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1 Woord vooraf 
Beste ouders, 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids. 
We hopen dat u hem met veel plezier zult lezen en dat het een handzame gids zal zijn. 
In deze schoolgids kunt u lezen over het onderwijs in onze school, wat het inhoudt en welke zorg wij 
geven aan de kinderen. 
Verder vertellen we wat ouders van school mogen verwachten en wat wij als school van ouders 
verwachten. Deze schoolgids is een uitgave van het volledige team. Ieder personeelslid heeft een 
aantal bladzijden of hoofdstukken concepttekst aangeleverd.  
Na bespreking (en soms aanpassing) in de personeelsvergadering en in de medezeggenschapsraad 
is de tekst definitief vastgesteld. 
Indien u wensen hebt betreffende de schoolgids of suggesties voor verbeteringen wilt doen, kunt u 
contact opnemen met de directie van de school. 
We vinden het belangrijk dat deze gids voor de ouders een handzame, goed leesbare gids is waarin 
de school voor u duidelijk herkenbaar is. 
Jaarlijks wordt de schoolgids bijgewerkt. Alle ouders ontvangen dan via de mail een nieuwe 
schoolgids. 
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2 De school 
Naam en adres 
Regenboogschool 
Generaal H. Smithlaan 3 
4333 BW Middelburg 
Telefoon  - 0118-629341 
Email   - gbsregenboog@gpown.nl 
Website  - www.gbsregenboog.nl 

Richting 
Onze school is een gereformeerde basisschool. 
De school gaat uit van het Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland (GPO-WN) te Alphen 
aan den Rijn. 
De leden van de schoolvereniging en alle leerkrachten dienen belijdend lid te zijn van een van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) of Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK). 

Bestuur en directie 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@gpown.nl 
 
Voorzitter     - dhr. A. Bestebreur 
Leden      - Mevr. H. Groenendijk-de Vries 
        Dhr. J.J. van Ginkel 
        Dhr. W. de Ruiter 
        Dhr. R.J. de Vries 
       Mevr. S. van den Berge-Moeleker 

Directie 
Directeur-bestuurder    - dhr. R. Tromp (René) 
Locatiedirecteur    - dhr. R.J. Bosscha (Remmelt) 
 

Bestuurskantoor 
GPO-WN     GPO-WN bestuursnummer - 41646 
’s-Molenaarsweg 1    Kamer van Koophandelnr.   - 28113126 
2401 LL Alphen aan den Rijn   Rekeningnummer – NL29RABO 037 49 43 818 
Tel.  0172-418830    Bijdrage rekening – NL16RABO 035 32 36 713 
Fax: 0172-418839    Email – directiesecretariaat@gpown.nl 
      Ledenadministratie - ledenadministratie@gpown.nl 
 
 

mailto:gbsregenboog@gpown.nl
http://www.gbsregenboog.nl/
mailto:raadvantoezicht@gpown.nl
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Identiteitscommissie 
Deze commissie ondersteunt de locatiedirecteur bij identiteitsgebonden vraagstukken. 
Voorzitter    - dhr. R.J. Bosscha 
Leden       mevr. C.M. Duvekot-Harms 
      mevr. A. Sanderse-Wisse 
      mevr. M. Goossen-van Boven 

Situering van de school 
Onze school is een streekschool. Dit betekent dat de leerlingen vanuit heel Walcheren op school 
komen. De school staat in Middelburg in de wijk Klarenbeek. 

Schoolgrootte 
De school telt ongeveer 160 leerlingen.  Er wordt gewerkt met fulltime en parttime leerkrachten. 
Voor de vervanging bij ziekte e.d. kunnen we een beroep doen op een aantal invalkrachten. 
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3 Waar de school voor staat 
Missie & Visie 
Op de Regenboogschool staat de Here God centraal. Hij is onze Vader en wij mogen Zijn kinderen 
zijn. Daarom ligt het fundament voor de bepaling van ons onderwijs in Hem alleen. 

Missie 
Grondhouding 
In het vormgeven van het onderwijs op de Regenboogschool laten we ons inspireren door God die 
liefheeft. Het bewijs hiervan: Jezus die voor ons op aarde kwam. Je geliefd te mogen weten en lief 
te mogen hebben is een belofte, een inspiratie en een opdracht. 
Kinderen 
De kinderen op onze school mogen en willen we zien als unieke schepselen van God met eigen 
gaven en talenten. Het onderwijs zetten we in om juist aan die eigenheid van elk kind tegemoet te 
komen. Om hun gaven en talenten te gebruiken in dienst van God en de naasten. 
Volwassenen 
Aan de leerkracht is te merken dat hij/zij gedreven wordt door de liefde tot God en de naasten. Dit 
blijkt uit de omgang met de kinderen, de voorbeeld- en gidsfunctie. Het contact en de samenwerking 
met ouders heeft daarin een sterke meerwaarde. Samen hebben we hetzelfde opvoedingsdoel. 
Schoolklimaat 
In ons schoolklimaat werken we de grondgedachte als volgt uit: drie belangrijke waarden 
voortkomend uit “de liefde” tot God en de naaste zijn: vertrouwen, plezier en betrokkenheid. 
Vertrouwen: vertrouwen op God, vertrouwen in elkaar en kinderen vertrouwen geven. 
Plezier: plezier in het werk, het leven op school met alle kinderen, leerkrachten en ouders, genieten 
van de mooie dingen, succesjes e.d. 
Betrokkenheid: betrokken zijn op je werk, op de ander, de schepping. Je verantwoordelijk weten 
voor elkaar. 

Visie 
We willen een school zijn waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Daarom zien we 
ieder kind als een uniek persoon met mogelijkheden. 
We willen onze leerlingen helpen te ontwikkelen tot jonge mensen, die met hun talenten bijdragen 
aan een menswaardige samenleving. 
Tegelijk  is het voor ons een uitdaging om ieder kind een passende plek te kunnen bieden. 
“Passend” wil niet alleen zeggen dat we oog hebben voor ieder kind met zijn/haar mogelijkheden. 
Met “passend” bedoelen we ook dat we een plek bieden aan iedereen die Gods Woord 
onderschrijft en Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser erkent. 
Om dit alles te realiseren is een goede samenwerking met ouders een eerste vereiste.  
Deze samenwerking willen wij nog verder uitbreiden en intensiveren.
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Groep 1 en 2 
In deze groepen wordt in grote lijnen gewerkt volgens het principe van OGO  (= Ontwikkelings 
Gericht Onderwijs). Deze manier van werken zit tussen het kindgerichte werken en methodisch 
gericht werken in. Kansen op ontwikkeling van een kind nemen toe als kinderen worden 
aangesproken op hun eigen ontwikkelingskracht en interesses. En als leerkrachten de ontwikkeling 
op de voet volgen en kinderen vanuit hun ontwikkeling verder stimuleren. Het is heel belangrijk dat 
leerkrachten een goede pedagogische relatie met hun leerlingen hebben: kindgericht dus. 
Maar, een pedagogische basis is nog geen garantie voor goed onderwijs. Onderwijsdoelen zijn 
belangrijk en sturen leerprocessen: methodegericht. 
Beiden zijn belangrijke ingrediënten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). 
We hebben gekozen om te werken met de methode “Kleuterplein” van uitgeverij Malmberg. 
Hierdoor worden leerkrachten breed ondersteund in het proces van werken volgens OGO. 
Bovendien zijn de tussendoelen voor taal en rekenen hier duidelijk in opgenomen en wordt een 
duidelijk beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Tegelijk concretiseren we op deze 
manier een doorlopende leerlijn van groep 1 naar groep 3. 

