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Een woord vooraf 

Beste ouders en/of verzorgers 

De basisschool is een stukje van je leven voor zowel de kinderen als voor u als 
ouders en verzorgers. Acht jaar bezoekt uw kind de basisschool. Dat is een 
belangrijk deel van een kinderleven.  

Wij vinden het heel fijn dat we uw kind bij ons op school mogen verwelkomen en als 
team zullen we er zorg voor dragen dat uw kind een fijne en leerzame tijd heeft op 
onze basisschool. 

We vinden het erg belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen school 
en ouders. Een samenwerking die uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid in 
het belang van de ontwikkeling van uw kind. 

De manier waarop wij de kinderen ondersteunen bij hun leerproces kunt u lezen in 
deze schoolgids. Hierin gaan we nader in op wat we doen, hoe we het doen en wat u 
van de school mag verwachten op het gebied van onderwijs, zorg, kwaliteit en 
identiteit.  

We gaan ervan uit dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Reacties en 
suggesties van uw kant stellen we erg op prijs.  

Wij wensen kinderen en ouders/verzorgers een fijne schooltijd toe! 

Jos Dieleman namens team OBS De Zeemeeuw    
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De school 

Naam school:            OBS De Zeemeeuw 
Adres:            Ghistelkerke  1D 
                                        4511 JB Breskens 
Telefoon school:            0117-381678 
Intern begeleiders:          0117-380083 
E-mail:           obsbreskens@escaldascholen.nl 
Directeur:            dhr. J. Dieleman 
Webpagina:            www.obsbreskens.nl  
Absent melden:               obsbreskens.absenten@gmail.com  

OBS De Zeemeeuw is één van de vijf Escaldascholen in de gemeente Sluis.  
Website Escaldascholen: www.escaldascholen.nl 

Identiteit 

De school is een openbare school en valt onder de Stichting Escaldascholen. De 
Stichting Escaldascholen is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeente 
Sluis. Dat houdt in dat op onze scholen alle kinderen welkom zijn, ongeacht geloof, 
huidskleur en afkomst. 
Kinderen ontmoeten elkaar op onze school, ze leren met en over elkaar en ze leren 
respect te hebben voor elkaar. 

Openbaar onderwijs heeft aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke   
normen en waarden zoals die leven in onze samenleving. 
Binnen het openbaar onderwijs bestaat tevens de mogelijkheid om 
godsdienstonderwijs of humanistisch onderwijs te volgen. Dit is op vrijwillige basis, 
dus niet verplicht. Deze lessen worden op onze school op dinsdag verzorgd door 
daarvoor bevoegde leerkrachten. 

Aanmelding leerlingen 

Voor leerlingen die 4 jaar worden en voor het eerst naar school gaan, kunt u contact 
opnemen met school zodra uw kind 3.5 jaar is. Hierna volgt een intakegesprek met 
een locatieleider.  
Gegevens uit het intakegesprek worden besproken met de leerkracht(en) van de 
groep(en) waar de leerling plaatsbaar is.  
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zal er tevens een gesprek plaats 
vinden met peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, school van herkomst, ouders, 
leerkracht en/of de intern begeleider van school. 

De leerkracht van de groep waar het kind geplaatst gaat worden, neemt na het 
intakegesprek contact met u op om een vervolgafspraak te maken. Tijdens dit 
gesprek wordt de gang van zaken in de klas besproken en worden 
kennismakingsdagen afgesproken. 
Zes á zeven weken na plaatsing volgt een oudergesprek met de leerkracht over de 
bevindingen van ouders, kind en leerkracht tijdens deze eerste weken. 
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Situering van de school 

Sinds februari 2015 is onze school gevestigd in het Multi Functioneel Centrum ‘De 
Korre’ in de wijk Ghistelkerke. In dit centrum zijn naast onze school ook de volgende 
voorzieningen aanwezig: kinderopvang en peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
tussen schoolse opvang, bibliotheek, consultatiebureau met de wijkverpleegkundige 
en de jeugdarts, psychologen verbonden aan Dienstcentrum “De Tol” en Praktijk van 
Waterschoot, een gymzaal en een dorpshuis. 
  
De huidige indeling van de school: 
Begane grond (groep 1-3 ): 
• Zes leslokalen, elk voorzien van een digibord en een computer voor de 

leerkracht 
• Hal met chromebooks en zitjes in te zetten voor groep 1-3 
• Een lerarenkamer 
• Een kantoor voor de directeur, de twee locatieleiders en de administratief 

medewerker 
• Een kantoor voor de twee intern begeleiders 
• Een kantoor voor de conciërge 
• Tijdens de schooltijden kunnen we tevens gebruik maken van twee BSO lokalen, 

waarvan één voorzien is van een gezamenlijke keuken 

Verdieping (groep 4-8): 
• Zeven lokalen, elk voorzien van een digibord en een computer voor de leerkracht 
• Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn voorzien van een Chromebook. 
• Een ruimte met verschillende werkplekken. 
• Een instructieruimte voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes. 
• Gymzaal. 
• Een handvaardigheidslokaal 

Buiten: 
• Aparte speelplaats en ingang voor de groepen 1-4. Vanaf de herfstvakantie gaan 

de kinderen van groep 4 naar de grote speelplaats. 
• Grote speelplaats en ingang voor de groepen 5-8. 
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Directie 

Directeur: Jos Dieleman 
Locatieleiders met directietaken: Sandra de Ruijsscher en Natasja Schot 

Schoolgrootte 

Aantal leerlingen:256 (1 oktober 2019) 
Aantal leerkrachten: 18 
Aantal onderwijsassistentes: 1 
Aantal intern begeleiders: 2 
Aantal remedial teachers: 1 
Aantal vakleerkrachten: 1 (gymnastiek) 
Aantal ondersteuners: 2 (administratie) 

Bij de start van het schooljaar zijn er 12 groepen: 
Onderbouw: 3x groep 1-2, 2x groep 3, 1 groep 4, 1 groep 4-5 
Bovenbouw: 1 groep 5, 1 groep 6, 2x groep 7, 2x groep 8 

2. Waar onze school voor staat 

Uitgangspunten  

Alle scholen binnen de Stichting Escaldascholen staan voor kwalitatief goed 
onderwijs aan alle kinderen, afgestemd op hun talenten en mogelijkheden. Om dit de 
realiseren gaan we uit van drie uitgangspunten: handelingsgericht werken, 
pedagogische tact en opbrengstgericht werken. 

Missie en visie 

Onze missie 
We willen dat kinderen een fijne en veilige basisschooltijd hebben. Een tijd waarin zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een tijd waarin zij kennis kunnen opdoen. Een tijd 
waarin zij leren samenwerken en leren elkaar te helpen. Een tijd waarin zij zich 
gehoord en gezien voelen. Een tijd waarin zij leren respect te hebben voor 
verschillen. 
We willen dat ouders zich welkom voelen op school en dat ze zich betrokken voelen 
bij het onderwijs aan hun kind(eren). 

Onze visie 
Op onze school is voor elk vak en ontwikkelingsgebied een leerlijn zichtbaar, 
afgestemd op de groep en/of leerling. Kinderen hebben inzicht in en zijn eigenaar 
van hun eigen leerproces. Om kinderen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen, 
werken leerkrachten met een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. 

Het team kan doeltreffend en efficiënt anticiperen op de ontwikkeling van kinderen, 
groepen en de school als geheel. We hebben een rijke, uitdagende leeromgeving en 
we maken gebruik van expliciete directe instructie. De kinderen werken en leren met 
methode gebonden programma’s, waarbij vanaf groep 4 geregeld de chromebooks 
worden ingezet als leermiddel. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van 
iedere leerling, passend binnen de kaders van de jaargroep.  
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We zijn een veilige school waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar 
omgaan. Op onze school kun je jezelf zijn, binnen samen opgestelde regels en 
afspraken. We tonen begrip voor elkaar, luisteren naar de ander en zijn ons bewust 
van (voor)oordelen. In onze visie is een goede samenwerking tussen iedereen die 
betrokken is bij de school noodzakelijk voor het leren van de kinderen.  

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goede communicatie met de ouders.  

Onze school is opgeruimd en rustig ingericht, het kleurgebruik en de aankleding is 
kindvriendelijk.   

In onze visie zijn buitenlessen een prima hulpmiddel bij het leren door kinderen. Wij 
willen onze pleinen met meer groen gaan inrichten, zodat kinderen er meer kunnen 
ontdekken en meer diversiteit in hun spel kunnen realiseren. 

Dat betekent dat we een school willen zijn waar: 
• Een veilig klimaat heerst met respect voor elkaar en waarbinnen je in een open 

sfeer jezelf kan zijn. Een klimaat waarin kinderen en volwassenen 
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar door elkaar te helpen en door naar 
elkaar te luisteren.  

• We samen met de kinderen school-en klassenregels opstellen en ondersteuning 
bieden bij de toepassing hiervan. 

• We alert zijn op pestgedrag en zoveel mogelijk preventief werken. Hiervoor 
gebruiken we het Landelijk Protocol tegen Pesten. Ons protocol is te vinden op 
de website. 

• Een ruim aanbod van symbolen, gebruiken, thema’s en feesten aanwezig is. 
• Onderwijs gegeven wordt waarin we kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en 

attitudes aanreiken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarbij we 
rekening houden met individuele verschillen.  

• Voor elk kind een doorgaande lijn nagestreefd wordt, ook voor de leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 

• ICT als middel ingezet wordt om onderwijsdoelen te halen. 
• We van en met elkaar leren en gebruik maken van elkaars mogelijkheden. 
• Een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en team wordt nagestreefd. 
• Aandacht besteed wordt aan de sociale, culturele, motorische en creatieve 

vorming van de leerlingen. 
• We een evenwichtige relatie met de dorpsgemeenschap hebben. 

De 4 kapstokregels van school. 

!  !   !  !  
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3. De organisatie van het onderwijs 

Het team schooljaar 2020-2021 

Naam Functie Aanwezigheid

Jos Dieleman 

Natasja Schot 
 
Sandra de 
Ruijsscher  

Directeur 

Locatieleider 

Locatieleider

Dinsdag en woensdag 

Maandag 

Donderdag 

Ilse Vinjé-de 
Zeeuw 

Intern begeleider groep 1-4 Maandag, dinsdag en donderdag 

Bart Kerste  Intern begeleider groep 5-8 Woensdag en donderdag

Isabel du 
Fossé 

Louise 
Lammens 

Groepsleerkracht groep 1/2a 

Groepsleerkracht groep 1/2a 
Groepsleerkracht groep 3b

Maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag  

Donderdag  
Vrijdag 

Marina Keijmel Groepsleerkracht groep 1/2b 
Ondersteunende taken 
onderbouw 

Maandag, dinsdag 

Woensdag 

Nele Reynvoet Groepsleerkracht groep 1/2b Woensdag t/m vrijdag 

Paula 
Coppens 

Susanne 
Gerritsen 

Groepsleerkracht groep 1/2c 

Groepsleerkracht groep 1/2c

Maandag t/m woensdag 

Donderdag en vrijdag

Anja van Loon 

                            

Ondersteunende 
werkzaamheden in de onder-
en bovenbouw

Maandag t/m woensdag

Sandra de 
Ruijsscher 

Groepsleerkracht groep 3a Maandag t/m woensdag 
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Francien 
Elfrink

Groepsleerkracht groep 3a Donderdag en vrijdagochtend

Loes Arends 

Kim Flikweert 

Groepsleerkracht groep 3b 

Groepsleerkracht groep 4 

Maandag t/m donderdag 

Maandag t/m donderdag

Marianne 
Verkeste 

Marianne 
Loete 

Groepsleerkracht groep 4/5 

Groepsleerkracht groep 4/5 

ICT/ ondersteuning 

Woensdag t/m vrijdag 

Maandag en dinsdag 

Woensdag

Laurie 
Brusseel 

Groepsleerkracht groep 5 Maandag t/m vrijdag

Jodie Lips Groepsleerkracht groep 6 Maandag t/m vrijdag 

Ab Dieleman Groepsleerkracht groep 7a Maandag t/m vrijdag 

Natasja Schot Groepsleerkracht groep 7b Dinsdag t/m vrijdag 

Susanne  
Gerritsen 

Jeroen 
Helfferich 

Groepsleerkracht groep 7b 

Groepsleerkracht groep 8 

Maandag 

Maandag t/m vrijdag 

Judith Herman Remedial teacher Woensdag en vrijdagochtend

Hella de Klerk Remedial teacher Dinsdag, donderdag en vrijdag 

Denise Mets Vakleerkracht HVO Dinsdag 

Els van der 
Maas 

Rini Heijwegen

Vakleerkracht GVO 

Vakleerkracht GVO 

Dinsdagochtend 

Dinsdagmiddag
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Op onze school wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de 
bovenbouw. De onderbouw wordt gevormd door de leerjaren 1 t/m 4 en de 
bovenbouw door de leerjaren 5 t/m 8. 

