct-directeur Mw. L. Boot lboot@radarscholen.nu

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

113

2018-2019

Tot vorig jaar zagen wij een behoorlijke daling van het leerlingenaantal. In het schooljaar 2017-2018 zijn 
we gestart met verschillende activiteiten om de school duidelijker te profileren in de wijk. Dit jaar is een 
nieuw directie-team gestart en zijn we flink bezig met allerlei ontwikkelingen. We besteden veel zorg 
aan oudercommunicatie. We gaan de komende jaren fanatiek verder om van de Jan Wouter een 
fantastisch kindcentrum te maken en verwachten dat het stijgende leerlingaantal doorzet. 

Schoolbestuur

RADAR, Vereniging voor P.C.O. Schouwen-Duiveland
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 521
 http://www.radarscholen.nu

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Samen

Met plezierKansrijk leren

Vertrouwen Zorgzaam

Missie en visie

Kindcentrum Jan Wouter is een voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar in de 
wijk Poortambacht in Zierikzee. 

Ons kindcentrum staat open voor iedereen en wil elk kind de kans geven zich te ontwikkelen tot een 
betrokken burger in onze maatschappij. In het kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt, 
dat het gehoord en gezien wordt en tot optimale ontwikkeling kan komen. Taalontwikkeling, 
communicatie, je goed kunnen uitdrukken en lezen zijn belangrijke speerpunten van het kindcentrum. 

Wij bieden de kinderen een uitdagende en veilige omgeving waar ze optimaal tot groei kunnen komen. 
We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van alle kinderen en hun ouders. We vinden 
een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind belangrijk en werken daarbij samen met diverse 
instanties binnen en buiten het kindcentrum (samen).  We besteden veel aandacht aan een goede 
taalontwikkeling en bereiden onze kinderen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).  
Medewerkers werken samen in een professionele omgeving waar van en met elkaar geleerd worden. Zij 
hebben goed in beeld welke ontwikkelings- en leerbehoeften kinderen hebben en spelen hierop in om 
hen optimale kansen te geven (kansrijk leren). Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze 
talenten willen wij benutten en we willen kinderen de kans geven hun talenten verder te ontplooien 
(eigen wijsheid). Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben (goed verzorgd), waarbij zij, hun ouders 
en de medewerkers vanuit wederzijds vertrouwen werken aan de ontwikkeling van het kind 
(vertrouwen). Door deze intensieve samenwerking, proberen wij het hoogst-haalbare uit ieder kind te 
halen. Door samenwerking leren onze  kinderen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en 
anderen steeds beter kennen. We maken de  kinderen medeverantwoordelijk voor hun ontwikkel- en 
leerproces waarbij ze zich bewust zijn van hun eigen doelen en continu reflecteren op hun eigen 
handelen. Samen bouwen we aan eigen wijsheid. 

Prioriteiten

In 2017-2018 zijn we gaan werken aan het "samen" en "met plezier" naar school gaan. Dit hebben we 
voornamelijk gedaan vanuit de invalshoek van het leesonderwijs en door hier op verschillende 
manieren aan te werken.

In 2018-2019 werken we vanuit onze kernwaarden verder aan verbetering van het onderwijs. We 
werken met een nieuwe geïntegreerde methode voor Wereldoriëntatie en alle kinderen van groep 4-8 
hebben een eigen chromebook waarmee zij op maat reken- en spellingonderwijs ontvangen. Een ander 
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punt dat dit jaar centraal staat is het "samenwerken" in het kindcentrum zowel van leerlingen als van 
medewerkers en leerkrachten. We zijn vernieuwingsvormen binnen het onderwijs aan het bestuderen 
en willen nagaan welke vernieuwing bij ons past. 

We gaan steeds intensiever samenwerken met Kibeo en groeien toe naar een Kindcentrum Jan Wouter, 
waarbij alle kinderen van 0-13 van een goede en professionele opvang, zorg en onderwijs kunnen 
genieten. 