Groep 3 t/m 8 

Effectieve Instructie en Zelfstandig werken 
Hierbij is de leerkracht: 

 gids die de kinderen leidt en bijschaaft (overdracht). 
 gericht op het ondersteunen van de leerlingen in het leren ontdekken en ontwikkelen van 

hun unieke talenten (toe-eigening). 
Doel van deze manier van werken is: 

 meer ruimte creëren om zorg op maat binnen de groep te bieden. 
 de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor hun eigen handelen wordt 

steeds groter. 
 de rol van leerkracht verandert steeds meer van leider naar begeleider van het 

onderwijsproces. 
Om een goede doorgaande lijn te waarborgen zijn er op school afspraken gemaakt voor de volgende 
onderdelen: 

 zelfstandig uitvoeren van dag- en weektaken (voornamelijk in de bovenbouw). 
 correctie en kwaliteitsbewaking. De leerlingen gaan steeds meer zelfstandig kijken naar 

geleverde kwaliteit. 
 differentiatie in instructie en leerstofaanbod. 
 we stimuleren de kinderen om goede hulpvragen te formuleren. 
 Ondersteuning in de instructie voor alle leerlingen.   

In onze pedagogische en didactische benadering en in onze communicatie richting kinderen, ouders 
en collega’s gaan we uit van het principe van handelingsgericht werken (HGW).  
Centraal staat: wat zijn de mogelijkheden van het kind, de groep? Wat is de onderwijsbehoefte van 
dit kind, deze groep? 
We proberen aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft om zijn/haar talenten te ontwikkelen. 
De samenwerking en communicatie met de ouders vinden we om die reden van groot belang. 
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4 Organisatie van het onderwijs 
De organisatie van het onderwijs 
Aandacht voor het individuele kind betekent aandacht voor zijn/haar eigen capaciteiten. Er is veel 
aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Door middel van gedifferentieerde instructie 
proberen we tegemoet te komen aan de verschillende zorgbehoeftes van leerlingen. Daarnaast 
wordt Remedial Teaching (RT) gegeven. In overleg met de ouders kunnen onderzoeken aangevraagd 
worden o.a. bij het zorgloket van GPO-WN. Ook kunnen er extra arrangementen worden 
aangevraagd. Dit kunnen we aanvragen bij Samenwerkingsverband Walcheren “Kind op 1”. Een 
arrangement kan bestaan uit ambulante begeleiding en/of middelen om extra begeleiding te kunnen 
geven. 
We proberen dan ook in te spelen op de eigen mogelijkheden van meer- en hoogbegaafde kinderen. 
Soms is het verkleinen van de basisstof en het gestructureerd aanbieden van (veel) verrijkingsstof 
voldoende voor deze kinderen. In andere gevallen wordt een eigen leertraject gevolgd om zodoende 
voldoende uitdaging en daarmee zorg op maat te bieden. In het “Beleidsplan voor hoogbegaafden” 
is de hele werkwijze en daarin ook de rol en betrokkenheid van de ouders beschreven. Dit 
beleidsplan ligt ter inzage bij de directeur. 