Frans de 
Boevere 

Vakleerkracht gymnastiek Woensdag, donderdag en 
vrijdagmiddag

Karin Steijaert Administratie Dinsdag en vrijdag 
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Het schoolplan 

Komend schooljaar maken we een doorstart met het schoolplan 2019-2023. Door de 
Coronacrisis hebben we een aantal zaken door moeten schuiven naar schooljaar 
2020-2021. 

Onze ambities en doelen waaraan we de komende jaren zullen werken: 
• Ons doel is het geven van goed onderwijs aan onze leerlingen en goede 

opvang van onze kinderen in een veilige omgeving door het verdiepen en 
delen van kennis op het gebied van didactiek en pedagogiek en het realiseren 
van een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.   

• We willen een doorgaande lijn tussen voorschools, naschools en school 
realiseren door een gezamenlijke aanpak op pedagogisch gebied, waarbij 
tevens GGD en Porthos betrokken zijn. 

• We willen de samenwerking tussen de onder-,midden en bovenbouw 
optimaliseren door  3 x per jaar bouw doorbrekende consultaties in te plannen 
en door 3 x per jaar samen een groep doorbrekende projectweek voor te 
bereiden en uit te voeren 

• We willen de leerprestaties van onze leerlingen verder optimaliseren, 
afgestemd op de behoeftes en haalbare doelen van de leerlingen, door 
gebruik te maken van de expertise van de leerkrachten, intern begeleiders en 
de coördinatoren op de verschillende vakgebieden, d.m.v. een gezamenlijke 
structurele analyse van de resultaten uit het LOVS en de Eindtoets en een 
door het team vastgesteld en uitgevoerd plan van aanpak gericht op het 
behalen van de streefdoelen, waarbij taakaanpak en eigenaarschap een 
belangrijke rol spelen . 

• We willen de ouderbetrokkenheid vergroten door kinderen van groep 1 t/m 8 
te betrekken bij oudergesprekken gericht op wederzijdse 
informatievoorziening en samenwerking (omgekeerde oudergesprekken en 
voortgangsgesprekken).    

• We willen de ouders actief betrekken bij de ontwikkeling van de kwaliteit van 
de school door gesprekken in groepen en door mee te denken in de MR en in 
de werkgroepen IKC. 

Handelingsgericht werken 
Wij als team vinden dat we kinderen gelijke kansen moeten bieden om zich naar hun 
mogelijkheden en hun talenten te kunnen ontplooien. Het ene kind heeft echter 
andere onderwijsbehoeftes dan het andere kind. Kinderen ontwikkelen zich 
verschillend. 
Handelingsgericht werken gaat over omgaan met deze verschillen. Het is een 
werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen 
beoogt te verbeteren.  

Concreet betekent dit: 
• We denken, kijken, praten en handelen in termen van wat een kind nodig 

heeft (onderwijsbehoefte). 
• We observeren, onderzoeken en bespreken de wisselwerking en afstemming 

tussen kind, leerkracht, groep en ouders. Wat heeft invloed op wat? 
• Doelgericht werken en het leertraject erop afstemmen. De rol van de 

leerkracht is hierbij erg belangrijk. 
• We gaan uit van positieve factoren en zijn op zoek naar mogelijkheden. 

!  11
Schoolgids Obs De Zeemeeuw                Schooljaar 2020 – 2021



• Er is een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en 
begeleiders. 

• Effecten en resultaten. We werken doelgericht en evalueren de effecten en 
resultaten. 

• We werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar. 
• Alle gegevens worden opgenomen in de groepsplannen. De plannen worden 

gedurende het schooljaar driemaal geëvalueerd. 
• Voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeftes wordt een OPP of een 

individueel handelingsplan opgesteld. 

Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het 
optimaliseren van de leerprestaties van de leerlingen. We willen samen de 
groepsdoelen en de individuele doelen halen en zien dat de kinderen vooruitgang 
boeken. 
We willen ons onderwijs zodanig inrichten dat 95% van onze leerlingen minimaal 
uitstromen op referentieniveau 1F, waarvan 60% op referentieniveau 2F/1S 
De belangrijkste speerpunten voor opbrengstgericht werken zijn: 
- Het optimaliseren van prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. 
- Het nog beter gebruiken van gegevens over de leerprestaties van leerlingen. 
- Het versterken van kennis en vaardigheden die nodig zijn om kwaliteit te borgen en   
te verbeteren door het leren van en met elkaar. 

Concreet betekent dit: 
• We weten welke doelen we hebben voor taal, lezen en rekenen. 
• We weten welke toets resultaten we nastreven in de groepen. 
• We weten wat we willen bereiken met de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeftes. 
• We volgen de leerlingen: toets resultaten, analyses, evalueren van resultaten. 
• We werken aan de verbetering van resultaten door: 

- Het bijstellen van de doelen. 
- Het bijstellen van ons aanbod. 
- Het effectief plannen van de onderwijstijd. 
- Goed klassenmanagement en werken volgens het effectieve directe 

instructiemodel. 
- Inhoudelijk overleg. 

Pedagogische tact 
Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling. 
Ons streven is om gezamenlijk klaar te staan voor elkaar, leerlingen en hun ouders 
op een positief kritische wijze.  
Ons streven is om met elk kind een relatie op te bouwen, tegemoet te komen aan 
zijn/haar behoefte aan interactie en autonomie en om zich competent te laten voelen 
binnen zijn/haar mogelijkheden. Deze drie behoeften vormen een stevige basis om je 
erkend en veilig te voelen binnen je groep, waardoor je je optimaal kan ontwikkelen 
en met plezier naar school kunt gaan. 
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ICT-onderwijs  
Informatie- en communicatietechnologie neemt een steeds belangrijkere plaats in. 
Als school willen we toekomstgericht werken. Er is afgelopen schooljaar een ICT 
plan opgesteld op basis van onze visie en missie.  
In schooljaar 2020-2021 gaan we verder met: 

• Werken met de chromebooks. 
• Werken met de digitale versie van Pluspunt 4. 
• Werken met de software van Pluspunt 3. 
• Werken met de software van Staal. 
• In groep 8 verder met het programmeren van lessen.  
• Lessen mediawijsheid in de bovenbouw 

Daarnaast zal er gestart worden met werken in de Cloud onder begeleiding van de 
ICT afdeling van Heutink. Hiervoor worden technische aanpassingen gedaan en het 
team zal hier een training over krijgen. 

Onderwijs in de groepen 1-2  

In de groepen 1 - 2 hebben we gekozen voor combinatieklassen. De achterliggende 
visie is KIJK1-2! 
Door de groep 1 en 2 samen te voegen kan er in het onderwijsaanbod nog beter 
afgestemd worden op individuele onderwijsbehoeftes van leerlingen binnen hun 
ontwikkeling. 
Jonge kleuters die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling hebben profijt van het 
onderwijsaanbod aan de oudere kleuters. Oudere kleuters die een achterstand 
hebben in hun ontwikkeling hebben profijt van het (herhaalde) onderwijsaanbod aan 
de jongere kleuters. 

De criteria voor de overgang naar groep 3 zijn beschreven, maar in de groepen 1-2 is 
er ook aanbod voor de kleuters die voorlopen op deze criteria. 
De leerkrachten zorgen in de grote en kleine kring voor activiteiten waar alle kinderen 
van kunnen profiteren. Ze differentiëren door hun taal-en woordenschataanbod en 
hun vraagstelling aan te passen aan de verschillende behoeftes van de leerlingen in 
de groepen. Bijv. een telactiviteit in de grote kring kun je differentiëren naar tellen tot 
10/20, heen-en terugtellen, tellen vanaf een bepaald startpunt e.d. De activiteit is 
gericht op de ontwikkeling van de beginnende gecijferdheid, maar wordt afgestemd 
op de verschillende ontwikkelingsniveaus. 
Door regelmatig te observeren en te registreren met het KIJK1-2! Observatie-
registratiesysteem, volgen de leerkrachten de individuele ontwikkeling van kinderen 
en passen het onderwijsaanbod daarop aan.  
Bij dreigende achterstanden van een kind of voorsprong in ontwikkeling van een half 
jaar of meer, wordt de aanpak vastgelegd in het groepsplan in overleg met de intern 
begeleider. 

In de groepen 1-2 wordt in het schooljaar 2020-2021 de vernieuwde Schatkist 3 
methode ingevoerd. Deze methode stimuleert kinderen in hun totale ontwikkeling.  
In een betekenisvolle context worden kinderen uitgedaagd om samen met elkaar te 
spelen en zo nieuwe ervaringen op te doen.  

Gedurende het schooljaar ontvangen de ouders voor de start van een nieuw thema 
een themabrief met daarin allerlei informatie over het thema. Daarnaast wordt er elke 
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week gewerkt met de letter en het cijfer van de week. Via de mail worden de ouders 
hiervan op de hoogte gesteld. 

De dagdelen beginnen meestal in de grote kring, waar veel aandacht wordt besteed 
aan taalontwikkeling, woordenschat, tijdsoriëntatie, muzikale vorming, beginnende 
geletterdheid, logisch denken en beginnende gecijferdheid.  
De activiteiten worden zowel in de grote kring als in de kleine kring zo concreet 
mogelijk aangeboden zodat taal en abstracte begrippen duidelijk worden.  
Allerlei activiteiten, die de kleuters op school doen, sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
thema’s. Dit om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Ook de inrichting 
van de klas sluit aan bij het thema. 

Bij het stimuleren van de taalontwikkeling werken we o.a. aan uitbreiding van de 
woordenschat, goede zinnen kunnen maken, luisteren naar elkaar, luisteren naar een 
verhaal, creatief denken enz. Interactief voorlezen is hier een onderdeel van. 

Met logisch denken bedoelen we vergelijken, volgordes kunnen aanbrengen, 
verschillen en overeenkomsten herkennen en benoemen enz. 
Bij beginnende gecijferdheid werken we aan rekenbegrippen zoals groot/klein, veel/
weinig, meer/minder, evenveel, tellen, cijfersymbolen, meten, wegen enz. 
Bij beginnende geletterdheid werken we aan leesbegrippen als boek/ zin/woord/
letter, lange/korte woorden, rijmen, herkennen van namen/woorden, herkennen en 
benoemen van letters en klanken, hakken en plakken van woorden in lettergrepen en 
uiteindelijk in letters. 