Het steeds meer betrekken van de kinderen bij hun eigen leerproces, hun eigen doelen en resultaten en 
het samen met de leerkrachten streven naar het voor het kind hoogst haalbare resultaat is een continue 
proces waar wij mee bezig zijn. 

 

Identiteit

Ons kindcentrum bestaat uit een kinderopvangorganisatie en een Protestants-Christelijke basisschool, 
die staat voor christelijk onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en hoge onderwijskwaliteit. Elk kind 
is welkom op onze school en wij hebben respect voor iedereen.  Het geloof in God en de Bijbel staat op 
onze school centraal. Wij willen onze kinderen meegeven dat God iedereen lief heeft en halen 
veel positiviteit uit ons geloof. We willen een sfeer scheppen van waardering, betrokkenheid en respect 
naar elkaar en zo streven naar een waardevolle en betekenisvolle gemeenschap waar iedereen mag zijn 
zoals hij/zij is. 
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In ons kindcentrum werken we met verschillende combinatiegroepen die voor dit schooljaar zodanig 
gegroepeerd zijn dat we een begin kunnen maken met het werken in bouwen. Dit betekent dat een 
aantal groepen samenwerkt in één bouw en dat ook de leerkrachten van deze bouw intensiever 
samenwerken aan het onderwijs voor deze kinderen. De teamleden zullen zich hier in het schooljaar 
2018-2019 verder verdiepen. 

Het kindcentrum wordt geleid door een directieteam, bestaande uit Cindy te Ronde (directeur) en 
Leonie Boot (adjunct-directeur). Zij nemen de dagelijkse leiding van het kindcentrum voor hun rekening 
en zijn verantwoordelijk voor de hele organisatie en de ontwikkeling van het kindcentrum. De 
leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider Ingrid Driessen. Zij is verantwoordelijk 
voor al het reilen en zeilen rondom de kinderen in ons kindcentrum. Zij zorgt ervoor dat kinderen met 
specifieke (zorg)behoeften zoveel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zij vraagt begeleiding 
of onderzoeken aan en regelt hulp. Ouders kunnen, naast de leerkracht, ook altijd met vragen bij haar 
terecht. Zij heeft hiervoor 3 middagen beschikbaar. Binnen de school werken twee mensen ter 
ondersteuning van het onderwijzend personeel. Een leerkrachtondersteuner die 4 dagen aanwezig is in 
de groepen 3 tot en met 8. Een conciërge die 3 dagen per week aanwezig voor ondersteunende 
werkzaamheden. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

Als een leerkracht, om welke reden dan ook, afwezig is, dan zal de directie er alles aan doen om 
vervanging te regelen via de speciale vervangingspool van Zeeland, de TCOZ. We proberen daarbij ook 
zoveel mogelijk de vaste leerkrachten van de groep/school in te zetten. 

Als er echt geen vervanger beschikbaar is, zullen wij ons tot het uiterste inspannen om de kinderen op 
school op te vangen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Bevordering van het 
taalgebruik

Engelse taal Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Speel/werkles
8 u 45 min 8 u 45 min

Bewegingsonderwijs
7 u 30 min 7 u 30 min

Nederlandse taal
1 u 30 min 1 u 30 min

Lezen
1 u 15 min 1 u 15 min

Rekenen en Wiskunde
1 u 15 min 1 u 15 min

Kunstzinnige oriëntatie
2 uur 2 uur 

Godsdienst
1 u 15 min 1 u 15 min

Wereldoriëntatie
30 min 30 min

Kanjertraining
30 min 30 min

Engels
30 min 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 u 45 min 6 u 15 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 45 min
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Taal
4 u 15 min 5 u 45 min 6 uur 5 u 45 min 6 u 15 min 6 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

Schrijven
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 45 min 30 min

Kanjertraining
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min

Studievaardigheden
45 min 45 min 45 min 45 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Atelier