Bijbelonderwijs 
Het gehele onderwijs op de Regenboogschool wordt bepaald door het gebod dat de God van het 
Verbond heeft gegeven: Hem lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. 
Specifiek wordt over deze relaties lesgegeven uit de Bijbel tijdens de Bijbelse- en 
kerkgeschiedenislessen. In alle groepen staat de bijbelvertelling centraal, leren de kinderen vanaf 
groep 3 wekelijks een psalm uit het Geref. Kerkboek of een christelijk lied. 
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode “Levend Water”. 
In groep 8 wordt ook les gegeven vanuit de catechismus. 
In groep 1 en 2 worden ook een aantal psalmen/gezangen en liederen aangeleerd. 
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Psalmen onderbouw 
DATUM ONDERBOUW 2 BIJZONDERHEDEN 
01-09-17 Ps.      6 : 1  
08-09-17 Ps.    12 : 4  
15-09-17 Ps.    13 : 4  
22-09-17 Ps.    19 : 1  
29-09-17 Liedboek 14 : 1, NLB 23b : 1 De Heer is mijn Herder 
06-10-17 Ps.    87 : 4  
13-10-17 Ps.    97 : 1  
27-10-17 Liedboek 328 : 1, NLB 314 : 1 Here Jezus, om Uw Woord 
03-11-17 Ps.  103 : 5  
10-11-17 Ps.  106 : 1  
17-11-17 Ps.  110 : 1  
24-11-17 Ps.  116 : 1  
01-12-17 Ps.  121 : 1  
08-12-17 Ps.    75 : 1  
15-12-17 Gez. 77 Een engel zegt Maria aan 
22-12-17 Liedboek 143, NLB 483 : 1 Stille nacht, heilige nacht 
12-01-18 Ps.  128 : 1  
19-01-18 Liedboek 473 : 1, NLB 912 : 1 Neem mijn leven 
26-01-18 Ps.    53 : 5  
02-02-18 Ps.  124 : 3  
09-02-18 Ps.  131 : 2  
16-02-18 Gez.166 : 1 Op bergen en in dalen 
02-03-18 Ps.    43 : 3  
09-03-18 Ps.      1 : 1  
16-03-18 Gez.  89  Jezus leven van mijn leven 
23-03-18 Gez.  94 In het vroege morgenlicht 
06-04-18 Ps.   99 : 1  
13-04-18 Liedboek 411 : 6, NLB 708 : 6 Mijn schild ende betrouwen 
20-04-18 Gez. 101 De dag van onze Vorst brak aan 
18-05-18 Gez. 103 : 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! 
25-05-18 Ps.   84 : 1  
01-06-18 Ps.   96 : 1  
08-06-18 Ps.   55 : 9  
15-06-18 Ps.     2 : 4  
22-06-18 Ps. 132 : 7  
29-06-18 Opw.377, NLB 913 : 1 Wat de toekomst brengen moge 
06-07-18 Ps.   64 : 6  
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Psalmen bovenbouw 
DATUM BOVENBOUW 1 BIJZONDERHEDEN 
01-09-17 PS.   47 : 3  
08-09-17 PS.   95 : 1  
15-09-17 PS.   10 : 7  
22-09-17 Gez. 163 : 1= Opw. 124 Ik bouw op U 
29-09-17 PS.   37 : 2  
06-10-17 PS.   39 : 5  
13-10-17 PS.   40 : 3  
27-10-17 PS.   45 : 1  
03-11-17 PS.   46 : 1  
10-11-17 Gez. 164 = Opw. 126 Jezus vol liefde 
17-11-17 PS.   48 : 1  
24-11-17 PS.   49 : 1  
01-12-17 PS. 119 : 4  
08-12-17 PS. 109 : 14  
15-12-17 Liedboek 125       o.kom, o kom Immanuel 
22-12-17 Gez. 86                Wij trekken in een lange 
12-01-18 PS. 112 : 1  
19-01-18 Gez. 142 : 1 = Opw. 370 Een vaste burcht 
26-01-18 PS. 113 : 1  
02-02-18 PS.   85 : 1  
09-02-18 PS. 114 : 4  
16-02-18 PS. 115 : 6  
02-03-18 PS. 118 : 5  
09-03-18 Gez. 161 : 1 Heer U bent mijn leven 
16-03-18 Liedboek 189       Mijn Verlosser hangt 
23-03-18 Gez. 92                Nu triomfeert de Zoon 
06-04-18 PS. 120 : 1  
13-04-18 PS. 122 : 1  
20-04-18 Gez. 157 = Opw. 350 Vader vol van vrees en 
18-05-18 Gez. 102A           ja, de Trooster is gekomen 
25-05-18 PS. 126 : 1  
01-06-18 PS. 129 : 1  
08-06-18 PS. 125 : 1  
15-06-18 Gez. 145 : 1 Heer onze God 
22-06-18 PS. 133 : 1  
29-06-18 PS.   79 : 3  
06-07-18 Gez. 119 : 1 De kerk van alle tijden 
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Catechismus groep 8 
DATUM CATECHISMUS GROEP 8 
01-09-17 - 
08-09-17 - 
15-09-17 1a en 2 
22-09-17 3 en 4 
29-09-17 5 en 6 
06-10-17 7 en 8 
13-10-17 10 en 11 
27-10-17 12 en 13 
03-11-17 14 en 15 
10-11-17 18 en 19 
17-11-17 20 en 21 
24-11-17 22, 23 en 24 
01-12-17 26 
08-12-17 27 en 28 
15-12-17 29, 31 en 34 
22-12-17 37, 38 en 39 
12-01-18 45 en 46 
19-01-18 49 
26-01-18 50 en 52a 
02-02-18 53 
09-02-18 54 en 56 
16-02-18 57 en 58 
02-03-18 59 en 60 
09-03-18 62 en 63 
16-03-18 65 en 66 
23-03-18 69 en 70a 
06-04-18 75a 
13-04-18 86 en 88 
20-04-18 91 en 92 
18-05-18 93 
25-05-18 103 
01-06-18 104 
08-06-18 105 
15-06-18 107 
22-06-18 108 
29-06-18 110 
06-07-18 111 
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Groep 1 en 2 
In groep 1 en 2 leren we spelenderwijs. We doen dit door middel van thema’s en uit de methode 
“Kleuterplein”. De leidraad voor deze activiteiten zijn de SLO leerlijnen voor rekenen, taal en 
motoriek. 
Elke lesdag begint in de kring met bijbelonderwijs, bestaande uit een Bijbelverhaal en Bijbelse 
liedjes. Ook mogen de kinderen vertellen aan elkaar. 
Bij de andere kringactiviteiten van de dag komen reken- en taalactiviteiten aan de orde. 

Taalactiviteiten 
Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel 
materiaal over het thema is waarvan ze kunnen leren. Wij praten veel met kinderen over allerlei 
onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding 
op het latere  lees- en taalonderwijs. 
Taalactiviteiten: voorlezen, vertellen, kringgesprek, taalspelletjes, auditieve activiteiten, poppenkast, 
prentenboeken e.d. 
In de onderbouw is een lees/letterhoek waar de kinderen kunnen spelen met letters, woorden 
naleggen of stempelen en zelf woorden maken. Deze activiteiten sluiten aan bij de leesmethode in 
groep 3 (boeken, spelletjes en stempels). 

Rekenactiviteiten 
Ook bij rekenspelletjes worden veel materialen gebruikt, zodat de kinderen ook kunnen zien hoe een 
hoeveelheid eruit ziet. En ook kunnen voelen of iets zwaarder of lichter is. 
Rekenonderdelen die aan bod komen in de kring of tijdens werk- en spelactiviteiten zijn: 
omgaan met de telrij, hoeveelheden en getallen; meten en wegen; tijdsbegrip; ruimtelijke oriëntatie; 
vormen en kleuren. 

Motoriek 
Kleuters bewegen de hele dag door. Dit is onder andere tijdens vrije spelactiviteiten. 
Dit kan bij buitenspel en bij spelen in de hoeken. Verder hebben we 1x per week gymnastiek. De 
ene keer gymmen we met gymtoestellen en de andere keer is er een spelles, dans of drama. 
De onderdelen van een spelles zijn: op ritme bewegen, zangspel, tikspel en stiltespel. 

Leerlingvolgsysteem 
De onderdelen die we aanbieden aan de kinderen worden 2x per jaar geobserveerd en ingevuld in 
het leerlingvolgsysteem “Kijk”. De onderdelen daarin zijn: 
sociaal-emotionele ontwikkeling, speel/werkgedrag, motoriek (met o.a. tekenontwikkeling), 
zintuigelijke waarneming (met o.a. visuele en auditieve waarneming), taalontwikkeling, 
lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie, rekenontwikkeling en logisch denken. 
In groep 2 wordt 1x per jaar de Cito-toets “rekenen” en “taal voor kleuters” afgenomen. 
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Overgang van groep 2 naar 3 
 Kleuters leren iedere maand een nieuwe letter. 
 Deze letter wordt de hele dag herhaald d.m.v. spelletjes en diverse activiteiten (letterkist). 
 Leesmethode van groep 3 sluit aan bij de individuele letterkennis van ieder kind: elke leerling 

werkt in eigen tempo en op zijn/haar niveau. 
 Kleuters leren minimaal de cijfers van 1-12. 
 Rekenmethode van groep 3: de leerlingen beginnen met herhalen van de lesstof van groep 

2. De eerste weken ligt de nadruk op het leren hanteren van boek en werkschrift en hierdoor 
is er meer tijd voor het aanleren van algemene vaardigheden. 

 Software met doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3: leerlingen kunnen zelfstandig 
opdrachten uitvoeren op de computer van taal, lezen en rekenen. 

 Extra buitenspeeltijd in het middagrooster. 
 Op woensdagmorgen spelen de kinderen van groep 3 in de hoeken van groep 2 (met 

eventueel meegebracht speelgoed van thuis). 
 Op vrijdagmiddag staat er op het rooster: “spelletjes”. 