Naast de grote en kleine kringactiviteiten wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in 
hoeken, aan de computer, op het schoolplein en in de (kleuter)gymzaal. We maken 
daarbij gebruik van aantrekkelijk ingerichte hoeken, ontwikkelingsmateriaal, teken –
en knutselmateriaal, tablets, klim- en klautermateriaal enz. Alle groepen maken 
tevens gebruik van de computers in de hal. 
Spelen is leren. Tijdens het spel wordt een beroep gedaan op communiceren, sociale 
vaardigheden, zelfstandig zijn, problemen oplossen, zich uiten en initiatieven nemen. 

Taakaanpak en de ontwikkeling van zelfstandig werken zijn tevens onderdelen van 
het programma in de kleutergroepen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een 
planbord waar kinderen de weektaken per dag kunnen inplannen. 
Activiteiten die de creativiteit stimuleren zijn eveneens belangrijk, daarom wordt er 
dagelijks dan wel wekelijks aandacht besteed aan muziek, beeldende vorming, 
toneel of rollenspel. 

Bij alle activiteiten staat het stimuleren van de taalontwikkeling, rekenontwikkeling en 
de motorische ontwikkeling centraal. Leerkrachten zorgen voor een rijk taalaanbod, 
een rijke taalomgeving en voldoende bewegingsactiviteiten.  

De leerlingen van groep 1 worden niet meer getoetst met Cito. De kinderen zullen 
gevolgd worden met KIJK 1-2 en toetsen en observaties uit het landelijke Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie.  
Komend schooljaar gaan we ons oriënteren op het leerlingvolgsysteem, behorende 
bij Schatkist 3. 

V(oorschoolse) V(roegschoolse) E(ducatie)  
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In het kader van het VVE-project werken peutergroep de Schippertjes, 
peuterspeelzaal de Kreukeltjes, kinderdagverblijf de Duizendpoot en de groepen 1-2 
van OBS De Zeemeeuw met het observatie- registratiesysteem KIJK! Op deze 
manier is er een doorgaande lijn in het signaleren, volgen en begeleiden van de 
ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 7 jaar. Van kinderen die naar de 
basisschool vertrekken worden de KIJK! observatielijsten overgedragen aan de 
basisschool. Bij kinderen met specifieke behoeftes worden de lijsten door de 
pedagogisch medewerker met de betreffende leerkracht besproken. De overdracht 
van gegevens van voorschools naar de basisschool kan alleen plaatsvinden als u 
daar als ouder toestemming voor geeft. Voor ons als school is het belangrijk dat we 
over deze gegevens beschikken zodat we goed aan kunnen sluiten bij de 
onderwijsbehoeftes van uw kind.  
Daarnaast zijn we in overleg met alle betrokkenen bezig om een doorgaande lijn 
samen te stellen gericht op taalaanbod, woordenschatontwikkeling, sociaal-
emotionele ontwikkeling en ouderbetrokkenheid. 
Hierbij gaan we uit van de methodes ‘Puk en Ko’ (voorschools) en Schatkist 3 
(kleuters). Daarnaast werken we jaarlijks gezamenlijk een thema uit. 

Onderwijs in de groepen 3 t/m 8 

Lezen 

Technisch lezen 
Het aanvankelijk technisch lezen start in groep 3. 
Onze school gebruikt voor het aanvankelijk lezen de methode Veilig leren lezen Kim-
versie. 
Hierbij gebruiken we het digibord voor de instructie en de bijbehorende materialen, 
zoals o.a.tablets, klik-klak boekjes, ringboekjes, speel- leesset, veilig en vlot boekjes, 
en computersoftware die differentiatie mogelijk maken. 
Voor kinderen bij wie het leesproces niet zo vlot loopt als gewenst, maken we gebruik 
van het computerprogramma BOUW. Met dit programma streven we ernaar de 
kinderen 2x per week thuis en 2x per week op school te laten oefenen. 
Leren lezen is belangrijk, maar leesplezier ook. 
Daarom lezen we in groep 3 en 4 regelmatig voor, mogen de kinderen over boeken 
van thuis vertellen en gaan we 1x per week naar de bibliotheek. 
Vanaf groep 4 wordt gestart met het voortgezet technisch lezen met de methode 
Estafette. Het technisch lezen blijft op het rooster staan t/m groep 8. 
Daarnaast wordt er vanaf groep 4 gestart met begrijpend lezen. 

Leesbevordering  
In het kader van leesbevordering werken we met het project ”De bibliotheek op 
school”. De bibliotheek staat ’s morgens ter beschikking van de school zodat de 
kinderen (groep 1-8) met de groepsleerkracht boeken voor in de klas, maar ook 
boeken voor thuis kunnen lenen en terugbrengen. 
Vanuit de bibliotheek wordt het leesgedrag van onze kinderen jaarlijks gemonitord. 
De school beschikt over een leescoördinator die een plan met activiteiten opstelt 
n.a.v. de monitor samen met de leescoördinator van de bibliotheek. Leesbevordering 
staat hierbij centraal. De leescoördinator van de bibliotheek geeft o.a. vorm aan 
boekpromoties in de bieb of in de klas en ze denkt mee over de activiteiten die 
opgezet worden voor de leesbevordering. Deze lees bevorderende activiteiten zijn 
o.a.: kinderboekenweek, voorleesmiddag, gedichten dag, voorlees-
kampioenschappen, vrij lezen, een boek promoten en voorlezen. 
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Vanaf groep 4 start het voortgezet technisch lezen m.b.v. de leesmethode Estafette. 
Daarnaast starten we in groep 4 geleidelijk met begrijpend lezen met de methode 
Lezen in Beeld. 

Taal  
Taalonderwijs  
Een goede taalbeheersing is voorwaarde voor het volgen van (vervolg)onderwijs. 
Woordenschatonderwijs en interactief taalonderwijs zijn onderdelen van het 
taalonderwijs en hebben een belangrijke plaats in onze lessen. Daarom hebben wij 
ervoor gekozen om met een nieuwe taalmethode te werken. Dit is de methode Staal. 
Deze methode heeft een apart spelling/grammatica gedeelte en een taalgedeelte. 
Het taalgedeelte speelt in op kennis, waaronder woordenschat, en taalproductie in de 
vorm van schrijven en spreken en maakt daarbij gebruik van bronnen uit de 
leefwereld van de kinderen. De methode sluit bovendien goed aan bij interactief 
taalonderwijs waarbij leerlingen taal leren door deze te gebruiken in contacten met 
anderen en door (samen) te schrijven.  
Daarnaast zetten we o.a. de didactische structuren uit coöperatief leren in en worden 
er regelmatig gesprekjes gevoerd in de groep en in kleine groepjes.   
Woordenschatonderwijs wordt daarnaast ook aangeboden tijdens de lessen 
begrijpend lezen en de zaakvakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de didactiek 
van Verhallen: voorbewerken, semantiseren (betekenis geven), consolideren 
(herhalen en inoefenen) en controleren. Tijdens het semantiseren worden 
woordschema’s vastgelegd, bijv. het woordweb. 

!           !  

Spellingonderwijs 
Dit schooljaar starten we tevens met de spellinglijn van Staal. 
Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, 
goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor goede 
spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica 
combineert. 

Rekenen 
Het rekenonderwijs in de groepen 3 en 4 is gericht op het handelingsmodel en het 
drieslagmodel. Dit houdt in dat we vanuit het handelen stapsgewijs verder gaan naar 
het begrijpen van verschillende somnotaties. 
We hebben er daarom voor gekozen om met groep 3 (gestart in schooljaar 
2017-2018) en groep 4 (start schooljaar 2018-2019) mee te doen met de vroeg start 
van Rekenen Pluspunt 4. 
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Deze methode biedt kinderen inzicht en gereedschappen om ons rekenonderwijs 
naar een hoger niveau te tillen.  
In groep 3 wordt met de papieren versie gewerkt en vanaf groep 4 werken de 
kinderen op de Chromebooks met de digitale versie. 
De komende jaren gaan we Pluspunt 4 verder integreren. In 2019 groep 5,6 en 7. In 
2020 zal groep 8 met Pluspunt 4 starten. 
We hebben meer dan voldoende handvatten om differentiatie aan te brengen. Zowel 
voor kinderen die moeite hebben met rekenbegrip als kinderen die zich sneller 
ontwikkelen en meer uitdaging nodig hebben. 
Denk hierbij aan computersoftware Pluspunt, compact door de methode, Sprinters, 
reken- drempelspelen en veel concreet materiaal . 

De leerkracht geeft instructie met behulp van de digibord software. De kinderen 
maken opdrachten schriftelijk of digitaal op hun chromebook. De software van 
Pluspunt 4 zorgt ervoor dat de kinderen de oefeningen maken die bij hun niveau 
passen. 

Uitgangspunten en doelstellingen  
De didactiek van Pluspunt 4 is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van het hoofdfase model, 
het drieslagmodel en het handelingsmodel worden de onderwijsbehoeften van 
kinderen snel en scherp aan het licht gebracht. Sterke rekenaars zijn snel in beeld en 
rekenproblemen worden in de kiem gesmoord. 

Differentiatie & zorgverbreding  
In de groepen 3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele groep gelijk. Iedere 
dag hebben alle kinderen de mogelijkheid om het moeilijkste niveau te behalen. 
Iedere dag wordt er gekeken welke kinderen verlengde instructie nodig hebben. 
Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt 4 de kinderen voor op het behalen van de doelen op 
het streefniveau. De zwakke rekenaars worden voorbereid op het behalen van de 
fundamentele rekendoelen. Iedere les is er voor die kinderen de mogelijkheid om 
voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere 1S niveau te maken.  
Pluspunt biedt voor de sterkste rekenaars een uitgewerkte compactingroute met 
aanvullende plusopdrachten. 

Wereld oriënterende vakken 
Vanaf groep 3 werken we met een digitale methode voor de wereld oriënterende 
vakken. Het betreft de methode “De Zaken van Zwijssen”, zaakvakken voor groep 3 
t/m 8. 

Aardrijkskunde en geschiedenis 
In groep 5 bestaan aardrijkskunde en geschiedenis uit het leren kennen van de eigen 
omgeving, het dorp, de streek en de provincie Zeeland. In groep 6 staat Nederland 
centraal, in groep 7 wordt Europa behandeld en in groep 8 komen de werelddelen en 
ook weer Nederland aan de orde. De nieuwe methode werkt voornamelijk met 
digitale lessen. De leergang voor  
aardrijkskunde heet ‘Wereldzaken’en de leergang voor geschiedenis heet ‘Tijdzaken’. 