Ons kindcentrum werkt samen met de Zeeuwse bibliotheek, die vlakbij ons kindcentrum is gevestigd. 
We hebben ook een eigen bibliotheek en een speellokaal dat door diverse groepen (bijv. ook voor 
Kanjertrainingen) gebruikt wordt. Het kindcentrum maakt gebruik van de sportlocatie Laco aan de 
Blokweg in Zierikzee en van de gymzaal in de Pontes voor de gymlessen van groep 3-8. De leerlingen 
van groep 5-6 gaan 1 x per 2 weken naar het zwembad van Laco voor hun zwemles.

Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een eigen Chromebook en overal in de school is Wifi 
aanwezig. In het gebouw heeft Kibeo een dagopvang (met aparte slaapruimte) en bieden zij naast 
dagopvang, peutergroep ook voor- en naschoolse opvang aan. Ons plein ondergaat dit jaar een 
metamorfose en zal steeds groener en uitdagender worden. 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kibeo. We gebruiken daarbij Schatkist.

Ons kindcentrum werkt vanuit gezamenlijke beleidsplannen en in nauwe samenwerking met Kibeo aan 
een gerichte aanpak voor peuters en kleuters. Vanaf de peutergroep wordt de ontwikkeling van een 
kind nauwkeurig gevolgd. Er is een goede samenwerking tussen de leidsters van de peutergroep en de 
leerkrachten van de onderbouw. Per schooljaar wordt aan een aantal gezamenlijke onderwerpen 
gewerkt en activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Als uw kind van de peutergroep overgaat naar de 
onderbouw van school, vindt er een “warme overdracht plaats”. De medewerker Kibeo bespreekt de 
ontwikkeling van het kind met de groepsleerkracht van de onderbouw. 
Het streven is om vanaf schooljaar 2019-2020 een kindcentrum Jan Wouter te hebben waar de 
doorgaande lijnen in opvoeding, zorg en onderwijs gewaarborgd zijn.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Als kindcentrum zijn we aardig op weg om kinderen de juiste hulp en ondersteuning te bieden. We 
vragen arrangementen aan waar nodig is. We werken constructief aan ons jaarplan van het 
kindcentrum.

We zien hierin nog wel een aantal ontwikkelpunten: 

Ouders en kind samen uit te nodigen bij HGPD gesprekken, vanaf groep 4. Ook aan het begin van het 
jaar komen ouders en kind op school om te vertellen wat ze willen leren en bijv. waar ze hulp bij nodig 
hebben. We gaan dit met het team verder uitwerken wanneer we ouders én kinderen tegelijk 
uitnodigen bij rapport-/voortgangsgesprekken en adviesgesprek groep 8. 

Leerkrachten hebben allemaal een vragenlijst met hun competenties ingevuld en daarbij is het nog niet 
geheel duidelijk geworden wat leerkrachten zelf nodig hebben om de juiste ondersteuning aan een 
leerling met bepaalde onderwijsbehoefte te kunnen geven. Dit meer aan de orde laten komen in 
vervolg gesprekken waarin leerkrachten aan kunnen geven welke scholing zij mogelijk willen volgen. 

Leerkrachten werken aan het op maat inspelen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Ook wordt 
een uitgebreide analyse van toets gegevens hierin meegenomen. We werken met Snappet om zo al 
meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van individuele kinderen (gepersonaliseerd leren). 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 3

Klassenassistent 1

Onderwijsassistent 8

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 4

Gym-leerkracht -

Kindercoach 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Coach coöperatief leren 1

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op ons kindcentrum gebruiken we de Kanjertraining om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren. 
Kanjertraining is door de inspectie van het onderwijs goed gekeurd als een verantwoorde aanpak tegen 
pesten
Voor de sociale en emotionele ontwikkeling en de voortgang daarin te monitoren gebruiken we het 
programma “Kanvas”. Hierdoor kunnen  we de ontwikkeling van de kinderen volgen. Dit is onderdeel 
van de Kanjertraining

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas en Veiligheidsprotocol Radar.