Basisvaardigheden groep 3 t/m 8 

Nederlandse taal  
In groep 3 wordt methodisch gewerkt aan het zelfstandig leren van letters. Iedere leerling werkt op 
zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Kinderen die al kunnen lezen gaan bezig met het 
voortgezette leesprogramma. Het technisch lezen wordt geoefend in duo groepjes van gelijk niveau. 
De leesontwikkeling wordt ook gestimuleerd met methodisch differentiatiemateriaal, waarbij ook 
een beroep gedaan wordt op het leesbegrip. 
In december wordt van alle kinderen verwacht dat ze een begin hebben gemaakt van technisch 
lezen in duo verband. Minimaal tweemaal per week wordt dit groepslezen beoefend. 
In het voorjaar beginnen we met “Leesestafette”, “Vloeiend en Vlot” en “Samen met Maatjes”. 
 
Er wordt in alle jaargroepen gewerkt met AVI leesboeken. Deze hebben we verzameld in een 
schoolbibliotheek, waar alle leerlingen van groep 3 t/m 8 boeken kunnen lenen. 
Het technisch lezen is georganiseerd in AVI-niveaus, die over het algemeen gekoppeld zijn aan 
leerjaren. Daarbij staat de M voor “Medio” en de E voor “Eind” van het schooljaar. 
We kennen de volgende niveaus: 
 
AVI-M3    AVI-M4 
AVI-E3 groep 3 AVI-E4                  groep 4 enz. t/m groep 7 
 
Groep 3 kent nog AVI-start, voorafgaand aan AVI-M3. 
Groep 7 kent nog AVI-plus voor leerlingen die boven gemiddeld lezen. 
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De jaargroepen eind 3 t/m 8 werken met “Estafette”. 
Voor begrijpend en studerend lezen werken we uit “Tekst verwerken” en in de groepen 3 en 4 uit 
de werkmap “Begrijpend Lezen” en materiaal uit “Lees Aardig”. 
Voor Nederlandse Taal en Spelling werken we met de methode “Taal op Maat”. 
In groep 3 wordt vanaf de herfst differentieel gewerkt met leesmateriaal van de methode 
“Leespad”. 
 
We vinden het belangrijk om kinderen op verschillende manieren met taal en informatieverwerking 
in aanraking te brengen. We leren de kinderen met behulp van stappenplannen informatie 
verzamelen, te ordenen en op een persoonlijke manier te presenteren voor de groep. 
Vanaf groep 5 zullen de kinderen jaarlijks minimaal 1 presentatie houden. In groep 8 sluiten de 
kinderen af met het schrijven van een eigen werkstuk. Dit zijn huiswerkopdrachten. Als ouders kunt 
u daar een grote, ondersteunende rol in spelen: de kinderen vinden het fijn als u met hen meeleest 
en publiek wilt zijn bij het oefenen van de presentatie! 

 Groep 5 en 6 - boekbespreking 
 Groep 7 - boekbespreking + spreekbeurt 
 Groep 8 - boekbespreking + werkstuk 

Schrijven 
Het bewust schriftelijk taalonderwijs start in groep 3 vanaf januari. Er wordt veel aandacht en zorg 
gegeven aan het zuiver schrijven van zinnen/verhalen en aan het mondelinge en creatief taalgebruik. 
In groep 3 wordt een begin gemaakt met methodisch schrijven. Aanvankelijk blokletters, maar al 
snel wordt heen gewerkt naar het methodisch verbonden handschrift. 
Om een goede penvoering aan te leren wordt t/m groep 4 met een potlood geschreven. Vanaf groep 
5 krijgen de leerlingen een Stabilo vulpen. Bij de vakken spelling en rekenen wordt t/m groep 8 met 
potlood geschreven. Dit in verband met de mogelijkheid om netjes te corrigeren op fouten. Kinderen 
zijn daarin medeverantwoordelijk voor hun leerproces (van fouten kun je juist leren). 
De leerlingen krijgen een speciale pen om mee te schrijven. Deze pen kan bij normaal gebruik de 
hele schoolloopbaan mee. Gaat de pen door onvoorzichtig gebruik kapot, dan vragen we van u een 
financiële vergoeding. 
Het verbonden handschrift wordt van de leerlingen verlangd wanneer ze schrijven in schriften die 
door de school worden verstrekt.  
Oudere kinderen ontwikkelen steeds meer een eigen stijl. In groep 8 wordt hieraan tegemoet 
gekomen door de kinderen na de kerstvakantie de keuze te laten om los of aan elkaar te schrijven. 
Wel worden eisen gesteld aan netheid en spelling. 
Aan ouders van kleuters adviseert de school dat, als uw kind zijn naam leert schrijven, dat in 
blokletters te doen en niet met hoofdletters. 
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Rekenen en wiskunde 
De kinderen leren op een realistische manier rekenen. Hierdoor is rekenen niet alleen een 
mechanisch gebeuren, maar rekenhandelingen (met rekenmateriaal) en rekengedachten worden 
geplaatst in een voor de kinderen voorstelbare context. Dit betekent, dat de kinderen niet snel een 
paar rekenbewerkingen met plus en min wordt aangeleerd, maar dat ze goed leren begrijpen wat 
een hoeveelheid is en wat je daarmee kunt doen. Accent ligt op het inzichtelijk bezig zijn. 
Naast de bekende bewerkingstekens plus, min, keer en deelteken, zijn er ook heel andere 
verwerkingsmogelijkheden en rekenschema’s aanwezig. 
Kinderen leren werken met tabellen, grafieken en andere schema’s. 
Het is goed hier rekening mee te houden als uw kind naar groep 3 gaat en elke dag met eigentijdse 
rekenopgaven omgaat. De methode heet “Alles Telt”. 
Dagelijks vindt ondersteuning plaats met behulp van het digibord om de leerstof zo concreet 
mogelijk en inzichtelijk te maken. 

Werken met Snappet  
In de groepen 4 t/m 8 wordt voor de vakken rekenen en spelling (gedeeltelijk) gewerkt op de tablet. 
Bewerkingen worden in een rekenschrift gemaakt, zodat we beter zicht houden op het rekenproces. 
Het voordeel van werken via de tablets ( Snappet) is dat we tijdens de verwerking direct kunnen zien 
hoe de voortgang is. Ook zijn er meer mogelijkheden om te differentiëren en gericht te werken aan 
klassikale en individuele leerdoelen. 