Deze wereld oriënterende vakken bieden vele aanknopingspunten voor het 
intercultureel leren. 
De topografie – het leren van plaatsen, rivieren, gebergten en streken – wordt met de 
computer ingeoefend.  
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Burgerschap 
In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) willen we de kinderen leren respect te hebben 
voor andere opvattingen en voor elkaar  en willen we dat kinderen leren 
samenwerken met elkaar zonder elkaars mening hierbij te (ver)oordelen. Dit doen we 
dagelijks door te luisteren naar elkaars mening en open te leren staan voor andere 
ideeën en oplossingen. We gaan met elkaar in gesprek! 
Iedereen mag opkomen voor zichzelf, maar met respect voor de ander. 
Daarnaast werken we gedurende het schooljaar aan thema’s die binnen het kader 
“burgerschap” vallen.  
Bij feestdagen bespreken we altijd hoe deze bij iedereen thuis gevierd worden, we 
vieren de feestdagen in de klas met respect voor elkaar. 
Ook het onderwerp “zorgen voor elkaar” komt aan de orde. We nemen met alle 
groepen jaarlijks deel aan een sponsoractie voor een goed doel. We worden als 
school af en toe ook betrokken bij activiteiten in het verzorgingstehuis. 
We hopen dat door op bovenstaande manier met elkaar om te gaan, eenieder zich 
gehoord en gezien voelt. Maar dat kinderen zich ook verantwoordelijk gaan voelen 
voor elkaar. 
Op deze manier creëren we mede een veilig schoolklimaat waarin kinderen beter 
kunnen leren, ontdekken en werken. 

Burgerschapsvorming in de bovenbouw brengt kinderen de basiskennis, 
vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen 
meedoen in de samenleving. In de zaakvakken komt dit aan de orde, maar ook 
tijdens de lessen Leefstijl en Begrijpend Lezen. Door de leerkrachten wordt ook op 
de actualiteit ingegaan met “De dag vandaag” en wat door de kinderen ter sprake 
wordt gebracht.  
Als onderdeel van ons dorp Breskens staan wij ook stil bij het bombardement van 11 
september 1944 op Breskens. Mensen uit het dorp komen de kinderen van groep 8 
over de gebeurtenissen vertellen. De kinderen van groep 8 zijn ook aanwezig bij de 
herdenking.   
Ook door de jaarlijkse excursies naar Ieper, Gent en Brugge wordt aandacht besteed 
aan kernwaarden als verdraagzaamheid en solidariteit.  
Tijdens Verkiezingen en Prinsjesdag leren de kinderen over onze democratie en 
leren zij om verschillende democratische principes toe te passen. Denk hierbij onder 
meer aan oefenen met debatteren, rollenspellen en beargumenteren vanuit de 
tegenstander. 

Natuur en techniek  
Tijdens de lessen natuur en techniek worden biologische en technische processen, 
objecten en verschijnselen aangeboden door middel van de methode ‘Natuurzaken’. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de Nederlandse Onderwijs Televisie en het 
Ontdekkasteel in groep 1 t/m 4.  
Bij natuurkunde is een onderzoekende houding van de kinderen belangrijk. De 
volgende vaardigheden worden hierbij nagestreefd: 
− waarnemen met alle zintuigen 
− noteren van waarnemingen 
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− komen tot en formuleren van conclusies uit waarnemingen 
− controleren van conclusies door waarnemingen 
Er vindt afstemming plaats tussen de activiteiten van het Ontdekkasteel en van de 
methode. 

Na groep 4 werken we in groep 5 t/m 8 met de met de methode Natuurzaken. Via 
wereldoriëntatiethema’s bieden we aantrekkelijke lessen aan rond meerdere 
zaakvakken tegelijk. De methode gaat verder waar de wereldoriëntatiemethode De 
Zaken 3-4 stopt. Met deze methode voor natuur en techniek wakkeren we de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen aan.  

Verkeer  
Bij het verkeersonderwijs hechten wij veel waarde aan lessen die aansluiten bij de 
ervaringen van kinderen, zodat geleerde zaken praktisch toepasbaar zijn in het 
verkeer. Daarom maken wij gebruik van de methode “Wijzer door het verkeer”. 
Binnen het gebied van het verkeersonderwijs valt ook sociale redzaamheid en het 
omgaan met regels en afspraken in het verkeer. 
Er wordt jaarlijks een fietskeuring door een fietsenmaker uitgevoerd en tijdens 
technieklessen gaan kinderen aan de slag met kleine fietsreparaties. 
Groep 7 doet jaarlijks mee aan het theoretisch verkeersexamen.  
Driejaarlijks nemen we deel aan het ANWB STREETWISE project. Onze leerlingen 
doen dan 1 x in de onderbouw en 1 x in de bovenbouw mee aan een groter 
verkeersproject. 

Engels 
Van groep 1-8 werken we met de methode Take It Easy. Dit is een methode die 
kinderen jong laat wennen aan de Engelse taal. Daarna bouwt de methode 
geleidelijk op naar het begrijpen van Engelse woorden en zinnen, het correct 
uitspreken van Engelse woorden en eenvoudige zinnen en het opbouwen van 
woordbeelden.  
De methode is vnl. digitaal, waardoor de woorden correct aangeleerd worden en er 
een duidelijke koppeling is tussen het spreken en het zien van de woorden. 
Daarnaast vindt er in de groepen 6 t/m 8 ook schriftelijke verwerking plaats.  

Schrijven 
In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op de ontwikkeling van de grove en fijne 
motoriek. Veel aandacht wordt besteed aan een juiste zithouding en pengreep. 
De zithouding is erg belangrijk bij het schrijven. We proberen kinderen daarom 
zoveel mogelijk een passende tafel en stoel te bieden. 
In groep 3 wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken” omdat deze aansluit bij 
de methode Veilig Leren Lezen. 
De komende jaren zal deze methode ook in de groepen 4 t/m 8 ingevoerd worden. 
Met de methode “Schrijven in de basisschool” hebben we een methode voor 8- tot 
12-jarigen en richten we ons op het voortgezet en creatief schrijven. Zowel voor 
rechts- als linkshandige kinderen is er een aparte leergang, die uiteraard verschilt 
van schrijftechniek. 
In de groepen 3 en 4 wordt met 3-kantig potlood of stabilo-potlood geschreven 
in verband met de juiste pengreep. 
In de groepen 5 t/m 8 kunnen de leerlingen zowel met een vulpen als met een 
stabilo-pen schrijven. In groep 5 kunnen de leerlingen een vulpen (balpen) van 
school krijgen. Hebben ze van thuis een stabilo-pen, dan mogen ze daar ook mee 
schrijven.  
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Beeldende vorming  
Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de 
aandacht, ook de creatieve vorming is belangrijk.  
We zorgen voor een breed aanbod van materialen, technieken en beeldaspecten 
zoals kleur, licht, vorm en compositie. 

Muziek  
Bij muziek wordt er momenteel vnl. gewerkt met digitale lessen. We zijn op zoek naar 
een methode waarin alle kerndoelen vertegenwoordigd zijn. Momenteel maakt de 
onderbouw gebruik van de methode 123-zing. We evalueren dit schooljaar of deze 
methode bij ons past. 
Tevens sluiten we in onze lessen aan op thema’s en onderwerpen die op dat moment 
aan de orde zijn.(seizoenen, feesten etc.) 

Leefstijl/Goed van start 
De groepen 1 t/m 8 werken met de sociaal-emotionele methode “Leefstijl”. In deze 
methode wordt aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale integratie. 
We streven ernaar te bereiken dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, 
sociaalvaardige en betrokken mensen. Ieder schooljaar worden er 3 thema’s 
uitgewerkt.  
Ieder nieuw schooljaar beginnen we met de methode ‘Goed van start’.  Met behulp 
van klassenvergaderingen en specifieke werkvormen wordt gewerkt aan een goede 
groepsvorming. Leerkracht en leerlingen stellen samen groepsafspraken en regels 
op, die gedurende het schooljaar regelmatig geëvalueerd worden en indien nodig in 
overleg met de leerlingen worden bijgesteld. 
Dit schooljaar zal er meegedaan worden aan een pilot schooljudo. Hierbij staan, 
naast bewegen, vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Eind schooljaar 
zullen we deze pilot evalueren en we zullen dan besluiten of we ermee doorgaan. Dit 
is afhankelijk van de effecten en van de al of niet beschikbare financiën.    

Bewegingsonderwijs 
In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het lesrooster. Kleuters 
hebben een natuurlijke drang tot bewegen en spelen. Er wordt uitgegaan van het 
kind dat denkt in termen als klimmen, klauteren, kruipen, rollen en duikelen. Door 
actief te bewegen leren kinderen weerstanden overwinnen, leren zij zichzelf kennen 
(hun grenzen en hun mogelijkheden) en ontdekken dat iedereen andere 
mogelijkheden heeft. 
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben in totaal 1,5 uur gymnastiek per week.  
Met behulp van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ is er een doorgaande 
lijn voor de groep 1-8. De leerlingen (groep 1-8) krijgen 1x per week van een 
vakleerkracht gymles.  
Ook zijn er lessen waarin allerlei spelvormen worden aangeleerd, zoals handbal, 
volleybal, slagbal en basketbal en er zijn bewegingslessen buiten. Belangrijk hierbij is 
positief sociaal gedrag en het samen spelen met anderen. 

Computeronderwijs 
De digitale omgeving is niet meer weg te denken uit ons hedendaags onderwijs. Alle 
kinderen uit groep 4 t/m 8 op onze school werken tijdens een aantal vakken met 
chromebooks. De nieuwe methodes ondersteunen daarbij digitaal de vorderingen 
van de kinderen. Aan de hand van deze gegevens kan de leerkracht snel bijsturen 
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als dat nodig is. Ook worden in alle groepen de lessen visueel ondersteund met het 
digitaal schoolbord. In de groepen 1 t/m 3 wordt eenmaal per week met tablets 
gewerkt .De leerlingen in groep 3 werken daarnaast ook minimaal 1x per week op 
een chromebook. 
Via MOO (Mijn Omgeving Online) kunnen kinderen ook thuis inloggen net als op 
school. Zo kunnen ze filmpjes van zaakvakken opnieuw bekijken, of verder werken 
aan hun spreekbeurt.  

Extra activiteiten  

Cultuuronderwijs 
Alle scholen in de gemeente Sluis nemen deel aan het programma ‘Cultuurmenu’ 
waarbij verschillende vormen van kunst en cultuur aan bod komen. Deze activiteiten 
vinden voor de groepen 1 t/m 8 onder schooltijd plaats. Daarnaast is er een start 
gemaakt om, met middelen vanuit de gemeente Sluis, cultuuractiviteiten in het 
naschoolse programma op te nemen. 

Godsdienstonderwijs / Humanistisch vormingsonderwijs 
Dit start in groep 3 en vindt plaats op dinsdag. Het volgen van deze lessen is geen 
verplichting. U kunt uw kind hier elk jaar in april voor opgeven als u dat wenst. 
De godsdienstlessen worden verzorgd door Els van de Maas en Rini Heijwegen. 
De lessen Humanistische vorming worden gegeven door Denise Mets. 

Excursies 
Groep 7 zal ook dit schooljaar weer een bezoek brengen aan het Rijksmuseum. 
Groep 6, 7 en 8 hebben in april een excursie naar Brugge (6), Gent (7) en Ieper (8). 

Naschoolse activiteiten 
Er zal vanaf oktober weer een naschools aanbod gerealiseerd worden op 
woensdagmiddag. 
Ook dit schooljaar zijn er voor de leerlingen van groep 6/7/8 na schooltijd lessen 
computertypen op maandag van 15.30- 16.30 uur. Deze lessen worden gegeven 
door docenten van de NHI. 
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Overgang naar volgende groep en voortgezet onderwijs 

De overgang naar de volgende groep 
Voor iedere groep zijn er criteria vastgesteld waaraan een kind moet voldoen om 
naar de volgende groep te kunnen gaan. 
Bij achterblijvende leerresultaten wordt de lijst met overgangscriteria ingevuld. Aan 
de hand van de ingevulde lijst volgt een beargumenteerd advies voor overgang of 
zittenblijven. Dit advies wordt tijdig met de ouders besproken. 