Nadat kinderen en leerkrachten hun gegevens hebben ingevuld op Kanvas, het leerlingvolgsysteem van 
onze Kanjermethode, maakt de zorgcoördinator een analyse. Samen met de leerkrachten gaat zij na 
welke kinderen zorg nodig hebben op het gebied van hun sociale- en/of emotionele ontwikkeling. De 
leerling- en docentenvragenlijst wordt hierbij bekeken en het sociogram en de sociale veiligheidslijst 
die de kinderen van groep 5-8 ook invullen. 

Voor sommige kinderen volgt dan een gesprek met de leerkracht, al dan niet met hun ouders waarbij 
een gezamenlijke aanpak wordt afgesproken. Andere kinderen worden bijvoorbeeld tijdens de lessen 
extra gestimuleerd of juist in de gaten gehouden. Daarnaast intensiveren we de Kanjerlessen in de 
groepen waarvan we zien dat de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen uit de groep een extra 
steuntje in de rug nodig heeft.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Ingrid Driessen. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via idriessen@radarscholen.nu.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Ingrid Driessen. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via idriessen@radarscholen.nu.
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Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u het met iets dat op school gebeurt niet eens bent. Bespreek dit eerst met de 
leerkracht van uw kind. Als dat niets oplost kunt u natuurlijk de directeur inschakelen om een passende 
oplossing te vinden. We hopen dat dit samenspel tot verbetering van ons onderwijs zal leiden en het 
probleem oplost of verhelderd.   

Een kind, een ouder of verzorger van een minderjarig kind, een lid van het onderwijzend personeel en 
verder ieder die bij het goed functioneren van het kindcentrum betrokken is en geconfronteerd wordt 
met ernstige ongewenste situaties of ernstige problemen in het kindcentrum, kan een klacht indienen 
bij de vertrouwenspersoon van de school, Ingrid Driessen. 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• 1 x per 14 dagen verschijnt er op maandag, via de mail, een nieuwsbrief 'de Leeswijzer'. Hiermee 

houden we u op de hoogte van leuke nieuwtjes en belangrijke  zaken in ons kindcentrum. 
• 2 x per jaar wordt u allen uitgenodigd voor het rapportgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u, samen 

met uw kind, met de leerkrachten van gedachten wisselen. 
• Na het derde rapport is er mogelijkheid voor een gesprek, dit kan op verzoek van de leerkracht of 

van u als ouder. 
• Informatie over de groep. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u via mail of op papier 

geïnformeerd over het specifieke onderwijs in de groep van uw kind. 
• Kind-Ouder-vertelgesprekken, in de 3de en 4de week van het schooljaar willen we graag met u, 

als ouder/verzorger en uw kind spreken. Graag horen we van uw kind wat het vraag wil leren en 
hoe het zich voelt in ons kindcentrum. Alles wat voor ons van belang is om te weten over uw kind, 
zodat wij uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

• 3 x per jaar zijn er momenten dat u als ouder/verzorger het werk van uw kind(eren) kunt inkijken 
• Extra spreekmomenten als die noodzakelijk zijn omtrent de vorderingen van uw kind. Dit kan op 

verzoek van de leerkracht, maar ook op verzoek van u, als ouder/verzorger.