Leren leren 
In de bovenbouw krijgen de leerlingen met steeds meer huiswerk te maken. Deze toenemende 
hoeveelheid huiswerk is een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. We willen de leerlingen 
ondersteunen bij de aanpak, het plannen en het leren van hun huiswerk. Hierbij maken we gebruik 
van de methode “Leren is een makkie”. 
Vanaf groep 5 wordt deze methode gebruikt in de lessen “leren leren”. 
De website van “Leren is een makkie” kan thuis ondersteunend werken bij het leren van het 
huiswerk: www.lereniseenmakkie.nl 

Wereldoriëntatie 
Er wordt aandacht gegeven aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur. 
De behandeling van de onderwerpen vindt hoofdzakelijk plaats door de volgorde aan te houden van 
de methoden. Groep 3 en 4 gebruiken de methode “De Zaken 3-4” en groep 5 t/m 8 “Zaken van 
Zwijsen”. 
Er wordt niet thematisch gewerkt. Wel wordt er eenmaal in de twee jaar een groots project voor de 
hele school opgezet en dan wordt er geïntegreerd gewerkt. 
Wekelijks is er ook aandacht voor gezond gedrag en wordt er systematisch gewerkt aan het goed 
sociaal-emotioneel omgaan met jezelf en anderen in allerlei verbanden, waaronder ook in het 
verkeer. 
Met behulp van de methode “Leefstijl” wordt in diverse groepen geoefend in sociaal-emotionele en 
gezondheidsvaardigheden. In alle groepen wordt in de eerste periode gewerkt met de methode ‘een 
goede start’. 
De school doet ieder jaar mee met zowel het theoretische als het praktische deel van het 
verkeersexamen. Groep 8 krijgt dit examen in de maand april/mei. 
  

http://www.lereniseenmakkie.nl/
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Kunstzinnige vorming 
Bij de vakken tekenen, handenarbeid en muziek wordt geregeld aansluiting gezocht bij actuele 
activiteiten. Hiervoor kunnen we gebruik maken van het aanbod van SCOOP (Zeeuws instituut voor 
zorg, welzijn en cultuur). Ook andere initiatieven gebruiken we om kinderen in aanraking te laten 
komen met kunst.  
In het voorjaar doen groep 3 t/m 8 altijd mee aan de ‘Kinderkunstweek’. Dit stimuleert om zelf 
kunstzinnig bezig te zijn en de interesse te wekken voor kunst en cultuur n de regio. 
De school maakt regelmatig gebruik van de diensten van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. 
Verder gebruiken we de methode “Moet je doen”. 

Vroeg Engels 
We geven Engels vanaf groep 1.  
De groepen 1 t/m 4 werken met de methode ‘I pockets’. Deze methode sluit goed aan bij de 
methode ‘Big English’. Deze wordt gebruikt in de groepen 5 t/m 8.  
In groep 1 en 2 worden spelenderwijs Engelse woorden aangeleerd. 
In groep 1 t/m 4 wordt gebruik gemaakt van een handpop en van het digibord, naast concreet 
materiaal. Groep 5 t/m 8 leert woorden en zinnen uit de dagelijkse praktijk. 
Op deze wijze willen we zorg dragen voor kwalitatief goed Engels onderwijs om daarmee de 
leerlingen goed voor te bereiden op de volgende fase. 
Het hele team volgt 2 – 3 jaar lang een cursus om de didaktische vaardigheden en de eigen 
taalvaardigheid te vergroten.  

Bewegingsonderwijs 
Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen om hygiënische redenen apart meegebrachte 
sportkleding dragen. Van groep 1 en 2 kan de sportkleding op school blijven liggen. Wel is het 
verstandig om ze regelmatig te wassen. Het dragen van sportschoenen wordt sterk aangeraden. 
Zwarte zolen van sportschoenen geven strepen op de vloer en zijn daarom verboden. 
Het dragen van zgn. balletschoentjes wordt, vanwege de gladde en daarom gevaarlijke zolen, 
afgeraden. 
In verband met de veiligheid van anderen en van zichzelf mogen de kinderen tijdens de gymles geen 
sieraden, horloges e.d. dragen. Om zoekraken te voorkomen is het beter om deze attributen thuis te 
laten. Uw kind blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar spullen. 
Als uw kind iets bijzonders heeft waarmee in deze lessen rekening gehouden moet worden, wilt u 
dit dan rechtstreeks aan de groepsleerkracht melden? 
De kleuters gymmen in het speellokaal. Hun gymkleren bestaan uit een korte broek, een T-shirt en 
gymschoenen zonder veters. Graag in een stoffen zak voorzien van hun naam. 
De gymlessen zijn op de volgende dagen: 

 Groep 3 - donderdag 
 Groep 4 - vrijdag 
 Groep 5 - donderdag 
 Groep 6/7a - vrijdag 
 Groep 7b/8 - dinsdag 

Groep 8 heeft een vakleerkracht gymnastiek van de gemeente Middelburg: dhr. A. Kruit. 
De andere groepen krijgen gymnastiek van de groepsleerkracht. 
De groepen die op vrijdag gym hebben krijgen 1x per 14 dagen ondersteuning door een 
vakleerkracht van “De Brede School”. 
Er is in Middelburg een Commissie “Sport en Spel” die ieder jaar een sportdag organiseert voor de 
groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Middelburg. Ook onze school doet hieraan mee.  
De sportdag wordt eind mei/begin juni gehouden. 
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ICT 
In het onderwijs zijn computers niet meer weg te denken. Op school wordt de computer als 
onderwijsmiddel als volgt ingezet: 

 Groep 1 en 2: muishantering + computers worden ingezet binnen het thema. 
 Programma’s gebonden aan een bepaalde methode (lezen). 
 Snappet : rekenen en voor een deel spelling wordt op de tablet gemaakt. 
 Engels : vanaf groep 5 is er de mogelijkheid om in te loggen om (huiswerk)opdrachten te 

maken en te oefenen.  
 Extra oefenprogramma’s die naast de methode worden gebruikt: lezen, spellen, rekenen, 

functieontwikkeling, taal. 
 Internetgebruik: uitsluitend in opdracht van de leerkracht om een bepaald “adres” op te 

zoeken voor informatie of extra oefenstof. Behalve dat we kinderen wijzen op de gevaren 
van het surfen willen we hen ook leren mee verantwoordelijkheid te dragen om goed met 
internet om te gaan.  

 Internetprotocoll: hierin wordt beschreven hoe kinderen leren omgaan met internet. Ook 
wordt hierin verwezen naar gevaren rond internetgebruik thuis (cyberpesten). Te denken valt 
aan WhatsApp, Twitter, Facebook, emailverkeer e.d. Afspraken en regels hangen in de 
internethoeken en in de lokalen. 

 Administratie: de leerlingenadministratie en het leerlingvolgsysteem zijn volledig 
geautomatiseerd. Hiervoor wordt het programma Parnassys gebruikt. 

 In alle groepen werken we met een digibord. 

Mobiele telefoons, foto’s en video’s 
Op school is het gebruik van mobiele telefoons door de leerlingen niet toegestaan. 
Dit geldt ook ten aanzien van het maken van foto’s, filmpjes en geluidsopnamen op de mobiele 
telefoon. Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming van de schoolleiding gepubliceerd 
worden op internet (Facebook, Youtube e.d.). 
Mocht dit toch gebeuren dan zijn wij genoodzaakt om aangifte te doen in verband met de wet op de 
privacy. 
Wat is er wel mogelijk? 

 Foto’s van schoolbelevenissen en kinderen mogen alleen gemaakt worden na schriftelijke 
toestemming van de schoolleiding. 