De kinderen krijgen vanaf groep 4 wekelijks huiswerk mee naar huis. Niet alleen als 
extra oefening voor de leerstof in de klas, maar ook het leren studeren is belangrijk 
voor de periode na de basisschool. 
  
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Voorafgaand aan de IEP Eindtoets PO worden alle ouders van groep 8 in februari 
uitgenodigd voor een adviesgesprek met de leerkracht. De adviezen worden vooraf 
besproken door de leerkrachten met de intern begeleider. Deze adviezen worden 
daarna doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs naar keuze en zijn 
bindend. 

Eind april wordt de IEP Eindtoets PO afgenomen. Mocht uw kind hier lager op scoren 
dan het advies dat school gegeven heeft, dan zal de school voor voortgezet 
onderwijs het advies van de basisschool volgen. 
Mocht uw kind hoger scoren dan kan er een gesprek plaatsvinden met de 
groepsleerkracht om het advies te heroverwegen. Dit wordt tevens besproken met de 
coördinator van de school voor voortgezet onderwijs 
Bij uitschrijving aan het eind van het schooljaar gaan de gegevens van uw kind mee 
naar de school voor VO van uw keuze. Deze gegevens kunt u vooraf inzien. 

De kinderen van groep 8 wonen in het voorjaar een dag bij in het voortgezet 
onderwijs. Tevens is er dan voor de ouders op de school voor voortgezet onderwijs 
een informatieavond of informatiedag. 
  
In groep 8 worden de leerlingen voorgelicht over de gevaren van het gebruik van 
drugs, drank en sigaretten. Tevens krijgen zij voorlichting over het begrip ongewenste 
intimiteiten.  
Ook krijgen ze in de loop van het schooljaar een cursus EHBO aangeboden. 
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4. Passend onderwijs  

Handelingsgericht werken  
Binnen Escalda zijn we een aantal jaren bezig met handelingsgericht werken. Ook 
onze school  werkt hieraan. 
Deze manier van werken is erop gericht om, in het kader van passend onderwijs, 
zoveel mogelijk kinderen binnen de basisschool goed op te vangen. Samenwerking 
van de leerkrachten binnen de school is hierbij erg belangrijk. Het is een proces dat 
in ontwikkeling blijft. 
Bij handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van kinderen centraal. 
Wat heeft een kind nodig om de groepsdoelen en einddoelen van de basisschool te 
bereiken? Hoe kan de leerkracht het kind hierbij zo goed mogelijk ondersteunen?  
Handelingsgericht werken is vooral gericht op het voorkomen van leer-en 
gedragsproblemen. Belangrijk hierbij is een goede waarneming en signalering door 
de leerkracht en goede instructie en begeleiding door de leerkracht afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Niet alle leer- en gedragsproblemen zijn te voorkomen, maar door vroeg te 
signaleren kan de aanpak snel aangepast worden.  
Een goede samenwerking tussen school en ouders is binnen het handelingsgericht 
werken erg belangrijk.  

a. Fases handelingsgericht werken 
Handelingswerken is een cyclisch proces. 

• Waarnemen en signaleren door de leerkracht.  
• Begrijpen en analyseren van de gegevens en de onderwijsbehoeftes van 

kinderen vastleggen in ParnasSys. 
• Groepsplan opstellen voor de groep op basis van de verschillende 

onderwijsbehoeftes. Groepen kinderen clusteren die dezelfde 
onderwijsbehoeftes hebben. 

• Uitvoeren van het groepsplan 
• Evalueren en bijstellen van het groepsplan op basis van waarnemen en 

signaleren door de leerkracht 

b. Expliciete Directe instructiemodel 
Handelingsgericht werken gaat uit van het werken met kinderen met verschillende 
onderwijsbehoeften. Dat is van invloed op de instructie en begeleiding van kinderen 
in de groep door de leerkracht. 
Er wordt binnen de school gewerkt met het Expliciete Directe Instructiemodel. Dat 
ziet er als volgt uit: 
- Terugblik op de vorige lesstof 
- Introductie nieuw lesonderwerp 
- Leerdoelen van de les worden op het (digi) bord gezet. 
- Instructie op de les: leerkracht doet het voor, daarna samen met de leerlingen,    
  daarna individueel of in tweetallen/groepjes afhankelijk van de beheersing van de 
  inhoud van de les.  
- Daarna kunnen leerlingen extra uitleg of begeleiding krijgen van de leerkracht aan  
  de instructietafel.  
- Tussendoor doet de leerkracht een hulpronde door de klas en geeft 
  feedback op het werk van de leerlingen die zelfstadig aan het werk zijn. 
- Afsluiting van de les. De leerkracht bespreekt kort met de kinderen of de leerdoelen  
  behaald zijn of geeft feedback op het zelfstandig werken. 
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c. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes 
Kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeftes, waarbij er sprake is van 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, hebben een 
ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Een OPP is erop gericht om kinderen die een 
zeer specifieke aanpak nodig hebben, de basisdoelen te laten behalen zowel op 
didactisch als pedagogisch gebied. Niet alle kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeftes hebben een OPP nodig. Het gaat hierbij om zeer specifieke 
behoeftes die een grote belemmering vormen op de ontwikkeling van een kind. Voor 
deze kinderen is er externe expertise ingehuurd en tijdens het traject kan blijken dat 
het kind niet opvangbaar is op onze school. 
Kinderen met een OPP kunnen één of meerdere individuele leerlijnen hebben. Dit 
kan betekenen dat een kind sneller of langzamer door de basisstof gaat en dat 
daarbij andere einddoelen worden gesteld met de daarbij behorende lesstof. 
       
Verdiepingsklas 
In het najaar van 2010 is de Stichting Escaldascholen gestart met een Plusklas voor 
leerlingen die over een langere periode presteren op A+ niveau. Voor de leerlingen 
van onze school vindt dit aanbod van onderwijs om de week op woensdag plaats op 
de OBS De Berenburcht in Oostburg. Het programma dat de leerlingen wordt 
aangeboden is verdiepingsstof. Er wordt geen leerstof versneld aangeboden.  

Leerling administratiesysteem en leerlingvolgsysteem 
We werken met ParnasSys, een webbased leerlingvolgsysteem en leerling- 
administratiesysteem. Hier worden alle gegevens van de leerlingen opgeslagen in 
een digitaal dossier. 
Om de ontwikkeling van kinderen te volgen hebben we een aantal instrumenten: 
KIJK1-2! het observatie-registratiesysteem in de groepen 1-2, IEP toetsen groep 3-8 
en de toetsen die bij de methodes horen. 
Het doel van het leerlingvolgsysteem is om vorderingen en ontwikkelingen te meten  
en om problemen te signaleren, zowel per leerling als per groep. De gegevens 
worden geanalyseerd en aan de hand daarvan worden acties ondernomen. Het kan 
betekenen dat het groepsplan bijgesteld moet worden, dat de aanpak voor 
individuele leerlingen bijgesteld moet worden, dat een bepaald vakgebied binnen een 
groep bijgesteld moet worden of dat we ons onderwijs binnen de school op een 
bepaald vakgebied moeten bijstellen of optimaliseren. 
De IEP Advieswijzer wordt aan het begin van het schooljaar afgenomen in groep 8. 
De IEP Eindtoets wordt afgenomen in april. 
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De besprekingen van de groepsplannen en individuele plannen.  
In fase 3 van het handelingsgericht werken wordt het groepsplan opgesteld door de 
leerkracht. Voordat de leerkracht de onderwijsbehoeftes in het plan opneemt, kijkt de 
leerkracht eerst naar beschermende en belemmerende factoren bij elk kind.  
Beschermende factoren zijn kenmerken die op een positieve manier van invloed zijn 
op het leerproces van een kind, bijv. goede concentratie, goed kunnen samenwerken 
e.d.  
Belemmerende factoren zijn kenmerken die belemmerend kunnen werken op het 
leerproces van een kind.  

Oktober Afname IEP Advieswijzer groep 8 
Leestoetsen: 
Vloeiend en Vlot 
Herfstsignalering 

Leerlingen met een D of E score: 
DMT of AVI 
Nul-meting IEP vanaf groep 4

November Afronding bovengenoemde leestoetsen 
Invullen ZIEN ( volgsysteem voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling)

Januari IEP: 
Spelling 
Woordenschat 
Begrijpend lezen 
Rekenen/wiskunde 
AVI 
DMT (CITO) 
Bij de kleuters wordt KIJK 1-2 en het 
dyslexieprotocol ingevuld en besproken 
met ouders

Februari Afronding IEP toetsen 
AVI 
Invullen ZIEN 
Wintersignalering  
Bij de kleuters wordt KIJK 1-2 besproken 
met ouders

Maart/april Lentesignalering 
Vloeiend en Vlot 

April IEP Eindtoets groep 8

Mei/juni IEP ( zie de toetsen van januari) 
AVI 
DMT 
KIJK 1-2 
Eindsignalering
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Op basis van deze kenmerken stelt de leerkracht de onderwijsbehoeftes van elk kind 
vast in het groepsplan en de daarbij behorende aanpak. De leerkracht evalueert 
regelmatig het groepsplan en driemaal per jaar worden de groepsplannen besproken 
en geëvalueerd met de intern begeleider en, indien noodzakelijk, bijgesteld. Dit kan 
bijv. betekenen dat de leerkracht zijn/haar handelen nog meer moet aanpassen aan 
de onderwijsbehoeftes van uw kind, bijv. door verlengde instructie, verrijking/
verdieping, herhaling. 
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes worden vaker besproken met de intern 
begeleider en zij kunnen aangemeld worden voor een HGPD gesprek. Indien 
noodzakelijk wordt er in overleg met u externe deskundigheid ingehuurd. 

HGPD 
HGPD staat voor handelingsgerichte proces diagnostiek. Dit houdt in dat we op zoek 
gaan naar mogelijkheden om de ontwikkeling van uw kind weer op de rails te krijgen. 
De leerkracht, met begeleiding van een deskundige van het Regionaal Pedagogisch 
Centrum Zeeland (RPCZ), sluit op de onderwijsbehoeftes aan die uw kind nodig 
heeft. Centraal hierin staat het handelen van de leerkracht. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat er gesprekken met uw kind worden gevoerd. Deze gesprekken kunnen 
door de leerkracht worden gevoerd, maar de intern begeleider kan hierbij ook een rol 
spelen. Bij de HGPD kan informatie van ouders soms ook van belang zijn. Als dat zo 
is dan worden ouders uitgenodigd om bij een bespreking aanwezig te zijn. Nadat uw 
kind is besproken en handelingen zijn vastgesteld, wordt u hiervan op de hoogte 
gesteld.  

De oudergesprekken 
Ook dit schooljaar starten we weer met de omgekeerde oudergesprekken. Bij deze 
gesprekken gaat het om de informatie van u als ouder over uw kind. Wat vindt hij 
leuk, wat vindt hij lastig, wat heeft uw kind nodig van de leerkracht om zich goed te 
voelen in de klas en op school, wat verwacht u voor uw kind van de leerkracht. 
Per schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. U wordt tweemaal 
per jaar uitgenodigd (voor het 1e en 2e rapport, respectievelijk in november en 
maart)) om de vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken.  
Voor het 3e rapport (in juni) worden in principe alleen de ouders uitgenodigd van de 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes. Mocht u als ouder toch behoefte 
hebben aan een gesprek dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht. 
Voor de kinderen van groep 1-2 wordt tweemaal per jaar de KIJK-registratie ingevuld. 
Aan de hand van het KIJK leerlingenrapport worden in januari en juni de vorderingen 
in de ontwikkeling van uw kind met u besproken.  
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes worden regelmatig door de leerkracht 
en de intern begeleider met ouders besproken. Zowel om een OPP 
(Ontwikkelingsperspectief Plan) te evalueren als om tussentijdse ontwikkelingen te 
bespreken. 
Mocht u zelf als ouder uw kind tussentijds willen bespreken met de leerkracht dan 
kan dat natuurlijk ook. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht.  
Met de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt in februari het schooladvies 
besproken. De IEP Eindtoets PO wordt in april afgenomen. Na de meivakantie zal de 
uitslag van deze toets met ouders besproken worden.  