Een goed contact tussen het kindcentrum en thuis, vinden wij heel belangrijk. Wij informeren u over 
allerlei belangrijke gebeurtenissen in ons centrum, over algemene zaken, maar ook over het wel en wee 
van uw kind. Wij stellen het ook op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte 
houdt. Een goede samenwerking tussen het kindcentrum en thuis bevordert het welbevinden en 
algehele ontwikkeling van uw kind.
Om de week wordt er een Leeswijzer verstuurd, een nieuwsbrief met allerlei informatie rondom ons 
kindcentrum. Daarnaast beheert elke leerkracht een Parro-app waarbij ouders minimaal 1 x per week 
een berichtje ontvangen over het werken in de groep van zijn/haar kind. Middels Parro is het ook 
mogelijk om met de leerkracht te communiceren en worden gespreksmomenten klaargezet. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen

• Kerst

• Schoolkamp

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

OudervertegenwoordigingIn ons kindcentrum zijn er vier manieren waarop ouders kunnen 
participeren in een vertegenwoordiging: 

• in het bestuur van de vereniging Radar
• in de GMR van de vereniging 
• in de medezeggenschapsraad (MR) van de school
• in de ouderraad (OR) van de school

Voor meer info zie de schoolgids. Voor bestuur en GMR die de website van Radar. 

Ouderraad (OR)Ons kindcentrum heeft een actieve en enthousiaste oudercommissie die als 
belangrijkste taak heeft het mede organiseren van diverse activiteiten en daarnaast ook assisteert bij 
activiteiten en projecten. Daarbij denken we aan Kerst, Pasen, sinterklaas, schoolreis, schoolfeest en 
avond 4-daagse. De ouderraad vergadert een aantal keer per schooljaar samen met de directeur of een 
van de leerkrachten.

OuderhulpOuders/verzorgers zijn op vele manieren actief in het kindcentrum. Zonder al deze hulp 
zouden we een heleboel dingen niet kunnen doen. We zijn hier heel blij mee. Ook de kinderen 
waarderen het zeer, zijn trots als de eigen mama/papa, oma/opa meehelpt in de school. Het is gezellig 
en bevordert een goede samenwerking met elkaar.

Komt u er op school niet uit, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Radar, Mw J. 
Timmerman te Zierikzee. Voor meer info zie de website van Radar: www.radarscholen.nu. 
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• Schoolreis

• Sinterklaas

• Zwemles

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;

4.3 Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn collectief verzekerd via een schoolongevallenverzekering. De verzekering geldt 
tijdens schooluren en als leerlingen op kamp, schoolreis of excursie zijn.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Is uw kind ziek of wegens een andere reden niet in staat naar school te gaan, dan dient u dit voor 
schooltijd door te geven aan de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. We willen u verzoeken 
bezoeken aan tandarts, dokter of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Wilt u verlof aanvragen dan vindt u op de website van de school een verlofaanvraagformulier. U kunt dit 
downloaden, invullen en inleveren bij de directeur. Houd u er rekening mee dat dit ruim voorafgaand 
aan het verlof dient te gebeuren?
Op de website kunt u ook de voorwaarden vinden wanneer verlof mogelijk is. De directeur beoordeelt 
uw aanvraag en laat u weten of het verlof wel of niet is toegestaan.
Als u verlof aanvraagt voor bijv. een bruiloft dan graag een kopie van de uitnodigingskaart bij het 
aanvraagformulier voegen.

Afwezigheid, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is ongeoorloofd verzuim. Dit wordt 
gemeld bij de leerplichtambtenaar, die het schoolverzuim verder oppakt. 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 
geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

In alle groepen worden CITO-toetsen afgenomen. Dit doen we voor de vakgebieden lezen, taal, 
spelling, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat. 
Samen met de resultaten van de methodetoetsen, de gesprekken met de kinderen en het dagelijks 
werk stellen we groepsplannen op. Hierin beschrijven we op welke wijze we met de leerlingen aan het 
werk gaan. Iedere niveaugroep heeft een eigen aanpak. 

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

In deze paragraaf informeren wij u over de resultaten van de eindtoets die jaarlijks gemaakt wordt door 
de leerlingen van groep 8. 