 Deze foto’s worden alleen gebruikt voor schooldoeleinden (weekbrief, schoolgids, website, 
facebooksite e.d.). Wanneer u wenst dat beeldmateriaal van uw kind(eren) niet gebruikt 
wordt voor PR doeleinden e.d. kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht. 

 Soms worden er video-opnamen gemaakt in de klas. Dit is uitsluitend voor begeleiding van 
leerkrachten bedoeld. De beelden zullen na afloop van het begeleidingstraject gewist 
worden. 

 In alle gevallen geldt dat beelden e.d. niet kwetsend, confronterend of veroordelend mogen 
overkomen. 

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs 
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. 
Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrij stellen van het deelnemen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd 
gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke 
onderwijsactiviteiten ervoor in de plaats komen. 
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Schorsing en verwijdering van kinderen 
In extreme gevallen kan het bevoegd gezag tot schorsing of zelfs verwijdering van een leerling 
overgaan. Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 
gedragen dat in overleg met de ouders een andere basisschool of een school voor speciaal 
onderwijs bereid is de leerling toe te laten (dit mede in het kader van de zorgplicht). Indien 
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school waarnaar kan 
worden verwezen, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan. 

Verlofregeling  
Extra verlof is toegestaan bij b.v. jubilea en begrafenissen. 
Zomaar een (halve) dag verlof is niet toegestaan, ook niet vlak voor een vakantie om bijvoorbeeld de 
verkeersdrukte te ontlopen. Daar mogen we geen toestemming voor geven. 
De schoolleiding mag alleen verlof geven als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”.  
Dit verlof wordt slechts verleend voor zover dat strikt noodzakelijk is. 
Een verzoek om extra verlof dient door de ouders tijdig te worden ingediend bij de directie. 
Verzoeken dienen te worden voorzien van een behoorlijke motivering en (zo mogelijk) van de nodige 
bewijsstukken (b.v. een verklaring van de werkgever, arts, maatschappelijk werker enz.). 
Ongeoorloofd schoolverzuim (dus afwezigheid zonder toestemming van de schoolleiding) moet door 
ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. 
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5 Resultaten 2016-2017 
Het afgelopen seizoen (2016-2017) hebben we over de hele linie volgens de inspectienormen aan 
onze eisen voldaan. 

Kerndoelen van de overheid 
De belangrijkste dingen die kinderen op school moeten leren zijn in referentieniveaus (kerndoelen) 
vastgelegd. Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten 
richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Ze zijn in de wet vastgelegd en hebben een 
verplichtend karakter, maar de school mag zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. 
Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen. Ze garanderen 
een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. 
Volgens onze eigen streefdoelen, die gebaseerd zijn op de leerling populatie van onze school, 
kunnen we het volgende vaststellen: 
De streefdoelen van de school liggen voor de hoofdvakgebieden (lezen, begrijpend lezen, spellen en 
rekenen) op een “midden tot hoog B niveau”. Dit is een niveau dat ruim boven het landelijk 
gemiddelde ligt. Ook hebben we doelen gesteld waarbij we streven naar een “maximale uitval” van 
het aantal leerlingen per groep (niet meer dan 10-14% mag een D/E score hebben). 
Het afgelopen seizoen (2016-2017) hebben we over de hele linie volgens de inspectienormen aan 
onze eisen voldaan. Volgens onze eigen streefdoelen kunnen we het volgende vaststellen: 

 Rekenen  - boven niveau volgens streefdoel gescoord. 
 Spelling  - op niveau volgens streefdoel gescoord. 
 Technisch lezen - onder streefdoel gescoord, wel boven landelijk gemiddelde. 
 Begrijpend Lezen - op niveau volgens streefdoel 

Eindtoets groep 8 
Als bovenstaande streefdoelen worden omgezet in uitstroomniveaus komt het erop neer dat 
verwacht mag worden dat 70% van de leerlingen uitstroomt naar HAVO of hoger. 
Dit jaar hebben we ons streefdoel behaald. 
De 19 leerlingen van groep 8 zijn naar de volgende niveaus uitgestroomd: 
VWO  - 1 
HAVO/VWO - 7  
HAVO  - 8 
VMBO  - 3 

Opbrengst gericht werken 
Naar aanleiding van de resultaten zetten we verbetertrajecten in. Dit kan zowel groepsgericht als 
schoolbreed aangepakt worden. In de groepen wordt het leesonderwijs aangepakt m.b.t. het extra 
oefenen van losse woordjes/woordrijen. Onder het verbetertraject vallen ook de in het vorige kopje 
genoemde verbeterpunten bij begrijpend lezen en de invoering van groepsplannen, waarin verwoord 
staat welke doelen we nastreven voor alle kinderen en op welke gedifferentieerde wijze de leerstof 
wordt aangeboden.  
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Handelingsgericht werken 
Bij het verbeteren van ons onderwijs en van de resultaten hanteren we de aanpak van 
Handelingsgericht Werken (HGW). Deze manier van werken zoomt juist in op de mogelijkheden en 
kansen van kinderen. Eerst wordt in kaart gebracht wat hun sterke kanten zijn, vervolgens kijken we 
wat kinderen kan belemmeren in hun ontwikkeling. Op basis hiervan kan de onderwijsbehoefte 
worden vastgesteld: wat heeft dit kind nodig in de begeleiding van zijn/haar ontwikkeling. 
Vervolgens stellen we een concreet plan op. Deze manier van werken zult u, als het goed is, 
herkennen in de gesprekken die we met u aangaan over uw kind. 
In schema ziet de cyclus van handelingsgericht werken er als volgt uit: 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Hiervoor gebruiken we het programma “Zien”. Dit is een programma waarbij we de sociale en 
emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen. We vinden het belangrijk om de kwaliteit 
van ons onderwijs ook op dit punt te verbeteren. 
“Zien” is een observatielijst die vooral gaat over: 

 Welbevinden 
 Betrokkenheid 

Deze lijst vullen we minimaal 1x per schooljaar in. 
In de bovenbouw is er ook een leerlingenlijst die de kinderen zelf invullen. Hierdoor krijgen wij een 
betere indruk van uw kind. We bespreken dit met u als ouders om het beeld zo compleet mogelijk te 
maken. Uw inbreng / herkenning is daarom voor ons heel waardevol. Het geeft des te duidelijker 
weer wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en het bevordert een gezamenlijke aanpak. 
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6 ontwikkeling van ons onderwijs 
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

Gedifferentieerde instructie 
We werken aan de verbetering van het zelfstandig werken. Het lesgeven doen we aan de hand van 
het Activerende Directe Instructiemodel. Dit  houdt in dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij de 
les, maar ook op hun eigen niveau benaderd worden. Instructie wordt in 3 lagen gegeven: 
Kort – basis – verlengd. Dit is structureel opgevoerd in het les/groepsplan. 