Team Jeugd en Gezin 
Vanaf dit schooljaar wordt er door team Jeugd en Gezin van de gemeente Sluis een 
start gemaakt met de samenwerking met het onderwijs, met de kinderopvang en met 
de peuterspeelzaal.   
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Op vaste tijden zal er iemand van dit team op school aanwezig zijn, zodat ouders, 
intern begeleiders en leerkrachten daar terecht kunnen met vragen. 
Indien nodig, kunt u als ouder ook in gesprek gaan met de medewerker van team 
Jeugd en Gezin. 

Begripsbepaling specifieke onderwijsbehoeften en passend onderwijs 
Hiermee bedoelen wij de uitbreiding van maatregelen en activiteiten op school voor 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs om 
een zo goed mogelijke ondersteuning te garanderen voor alle kinderen.   
De wet op het passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingevoerd. 
In het kader van passend onderwijs hebben we interne begeleiders en remedial 
teachers.  
Hun taak is het coördineren van alle begeleiding en ondersteuning voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeftes en hun leerkrachten, het onderhouden van contacten 
met de schoolbegeleidingsdienst, de ambulante begeleiders van het 
samenwerkingsverband PPOZV (Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen) 
en de ambulante begeleiders van REC 2 (Regionaal Expertise Centrum voor 
kinderen met auditieve problematiek, taal-spraakstoornissen en communicatieve 
problematiek vanuit een Autisme Spectrum Stoornis) .  

Basisondersteuning 
Op het gebied van de basisondersteuning hebben we een groot aantal zaken al 
gerealiseerd met betrekking tot handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken 
en de aanpak van leerlingen met leerproblemen, dyslexie, risicoleerlingen op het 
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerlingen met beneden of 
bovengemiddelde leercapaciteiten.  
Hierdoor kunnen we de organisatie van ons onderwijsaanbod steeds beter 
afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Via inhoudelijke vergaderingen en 
externe cursussen blijven we ons op dit gebied ontwikkelen en willen we doorgroeien 
naar een zo goed mogelijk onderwijsaanbod voor onze leerlingen. 

Lichte ondersteuning 
Op het gebied van de lichte ondersteuning zitten we in een ontwikkelingsproces. We 
bieden leerlingen met bovengemiddelde leercapaciteiten de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de verdiepingsklas, naast aanpassingen in het onderwijsaanbod op 
school (bijv. de routeboekjes bij rekenen).  
Onze school biedt momenteel RT aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
op leergebied. Dit vindt zowel binnen als buiten de groep plaats en is gericht op 
voorinstructie, verlengde instructie, begeleide inoefening en herhaling. Dit wordt 
verzorgd door de leerkracht in samenwerking met de onderwijsassistente of remedial 
teacher. 
Voor ons is duidelijk dat niet alle kinderen opvangbaar zijn binnen onze school, dit 
staat beschreven in het SOP (schoolondersteuningsprofiel). 

Wat gebeurt er indien extra begeleiding en ondersteuning niet voldoende is? 
Bij diepgaande leer- of gedragsproblemen kan de school een beroep doen op 
deskundigen van buiten de school, via het IB-overleg, via het 
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samenwerkingsverband en via RPCZ. Het IB-overleg is een samenwerkingsverband 
binnen de Escalda-basisscholen waarbij alle intern begeleiders, onder leiding van 
Wim Dieleman, maandelijks bij elkaar komen. Vanuit dit overleg kunnen materialen 
en ervaringen worden uitgewisseld.   
Een aanvraag tot specifieke hulp en/of onderzoek loopt via het COO in overleg met 
ouders. Het COO is een commissie binnen de Stichting die de aanvragen 
beoordeeld. 
Voor deze kinderen zal school in overleg met ouders een OOP 
(Onderwijsondersteuninsplan) opstellen 
Het kan echter voorkomen dat leerlingen, na alle extra geboden ondersteuning op 
school, toch aangewezen zijn op een andere vorm van onderwijs bijv. speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs of een meer passend aanbod op een andere 
reguliere basisschool in de omgeving. De didactische en/of pedagogische behoeftes 
van het kind blijken dan groter te zijn dan wat de school kan bieden.  
Het kan blijken dat een andere basisschool wel een passend aanbod heeft voor deze 
leerling en dan zullen wij adviseren om deze leerling over te plaatsen naar de 
betreffende basisschool. 
Als er geen basisschool is met een passend aanbod wordt er gekeken naar een 
school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Er zal 
dan een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het 
samenwerkingsverband in overleg met ouders. 
Het adres van het samenwerkingsverband is: 

Samenwerkingsverband PPOZV 
Postbus 331 
4530 AH Terneuzen 
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5. Schoolontwikkeling  

Onderwijs is altijd in beweging. In de afgelopen jaren zijn we met veel zaken bezig 
geweest. Schooljaar 2019-2020 is door de uitbraak van COVID-19 helaas anders 
verlopen. Een aantal ontwikkelingen krijgen een doorstart in schooljaar 2020-2021. 

• In het kader van de sociale veiligheid worst is er een gedragsprotocol 
gehanteerd. 

• In groep 3 t/m 7 is Pluspunt 4 ingevoerd. Groep 8 is in schooljaar 2020-2021 
aan de beurt.  

• We werken met het effectieve directe instructiemodel. 
• We werken met een nieuwe taal-en spellingmethode, STAAL. 
• We hebben een proefperiode met het vier gelijke dagenrooster uitgevoerd. 
• We hebben twee locatiehouders die directietaken uitvoeren op inhoudelijk 

gebied. 
• We hebben een rekencoördinator.  
• We hebben een taalcoördinator. 
• We hebben een techniekcoördinator. 

Schooljaar 2020-2021 staan de volgende acties gepland: 
• Inwerking nieuwe directeur 
• Evaluatie en bijstelling veiligheidsplan met team en MR 
• Uitbreiding en beschrijving van de taken van de locatiehouders 
• Taakomschrijvingen coördinatoren opstellen 
• Tweemaal per jaar consultaties leerkrachten van groep 1-2 en pedagogisch 

medewerkers voor- en vroegschools 
• Vijfmaal per jaar peuterbezoek (peuters van 3+) aan school gericht op 

kennismaking met de basisschool 
• Eenmaal per jaar een gezamenlijk thema school en stichting kinderopvang 
• Twee gezamenlijke vieringen: Kerst en Pasen 
• Instructie en verwerking afstemmen op de referentieniveaus vanaf groep 6.  
• Structureel bouw doorbrekende consultaties door de leerkrachten van groep 1 

t/m 8 
• Bijwonen van een aantal bovenschoolse bijeenkomsten betreffende  het 

vergroten van de ouderbetrokkenheid 
• Het proces richting Integraal Kind Centrum vervolgen. De regiegroep en de 

werkgroepen zullen na de zomervakantie een doorstart maken. Vanwege de 
Corona crisis heeft er veel stilgelegen 

• Migratie van het ICT systeem: van server naar werken in de cloud 
• Invoering IEP leerlingvolgsysteem 
• Invoering Schatkist versie 3 
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6. Resultaten van het onderwijs 

Uitstroomgegevens  
Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit is o.a. afhankelijk van de samenstelling 
van groep 8.  
In schooljaar 2019-2020 heeft groep 8 geen Eindtoets gemaakt vanwege COVID-19.  
De schooladviezen zijn dit schooljaar bepalend geweest. Deze adviezen zijn 
zorgvuldig opgesteld en geënt op de observaties van de leerkracht, de uitkomsten 
van de IEP Advieswi jzer en de u i ts t roomgegevens van het CITO 
Leerlingvolgsysteem. 
Ook komend schooljaar wordt weer de IEP Advieswijzer in groep 8 afgenomen. We 
zullen elk jaar aan de hand van de analyse van de resultaten van de Advieswijzer 
een plan opstellen voor groep 8 gericht op extra investering van de lestijd in de 
vakgebieden waar dit nog nodig is. U wordt hier tijdens een gesprek over 
geïnformeerd en bij betrokken.   
School is wat leerresultaten betreft van meer afhankelijk dan alleen goed onderwijs. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, het snel/minder snel oppikken van 
vaardigheden, de taak-werkhouding en het leervermogen van kinderen bepalen 
mede de eindresultaten. 
Er zijn groepen die door hun samenstelling beter presteren en het jaar daarop kan er 
een groep tussen zitten die door de samenstelling minder presteert. We streven 
ernaar dat kinderen zich veilig voelen op onze school en dat ons onderwijsaanbod 
zodanig afgestemd is dat elk kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal kan 
ontwikkelen.  

Uitstroomgegevens 2017-2020 :  

Met de scholen van het voortgezet onderwijs in de regio bestaat een goed contact. 
De scholen houden de basisscholen gedurende de brugklasperiode op de hoogte 
van de resultaten van de schoolverlaters.  

Schooltype 2017  2018 2019 2020

VWO 7 9

HAVO/VWO 14 14 2 6

HAVO 10 2

VMBOTH/HAVO   3 8 2 10

VMBO TH   5 8 5 4

VMBO K/TH   2 1 3 5

VMBO K 0

VMBO B/K   9 7 2 6

VMBO B 9 1

Waarvan met LWOO   3 8 0

PRO   1 1

Totale uitstroom 35 47 32 43
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7. Vakanties en schoolafspraken 

Regels in geval van schoolverzuim 
Mocht uw kind wegens ziekte of doktersbezoek verhinderd zijn om de school te 
bezoeken, dan willen wij hiervan voor schooltijd op de hoogte worden gesteld. Dit 
kan zowel telefonisch als via de mail: obsbreskens.absentenmelding@gmail.com  
Hebben wij geen bericht ontvangen, dan neemt de school uiterlijk tijdens de pauze 
contact met u op.  

Ongeoorloofd schoolverzuim dient te worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Terneuzen. Het is de taak van de school en u als ouder om te 
voorkomen dat een melding nodig is. 

Regels ten aanzien van extra verlof 
Alle aanvragen voor extra (vakantie)verlof moeten schriftelijk, op een speciaal 
daarvoor bestemd formulier, worden ingediend bij de directeur. Dit verzoek moet 
minimaal twee weken voorafgaand aan het verlof ingediend worden. De directeur 
beslist over de aanvraag op grond van de leerplichtwet. 

Indien een aanvraag wordt gedaan in verband met de werkomstandigheden, dient ter 
beoordeling van het verzoek een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd.  

Deze regels ten aanzien van extra verlof zijn van toepassing op alle kinderen die op 
de school zijn ingeschreven. Belangrijke regel is dat extra verlof niet kan worden 
toegestaan voor verlenging van de vastgestelde schoolvakanties. De periode van 
vrijstelling bedraagt maximaal twee aaneengesloten schoolweken. Er kan slechts 1x 
per schooljaar een beroep op deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. 