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t 10,0%

vmbo-(g)t 20,0%

vmbo-(g)t / havo 10,0%

havo 40,0%

vwo 20,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

betrokkenheid

Veiligheid (fysiek/emotioneel)(Zelf-)vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Om goed bij sociale emotionele ontwikkeling van kinderen aan te sluiten geven we Kanjertraining. Alle 
leerkrachten in de school zijn bevoegd deze lessen te geven. Met de kanjertraining bevorderen we de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, eventueel pestgedrag wordt aangepakt en 
zelfvertrouwen wordt verbeterd. Met dit alles sluiten we aan op de wet Burgerschap en de sociale 
veiligheid. Kanjertraining is door de inspectie van het onderwijs goed gekeurd als een verantwoorde 
aanpak tegen pesten.
Voor de sociale en emotionele ontwikkeling en voortgang gebruiken we het programma “Kanvas”, om 
de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit is onderdeel van de Kanjertraining.
Ook hebben de leerkrachten een WinWin scholing gevolgd, een scholing die leerkrachten nog meer 
handelingsbekwaam maakt in het omgaan met ongewenst gedrag.
Daarnaast werken we met het pestprotocol dat hoort bij de Kanjertraining. Dit geeft leerkracht een 
goede leidraad over het omgaan met en bestrijden van pesten in de groep.
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Voor de sociale en emotionele ontwikkeling en voortgang gebruiken we het programma “Kanvas”, om 
de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit is onderdeel van de Kanjertraining.
De lessen 'Rots en water' leren kinderen weerbaar te worden. Waar nodig geven wij deze lessen naast 
de kanjertraining.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Binnen de school proberen we zo veel als mogelijk is op dezelfde manier te werken. Daarover zijn door 
de leerkrachten afspraken gemaakt. Elke keer als er een ontwikkeling binnen de school is leggen we de 
afspraken weer vast. 
Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze elk schooljaar werken aan hun professionalisering. Deze 
dient te passen bij de ontwikkeling van de school of de vraag vanuit de groep.

Het komend schooljaar werken we aan;

• ICT: werken met Snappet verder uitbouwen
• Borging van de leesactiviteiten en verdere profilering van de school
• Leerkrachtvaardigheden: werken met coöperatieve werkvormen
• Verkenning van anders organiseren van ons onderwijs
• Werken met onze nieuwe methode BLINK-integraal voor wereldoriëntatie
• Opstellen van een nieuw schoolplan 2019-2023

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met het 5-gelijke-dagen-model waarbij de kinderen alle dagen 
een gelijk aantal uren naar school gaan

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 17:00

Woensdag 08:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 08:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 08:30 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Maandag: Peutergroep van 08:30-12:00 uur
Woensdag: Peutergroep van 08:30-12:00 uur
Vrijdag: Peutergroep van 08:30-12:00 uur

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 6-7-8 woensdag en vrijdag

Gymnastiek groep 3, 4 en 5 maandag

Zwemles groep 5 en 6 donderdag om de week
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2018-2019

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2018 19 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 04 januari 2019

Voorjaarsvakantie 04 maart 2019 08 maart 2019

Meivakantie 23 april 2019 03 mei 2019

Hemelvaartsdag (+ dag erna) 30 mei 2019 31 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Zomervakantie 06 juli 2019 18 augustus 2019

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag en donderdag hele dagen

Intern Begeleider maandag, donderdag, vrijdag 14.00 - 17.00 uur

Cindy te Ronde (directeur) is op maandag en donderdag op school te bereiken. Leonie Boot (adjunct-
directeur) is op maandag, woensdag en donderdag op school te bereiken. Ingrid Driessen (intern 
begeleider) heeft op maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur haar 
ambulante tijd. Dan is zij het gemakkelijkst te bereiken voor een telefonisch of persoonlijk contact. U 
kunt ook altijd via de mail een afspraak met een van hen maken. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo en Sparkels, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Tussenschoolse opvang is niet van toepassing i.v.m. het vijf-gelijke-dagen-model. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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