Sociale en emotionele ontwikkeling 

Lessen Leefstijl  
Vanaf groep 3 besteden we ongeveer 30 min. per week aandacht aan allerlei sociaal-emotionele 
onderwerpen, zoals ruzie, omgang met elkaar, ongewenste intimiteiten enz. We gebruiken hiervoor 
de methode “Leefstijl”. 
Vanaf groep 5 werken we ook met de methode “Leren is een makkie”. Hiermee leren de kinderen 
handige leerstrategieën toe te passen met het oog op bijvoorbeeld het leren van huiswerk. Door het 
opdoen van succeservaringen willen we het zelfvertrouwen ten aanzien van het leren bevorderen. 
Vanaf groep 6 werken we in het begin van het schooljaar met de methode ‘een goede start’. 

Positive Behaviour Support (PBS) 
In het kader van de veilige school en van preventie leren we de kinderen structureel wat van hen 
verwacht wordt in de diverse ruimtes en op het plein. De gedragsverwachtingen zijn zichtbaar 
gemaakt in de gang en hal.  
Over de gedragsverwachtingen op het plein worden ook de ouders betrokken. In een praktisch 
‘pleinboekje’staat alles wat daarmee samenvalt verwoord. 
Gedragsverwachtingen zijn positief geformuleerd, hebben een preventief karakter en worden 
positief bekrachtigd. Gedragsverwachtingen zijn gerelateerd aan onze waarden ( plezier, vertrouwen. 
betrokkenheid). 
Gedragsverwachtingen worden schoolbreed afgestemd en in alle groepen toegepast en geoefend. 
Zie ook hoofdstuk 8 over veiligheidsbeleid. 
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School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 
Dit middel wordt voornamelijk ingezet om leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. 
Deze methode wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg als bij vragen rondom 
onderwijsvernieuwing. 
De school kan gebruik maken van een gespecialiseerde SVIB-er, die verbonden is aan de GPO-WN 
scholen. 
Deze maakt korte video-opnames in de klas en bespreekt dit vervolgens met de leerkracht. 
Net als andere begeleidingsfunctionarissen hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat 
dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Indien de SVIB-er wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan 
worden de ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 
Arend Schutte heeft een training gevolgd, waardoor hij ook een stuk begeleiding binnen onze school 
kan geven. 

Rots en Water 
Het Rots en Water programma is gericht op de ontwikkeling van positieve sociale competenties en 
vaardigheden en heeft o.a. een groter lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn , zelfkennis, het geloven in 
de eigen kracht en het herkennen van eigen kwaliteiten en leerpunten van het kind tot doel. 
Deze methodiek leert  uw kind zelfbewuster, krachtiger , beheerster en weerbaarder met  lastige 
sociale situaties / groepsdruk om te gaan. 
Rots en Water is zowel een sociaal emotionele  vaardigheidstraining te noemen, als ook een 
weerbaarheidstraining. Het is een psycho-fysieke didactiek; momenten van fysieke actie worden 
afgewisseld met momenten van reflectie, koppelingen naar de dagelijkse realiteit / ervaringen van 
het betreffende kind. 
Dit jaar wordt deze training bestaande uit 10 lessen gevolgd door groep 7b/8 o.l.v. een Rots en 
Water trainer te weten dhr. Michael van Casand. Gerco Braamse is de interne coördinator. 

No Apologies 
No Apologies helpt jongeren zelf waardevolle feiten en principes te ontdekken met betrekking tot de 
verschillende thema’s zoals o.a. omgaan met groepsdruk , het maken van verantwoorde keuzes en 
omgaan met anderen en jezelf. 
No Apologies heeft een Christelijke identiteit die bepalend is voor de morele waarden van het 
programma. De samenleving is gebaat bij gezonde omgangsvormen waar respect en integriteit 
belangrijke kenmerken van zijn. Wij geloven dat we hier vanuit onze identiteit meer waarde aan 
kunnen geven. No Apologies ziet ieder mens als uniek en waardevol en daarmee meer dan de 
moeite waard om moreel verantwoorde keuzes te maken. 
In groep 8 krijgen onze leerlingen elke jaar enkele modules o.l.v. trainer. 
Zie ook  http://www.noapologies.eu/No_Apologies/OVER_NO_AP.html   

http://www.noapologies.eu/No_Apologies/OVER_NO_AP.html
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7 Leerlingenzorg 
Nieuwe leerlingen: 
Ouders die belangstelling hebben voor onze school, zijn van harte uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de directeur. Soms zit bij dit gesprek ook een leerkracht. Hij/zij kan 
vanuit de praktijk van ons onderwijs praten. 
In het kennismakingsgesprek ligt de nadruk op de vraagstelling waarom ouders belangstelling voor 
onze school hebben. Maar ook praten we over het feit dat we Gods Woord helemaal onderschrijven. 
Gods Zoon, Jezus Christus erkennen we als onze persoonlijke Verlosser. Dit is ook bepalend voor de 
manier hoe wij naar de kinderen kijken en met hen omgaan  
Als u dit onderwijs voor uw kind wenst en nadrukkelijk verder wilt met de school, dan heten we u 
van harte welkom! 
Vanuit school krijgt u een aanmeldingsformulier van de leerkracht van groep 1, nadat uw kind 3 jaar 
en 11 maanden is. Ouders die een ouder kind aanmelden,  krijgen in het kennismakingsgesprek (zie 
hier boven) op dat moment een aanmeldingsformulier. 
Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen en het z.s.m. in te leveren 
bij de administratie op school. 
Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw kind, ter 
kennismaking, 2 dagdelen mee te laten draaien in groep 1. Deze 2 kennismakingsmorgens/-
middagen worden in overleg vastgesteld. De eerste keer bent u ook van harte welkom. 
Afhankelijk van de grootte van groep 1 wordt er in de loop van het schooljaar bekeken of groep 1 
moet worden opgesplitst in groep 1a en 1b. Groep 1b komt dan bij groep 2. De leerkracht doet een 
voorstel voor een verdeling en bespreekt dit met de betreffende ouders.  
Ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. 

Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerling? 

Leerlingvolgsysteem 
We gebruiken de volgende methode-onafhankelijke toetsen om de ontwikkelingen te volgen: 

 Rekenen, Spelling, Technisch Lezen, Woordenschat, Begrijpend Lezen (groep 3-8) 
 Sociale en Emotionele Ontwikkeling “Zien” (groep 1-8) 
 Drempelonderzoek (groep 8) 
 Cito eindtoets (groep 8) 
 “Kijk” 1 + 2, een observatie-instrument van het RPCZ (groep 1 en 2) 
 Cito Rekenen voor kleuters (groep 2) 
 Cito Taal voor kleuters (groep 2) 

De resultaten worden digitaal bewaard in Parnassys, dat is ons administratiesysteem. 
U krijgt als ouders toegang tot het ouderportaal van Parnassys via een wachtwoord. Hier kunt u de 
gegevens van uw eigen kind controleren, wijzigingen doorgeven en de uitslagen van de Citotoetsen 
inzien. 
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Leerlingdossier 
Van elke leerling wordt een digitaal leerlingdossier bijgehouden. 
Hierin staan de gegevens over de aanmelding en, als er sprake van is, van bijzondere zorgsituaties: 
verslagen, onderzoeken, handelingsplannen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Rapportage 
Over elke leerling wordt gerapporteerd aan de ouders d.m.v. een rapport: 
Groep 1 en 2 
Rapport 1 - februari 
Rapport 2 - laatste schooldag 
 
Groep 3-8 
Rapport 1 - november (alleen sociaal/emotioneel) 
Rapport 2 - februari 
Rapport 3 - laatste schooldag 

Spreekavonden 
Naar aanleiding van het rapport in november wordt u uitgenodigd voor een gesprek of u vraagt dit 
zelf aan. 
Naar aanleiding van het rapport in februari worden alle ouders van groep 3-8 uitgenodigd voor een 
gesprek van 15 min. De ouders van groep 1 en 2 worden, indien nodig, uitgenodigd door de 
leerkracht. 