Tijdens de afname van de IEP-toetsen (januari/begin februari en eind mei/ juni), 
de IEP Advieswijzer in september/oktober groep 8 en de IEP Eindtoets voor het 
Basisonderwijs in april, wordt er geen extra verlof toegekend.  

Het formulier kunt u downloaden van de website. Er zijn ook formulieren op school 
aanwezig bij de administratie. 

Vrijstelling van onderwijs 
Op gronden van levensovertuiging of godsdienst kunnen kinderen op verzoek van 
ouders een vrijstelling krijgen van het volgen van lessen of activiteiten onder 
schooltijd. De kinderen zijn wel verplicht om op school aanwezig te zijn, tenzij het 
hier om bijzondere godsdienstige feesten gaat. Onder schooltijd zullen voor kinderen 
die vrijstelling hebben vervangende onderwijsactiviteiten worden georganiseerd. 
Verzoeken om vrijstelling dienen mondeling in een gesprek met de schoolleiding te 
worden toegelicht. 
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Wanneer wordt een leerling van school gestuurd? 
Leerlingen kunnen van school een periode worden geschorst of voorgoed verwijderd 
worden. Meestal gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt. Men 
spreekt dan van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt 
genomen door het schoolbestuur. 
Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, moeten eerst de 
groepsleerkracht, directie en ouders worden gehoord. Als een besluit tot verwijdering 
eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school 
sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school voor de 
leerling te vinden en moet daar minstens acht weken zijn best voor doen. Mocht het 
vinden van een andere school niet binnen deze termijn lukken, dan mag het bestuur 
de leerling toegang tot de school weigeren. 

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, dan moet het bestuur 
daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de 
ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur 
bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval 
moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat 
bezwaarschrift reageren. Als het bestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de 
leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. 
Het adres van de onderwijsinspectie is: Rijksinspectiekantoor Breda, 
Nijverheidssingel 317, 4800 GK Breda. 

Sponsoring 
Door de school wordt gewerkt met het "Convenant scholen voor primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs en sponsoring" van 20 april 2015. Uitgangspunt van het 
convenant is dat sponsoring de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de daarbij 
betrokkenen niet in gevaar brengt. Reclame die gericht is op leerlingen mag niet 
stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten en mag de leerlingen niet 
aanmoedigen of stimuleren om de producten of diensten van de sponsor af te 
nemen. Het convenant ligt op school voor ouders ter inzage. 

Regeling school- en vakantietijden 

Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4) 

      
Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Vanaf de start schooljaar 2020-2021 werken we met een aangepast rooster. Dit 
rooster is afgeleid van het “Corona-rooster”. 
Het rooster gaat uit van het 5-gelijke dagen model. (8.30u-14.15u) waarbij de 
kinderen lunchen op school. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op woensdag om 12.00u uit. 

maandag, dinsdag en donderdag 8.30 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 15.00 u

woensdag en vrijdag 8.30 u. - 12.00 u.

maandag, dinsdag en donderdag 8.30 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 15.00 u

woensdag 8.30 u. - 12.00 u.

vrijdag 8.30 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 15.15 u.
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Schoolvakanties 2020-2021 

Extra vrije dagen   

Groep 1-2 
Donderdagmiddag 3 december 2020 
Woensdag 7 juli (studiedag leerkrachten) 
Groep 3 t/m 4 
Woensdag 7 juli (studiedag leerkrachten) 
Groep 5 t/m 8 
Vrijdagmiddag 18 december 2020 
Woensdag 7 juli (studiedag leerkrachten) 

Regels voor aanvang en einde schooltijd 
De kinderen van groep 1 en 2, die geen gebruik maken van de buitenschoolse 
opvang, worden door de ouders voor schooltijd naar het kleuterplein gebracht. Vanaf 
8.15 u. en vanaf 12.45 u. zijn de leerkrachten op het plein aanwezig en vijf minuten 
voor schooltijd gaat de bel. Na het belsignaal gaan de kinderen in de rij staan en 
lopen samen met de leerkracht naar binnen. Bij nieuwe kleuters mogen de ouders de 
eerste dagen vanzelfsprekend mee tot in het lokaal.  
De leerlingen van groep 3 en 4 gebruiken de deur van de BSO om binnen en buiten 
te gaan. Tijdens het overblijven spelen ze op het kleuterplein en als de bel gaat 
mogen ze via de kleuteringang direct naar de klas lopen. 
De kinderen van groep 4 mogen vanaf de herfstvakantie kiezen op welk plein zij 
willen spelen. 

De kinderen van de overige groepen zijn voor schooltijd op het grote schoolplein tot 
de bel gaat. Bij slecht weer mogen de kinderen vijf minuten voor de bel naar hun 
klaslokaal. 

Op het plein van groep 5-8 lopen op de volgende tijden drie á vier leerkrachten 
pleinwacht: 8.15 u.- 8.30 u. 
10.25 u.-10.40 u. en 12.45 u.-13.00 u. Om 8.25 u. en om 12.55 u. gaat de bel en 
verzamelen de kinderen zich in hun rij. 

Herfstvakantie 2020 19 oktober t/m 23 oktober

Kerstvakantie 2020/2021 21 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie 2021 15 februari t/m 19 februari

Goede Vrijdag 2021 2 april

Pasen 2021 5 april

Meivakantie 202 26 april t/m 7 mei

Hemelvaart 2021 13 en 14 mei

Pinksteren 2021 24 mei

Zomervakantie 2021 26 juli t/m 3 september
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Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen 
 

Zodra uw kind naar school gaat, stelt u andere eisen aan de opvang. Na een drukke 
en intensieve schooldag moet uw kind lekker kunnen ontspannen en kunnen spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. De buitenschoolse opvang van de Kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen biedt uw kind die plek. Vertrouwd, veilig en gezellig in een 
sfeervolle omgeving op de openbare basisschool.  
De buitenschoolse opvang is voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die naar de 
basisschool gaan. Ze kunnen terecht voor zowel voor- als naschoolse opvang van 
maandag t/m vrijdag. Ook tijdens de schoolvakanties is opvang mogelijk!  
De voor-en naschoolse opvang bevindt zich, net als de school, in MFC De Korre. 
De buitenschoolse opvang is er van 7.30u tot 18.00u, maar er is ook een 
mogelijkheid tot verlengde opvang.  
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: 
Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen 
Tel: 0115-612368 
info@kinderopvangzvl.nl 

De wijze van vervanging bij ziekte, compensatieverlof, BAPO, studieverlof en 
scholing 
Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden afwezig is, wordt getracht een 
vervanger te vinden.  
De vervanging hiervoor wordt aangevraagd bij TCOZ (Transfercentrum Onderwijs 
Zeeland). Als er geen vervanging beschikbaar is, worden de leerlingen verdeeld over 
de andere groepen. Alleen in noodgevallen (griepepidemie onder de leerkrachten 
bijv.) zullen we de kinderen naar huis sturen.  
Bapo en compensatieverlof betreffende les gebonden tijden worden intern opgelost. 
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8. Klachtenregeling basisonderwijs 

Klachtenprocedure stichting Escaldascholen 
Mocht U onverhoopt klachten hebben over het onderwijs, zoals dat aan uw kind 
wordt gegeven of mocht er sprake zijn van een conflict met een leerkracht, dan 
proberen ouders en leerkracht(en) eerst zelf het probleem op te lossen. Lukt dit niet 
dan kunnen ouders en leerkracht(en) zich wenden tot de directeur en mocht dit niet 
lukken, kunt u zich wenden tot de directeur-bestuurder van de Stichting 
Escaldascholen. 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor het totale onderwijs gebeuren 
op de Escaldascholen en als zodanig bevoegd om maatregelen te nemen, indien 
daartoe aanleiding voor is. 
Klachtenprocedure  

Indienen van een klacht intern door ouders. 
   U kunt als volgt te werk gaan:  

• Het conflict oplossen met de leerkracht 
• Het conflict oplossen met de directeur van de school, samen met leerkracht en 

ouders 
• Het conflict voorleggen aan de vertrouwenspersoon op school  

(Mevr. S. de Ruijsscher) 
• Het conflict oplossen met de directeur-bestuurder van de Stichting 

Escaldascholen.  

Indienen van een klacht extern door ouders. 
Hiervoor kunt u terecht bij : 

De Landelijke Klachtencommissie onderwijs 

Postbus 85191  
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3508 AD Utrecht 

Tel. 030-2809590 

Email: info@onderwijsgeschillen.nl 

De werking van de klachtencommissie kan nagelezen worden via 
www.ondergeschillen.nl.      

Vertrouwenspersoon Stichting Escaldascholen 
Marlies Heijkoop 
Regio assistent  ARBO Dienst Vlissingen 

Het bezoekadres is: Koudekerkseweg 88a, 4382 EE Vlissingen. 
Zij is te bereiken het mobiele nummer: 06 – 5250 2098 of via 
mariette.caljouw@arbounie.nl .  

Bij afwezigheid kunt u bellen naar het algemene nummer van de ARBO Dienst 088 – 
2726 026, dan worden u verwezen naar een vertrouwenspersoon die op dat moment 
wel beschikbaar is.   
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Klachtenregeling Stichting Escaldascholen. 
Klachtenprocedure 

Hoe dient u een klacht in? 

U kunt mondeling of schriftelijke een klacht indienen bij bovengenoemde 
contactpersonen. 

Wij vragen u wel om de volgende gegevens aan ons door te geven: uw naam en 
contactgegevens en een omschrijving van de aard van de klacht. 

Behandeling van de klacht intern: 

Is dit een mondelinge klacht en wij kunnen dit direct afhandelen, dan is de klacht 
afgehandeld 

Bij een schriftelijke klacht, voorzien van datum, ontvangt u binnen 5 werkdagen 
een bevestiging van de ontvangst van uw brief met de betreffende klacht en hoe 
we hier mee verder gaan. Dit hangt af waar u de klacht heeft neergelegd. 

Indien nodig vragen we u om een mondelinge toelichting, hetzij telefonisch hetzij 
in een gesprek en streven wij ernaar binnen 2 weken te komen met een 
onderlinge oplossing. 

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht extern 
voorleggen bij bovengenoemd persoon en de landelijke geschillen commissie. 
Beide contactpersonen zullen de feiten onpartijdig onderzoeken en doen hierover 
een uitspraak. De directeur-bestuurder zal dan een beslissing nemen. Indien 
nodig kan de directeur-bestuurder al een voorlopige voorziening treffen. 

Indien een klacht direct bij de externen wordt gelegd, deelt de directeur-
bestuurder dit mee aan de directeur van de betrokken school. 

Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen 
door een gemachtigde. 

De Stichting Escaldascholen heeft ook een vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en directieleden. Een beroep op deze vertrouwenspersoon kan 
worden gedaan wanneer de klacht betrekking heeft op: 

• ongewenste (seksuele) contacten / lichamelijk geweld 
• seksuele / geestelijk en/of fysieke intimidatie 
• discriminatie op basis van geaardheid, huidskleur of geloof  

Melding huiselijk geweld en kindermishandeling 
Scholen zijn vanaf juni 2013 verplicht melding te maken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Hiervoor is door de werkgroep onderwijs van de Stichting 
Escaldascholen een protocol opgesteld. Deze is terug te vinden op de website 
van de Stichting Escaldascholen. 

Gedragsprotocol 
Alle Escaldascholen hebben een gedragsprotocol voor ouders en voor 
leerkrachten. Deze is terug te vinden op de website van de Stichting 
Escaldascholen. 
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9. Ouders en school 

Informatievoorziening  
Voor informatie naar ouders maken we gebruik van de mail, website en Facebook. 
Daarnaast hebben we een drietal vaste oudergesprekken, het omgekeerde 
oudergesprek en tweemaal een rapportgesprek. 

Ouderbetrokkenheid 
Als schoolwillen wij ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van school en bij de 
ontwikkeling van hun kind op school. 
We hebben hiervoor o.a. het omgekeerde oudergesprek ingevoerd en ouders in 
werkgroepen betrokken bij de IKC ontwikkelingen. 
Omdat we horen dat een aantal ouders vindt dat de communicatie niet altijd goed 
verloopt, hebben we een aantal vragen hierover toegevoegd aan het formulier van de 
omgekeerde oudergesprekken. 
Aan de hand van de uitkomsten willen we kijken welke acties, in samenwerking met 
ouders, nodig zijn om dit te verbeteren.  

Ouders in de school 
We doen regelmatig een beroep op ouders voor hulp bij ondersteunende 
werkzaamheden op school. Ouders kunnen helpen bij het begeleiden van kinderen 
m.b.t. schoolreizen, uitstapjes in het kader van thema’s, excursies, bij het overblijven, 
bonte avond, bazaar, paasontbijt, sportdag, enz. 
Maar tijdens de Kerstviering nodigen we u ook graag uit voor een hapje en een 
drankje terwijl uw kind in de klas kerst viert met de leerkracht en zijn/haar 
klasgenootjes. 
Ook stellen we uw aanwezigheid op prijs tijdens een inloopmoment aan het begin 
van het schooljaar, de bonte avond, de bazaar, de tentoonstelling van de 
kinderkunstweek enz. 

De Oudervereniging 
Een belangrijke taak van de oudervereniging is het samen met school organiseren 
van activiteiten binnen school.  
Daarnaast beheren zij de financiën rondom de ouderbijdrage, excursies, 
schoolreizen e.d. 
Meer informatie over de oudervereniging van onze school kunt u lezen in het 
hoofdstuk "Ouders voor ouders" en vindt u op onze website. 

De ouderbijdrage, schoolreis, excursies en kamp 
De oudervereniging vraagt voor het realiseren van activiteiten een jaarlijkse, 
vrijwillige, bijdrage aan de ouders. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is 
vastgesteld op € 1,00 per kind. Voor de activiteiten die georganiseerd worden vragen 
wij € 24,00 per kind.  Vanaf het derde kind op onze basisschool wordt geen 
ouderbijdrage gevraagd. De financiën betreffende de ouderbijdrage worden beheerd 
door de oudervereniging. Van deze bijdrage worden de kosten van veel schoolse- en 
buitenschoolse activiteiten betaald, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, voorjaarsfeest, 
paasontbijt, laatste schooldagfeest, attenties langdurig zieken, tentoonstellingen, 
filmfestival, sporttoernooien, maandvieringen, excursies en vele andere activiteiten. 
Ook de bijdrage voor de overige activiteiten is in principe vrijwillig, maar we zullen 
kosten in rekening moeten brengen voor vervoer, toegang en verblijf bij schoolreizen, 
excursies en kamp om dit te kunnen blijven organiseren. 

!  38
Schoolgids Obs De Zeemeeuw                Schooljaar 2020 – 2021



Leden Oudervereniging 

Emailadres: obsbreskens.mr@gmail.com 

Leonie Schoonaard 
Roxane de Houck    
Brenda van Graefschepe 
Helmie  de Groot   
Martine Albregtse      
Nieke de Houck                                           

penningmeester (o) 
lid (o) 
lid (o) 
lid (o) 
lid (o) 
lid (o)

Ab Dieleman 
Sandra de Ruijsscher

lid (p) 
lid (p) 

Email: 
obsbreskens.ov@gmail.
com 

De Medezeggenschapsraad 
De Wet op het Primair Onderwijs vereist de 
aanwezigheid van een medezeggenschapsraad (MR) 
op iedere basisschool. De MR houdt zich bezig met 
zaken die van belang zijn voor iedereen, leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Afhankelijk van het onderwerp 
heeft de MR het recht om advies te geven aan het 
schoolbestuur, of wel of geen instemming te verlenen 
aan voorgenomen beslissingen van het bestuur. Meer 
informatie over de MR van onze school kunt u lezen in 
het hoofdstuk "Ouders voor ouders" en vindt u op onze 
website. 

Leden Medezeggenschapsraad 
                

Michel v.d. Velde lid (o)

Letty Witterick lid (o)

Tina de Rijbel lid (o)

Jennifer Heijenrath lid (o)

Loes Arends lid (p)

Laurie Brusseel lid (p)

Susanne Lippens                      lid (p)

Natasja Schot lid (p)
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Bijlagen  

1. Ouders voor ouders 

Inleiding 
Ouders laten een deel van de vorming en opvoeding van hun kind over aan de 
leerkrachten van de school. Daarbij houden zij vanzelfsprekend de 
eindverantwoording voor hun kind. Ouders zullen dan ook proberen een school te 
vinden die zoveel mogelijk aansluit bij hun ideeën, bij de opvoeding thuis. 
Het is dan ook vanzelfsprekend dat wettelijk is vastgelegd dat ouders inspraak 
hebben in schoolzaken. Hieronder wordt beschreven op welke wijze de inspraak en 
de verschillende activiteiten binnen onze school zijn geregeld. Achtereenvolgens 
komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1) De medezeggenschapsraad 
2) De oudervereniging  

Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheid om als ouder deel te nemen aan 
onderwijsondersteunende activiteiten, zoals het begeleiden van kleine groepjes 
kinderen bij het lezen, op schoolreis, tijdens de middagpauze enz… 

De Medezeggenschapsraad 
De Wet op het Primair Onderwijs vereist de aanwezigheid van een 
medezeggenschapsraad (MR) op iedere basisschool. Wat deze raad mag en moet 
doen staat in het Reglement voor de Medezeggenschapsraad. Het aantal leden van 
de MR is door onze school vastgesteld op 10. Dit betekent dat in de MR vijf ouders 
en vijf leerkrachten zitting hebben. Daarnaast heeft de directeur een adviserende 
functie in de raad. 

Ouders van de school kunnen zich, wanneer er een vacature is, kandidaat stellen. 
Op onze school worden ouders voor de raad gekozen middels een schriftelijke 
stemming met gewaarmerkte stemformulieren. De leden worden gekozen voor een 
periode van drie jaar en treden volgens rooster af of treden af wanneer hun kind de 
school verlaat. 

De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven en voorstellen doen aan het 
bestuur over alle zaken die de school aangaan. Als het bestuur een besluit wil 
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nemen, moet het in veel gevallen vooraf om advies of instemming vragen aan de 
MR. Zodoende kan een MR het beleid van het bestuur controleren en zo nodig 
beïnvloeden of wijzigen. Een MR moet bijvoorbeeld adviseren over of instemmen 
met zaken als: 

• het schoolplan 
• de schoolgids 
• de klassenverdeling 
• aanstelling en taakverdeling van schoolleiding c.q. directie 
• personeelsbeleid 
• fusie en/of samenwerking met andere instellingen 
• andere schooltijden 
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De Oudervereniging 

Om u enig inzicht te geven in de oudervereniging, zullen wij in dit hoofdstuk een 
toelichting geven op onze werkzaamheden.  

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudervereniging vastgesteld. 
De gelden van de ouderbijdrage worden door de penningmeester van de 
oudervereniging beheerd. De ouderbijdrage is sinds 1996 geïndexeerd. De bijdrage 
wordt voor allerlei activiteiten en voor middelen die ten goede komen aan de 
leerlingen besteed. 

Wij hebben o.a. als taak (volgens het reglement) de bloei van de school te 
bevorderen, de ouders voor de school te interesseren en te bevorderen dat ouders 
ondersteunende werkzaamheden voor school kunnen verrichten. Dit is geen geringe 
opdracht, daarom vergaderen wij 5x per jaar. Allerlei onderwerpen komen dan aan 
bod. 

In samenwerking met school organiseert en helpt de oudervereniging bij diverse 
activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, voorjaarsfeest, toneel, bazaar, 
paasfeest, sportdag, schoolreizen, schoolkamp, de maandviering en de laatste 
schooldag. Elk schooljaar worden de activiteiten onder de leden van de 
oudervereniging verdeeld. 

De oudervereniging hoopt met het schrijven van "Ouders voor ouders" een bijdrage 
te hebben geleverd aan de verduidelijking van de ouderparticipatie binnen onze 
school. Wij hopen daarnaast dat bij u de interesse is gewekt om op enigerlei wijze 
actief deel te nemen aan de activiteiten die op onze school plaatsvinden. 

Deelname van ouders aan onderwijsondersteunende activiteiten 
Een groot aantal ouders helpt op school, op verzoek van het onderwijzend 
personeel, het hele jaar door met tal van activiteiten, zoals het begeleiden bij het 
lezen, ontdekkasteel, overblijven, luizenwerkgroep, IKC- werkgroepen enz. 

Het spreekt vanzelf dat ouders die hulpverlenen bij deze activiteiten zich moeten 
houden aan de regels die de leerkrachten of de schoolleiding stelt, want het team 
blijft verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op onderwijsgebied. 

Tijdens het uitvoeren van activiteiten zijn de betrokken ouders verzekerd. 
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Procedure schoolgids 
De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en de inhoud behoeft instemming van de 
MR. Daartoe wordt de volgende procedure gevolgd: 

• Schoolleiding inventariseert wensen en ideeën van de ouders in de MR. 
• Schoolteam schrijft de diverse hoofdstukken. 
• Oudervereniging schrijft het hoofdstuk "Ouders voor ouders". 
• MR ontvangt het concept van de gewijzigde schoolgids ter instemming. 
• Na goedkeuring van de schoolgids wordt deze aangeboden aan het 

bevoegd gezag en inspectie. 
• Nieuwe ouders krijgen de schoolgids bij aanmelding van hun kind, vooraf op 

aanvraag of incidenteel na contact met een leerkracht of leden van de 
oudervereniging of MR.  

• De schoolgids wordt jaarlijks na aanvang van het nieuwe schooljaar op de 
website geplaatst. 

Overige informatie 

Schoolbestuur: 
Stichting Escaldascholen 
Nieuwstraat 50 C 
4501 BE Oostburg 
Postbus 35 
4500 AA Oostburg 
0117-450610 
www.escaldascholen.nl 
info@escaldascholen.nl 

Algemeen directeur/bestuurder      Dhr. Raymond de Jong                   
Coördinator IB-groep                      Dhr. Wim Dieleman 
Contactpersoon gemeente Sluis    Dhr. Stefan Bosman (457000) 

Stichting Leergeld: Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel om alle 
kinderen ongeacht de financiële situatie van hun ouder(s) of verzorger(s), mee te 
laten doen met hun leeftijdgenoten. Dit op het gebied van sport, cultuur en schoolse 
activiteiten.  
Met een vergoeding van de Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan 
genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat kinderen buitengesloten worden. 
Ook uw kind kan meedoen: 
- Woont u in Zeeuws-Vlaanderen? 
- Is uw besteedbaar inkomen onder 120% van de bijstandsnorm? 
- Is de leeftijd van een schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar? 
- Er is een concrete vraag op het gebied van sport, school en cultuur 

Neem contact op met : Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen 
    Postbus 1076 
    4530 GB Terneuzen 
    http://www.leergeld.nl/terneuzen 
Voor nadere informatie stuur een e-mail naar leergeldterneuzen@live.nl of bel 

06-57933717. 
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