Leerlingen met speciale behoeften 
Wanneer er met kinderen problemen zijn (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele 
problemen) krijgt dat extra aandacht. 
Na een voorbespreking met de IB-er wordt de leerling aangemeld op de personeelsvergadering om 
de te volgen stappen te bepalen. Dit kan bijv. een observatie of een toetsing zijn. Ook kan het kind in 
de RT geplaatst worden. Dit alles in voortdurend overleg met de ouders. 
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Het zorgtraject ziet er globaal als volgt uit: 
Stap 1 Signalering door ouders en/of leerkracht 
Stap 2 Extra hulp in de groep n.a.v. de onderwijsbehoefte van de leerling (verwoord in 

groepsplan) 
Stap 3 Intern onderzoek: nadere analyse van het probleem (toetsen, observaties) door 

leerkracht of IRT-er 
Stap 4 Opstellen individueel handelingsplan / plan van aanpak. Hierin staan doelen die we 

willen bereiken, de aanpak en wanneer en hoe er geëvalueerd wordt. Voor de uitvoering 
van het handelingsplan is de leerkracht verantwoordelijk. Delen ervan worden in een 1 op 
1 situatie uitgevoerd door de RT-er of de onderwijsassistenten. 

Stap 5 Evaluatie handelingsplan + conclusie 
Stap 6 Aanmelding extern onderzoek via het zorgloket / onderzoekbureaus. Hiervoor is 

toestemming van de ouders nodig. 
Stap 7 Intake  met onderzoeker 
Stap 8 Resultaten extern onderzoek. Wat zijn de mogelijkheden van het kind, wat zijn 

belemmerende en stimulerende factoren en wat kan de leerkracht doen? Op basis van 
de adviezen wordt een nieuw handelingsplan opgesteld. 

Stap 9 Evaluatie handelingsplan met de ouders. Indien nodig aanmelden bij “Kind op 1” voor 
een specifieke ondersteuningsvraag. 

Stap10 Onderwijskundig rapport / intake opstellen voor “Kind op 1” 
Stap 11 De aanmeldingscommissie van “Kind op 1” beoordeelt de aanmelding en geeft zo nodig 

een SBO, SO of een andere ondersteuningsmogelijkheid (arrangement) af. 
Bij motorische problemen kunnen we een beroep doen op de vakleerkracht gymnastiek van de 
gemeente Middelburg die de Motorische Remedial Teaching (MRT) verzorgt. 

Zorg voor meer- en hoogbegaafden 
Vanuit onze identiteit vinden we het belangrijk dat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft om 
hun gaven en talenten te kunnen ontplooien op hun eigen niveau. Als de gewone methodestof te 
weinig uitdaging biedt wordt de leerlijn aangepast en ingekort. Zo ontstaat er leertijd voor meer 
uitdagende leerstof. 
In ons “meer- en hoogbegaafdenbeleid” staat beschreven hoe wij hier structureel vorm aan geven. 
Dit beleid ligt ter inzage op school. 
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Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werker maakt samen met leerlingen, ouders en leerkrachten problemen 
inzichtelijk en bespreekbaar: 

 Geeft advies en informatie aan leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 Biedt kortdurende hulp aan leerlingen en ouders bij vragen over of problemen met 

opgroeien, opvoeden en/of school. 
 Leidt ouders en kinderen (indien nodig) toe naar speciale en geïndiceerde vormen van zorg 

en verzorgt de coördinatie. 
 Ondersteunt IB-ers en leerkrachten als er signalen zijn van zorg over leerlingen.  
 Zit in het Zorg- en Adviesteam en brengt specifieke deskundigheid in bij het in kaart brengen 

van een probleem en de mogelijke oplossingen. 
De schoolmaatschappelijk werker van onze school is: 
Naam  - Kyra Wagemakers 
Postadres - St. Sebastiaanstraat 12 
    4331 PL Middelburg 
Tel.  - 06-24749598 
Email  - KWagemakers@mww.nl 

Passend Onderwijs  “Kind op 1” 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. 
Onze school valt onder het samenwerkingsverband Walcheren onder de naam: “Kind op 1”. 
www.swvkindop1.nl 

Zorgplicht 
Dit betekent dat de school zorg draagt voor onderwijs passend bij elke leerling, passend onderwijs. 
We werken hiervoor samen met het samenwerkingsverband Walcheren. Om dit te realiseren 
werken we onder meer aan: 

 Gedifferentieerde instructie 
 Zorg voor meer- en hoogbegaafden 
 Interne remedial teaching 
 Pedagogisch klimaat 
 Individuele begeleiding van zorgleerlingen 
 Verdere professionalisering van leerkrachten 

Loket “Kind op 1” 
Binnen het samenwerkingsverband blijven er faciliteiten beschikbaar om kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften te kunnen ondersteunen op reguliere scholen of mogelijk op een school voor 
speciaal onderwijs. Ouders kunnen een ondersteuningsverzoek indienen bij “Kind op 1”. De school 
ondersteunt u daarbij. De intake vindt plaats met ouders en school. Het loket beoordeelt welk 
arrangement er beschikbaar wordt gesteld voor het kind. 
Voor elk kind met een arrangement wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld.  

mailto:KWagemakers@mww.nl
http://www.swvkindop1.nl/
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REC 1 en REC 2 
De scholen die vallen onder REC 1 (visuele beperkingen) en REC 2 (communicatieve beperkingen, 
gehoor, spraak, taal) vallen niet onder het samenwerkingsverband “Kind op 1”. 
Kinderen die hier onder vallen kunnen door de ouders aangemeld worden bij de Commissie van 
Indicatiestelling (CVI). Ouders doorlopen hierbij de volgende procedure: 

 Oriëntatie op schoolkeuze. 
 Wanneer uw kind extra middelen nodig heeft om onderwijs te volgen kunt u het aanmelden 

bij de Commissie van Indicatiestelling (CVI) van een van de Regionale Expertisecentra 
(REC’s) van cluster 1 of 2. 

 Hebt u een indicatie, dan kunt u een school gaan kiezen. 
 Kiest u voor speciaal onderwijs dan kan de school uw kind, op grond van zijn/haar handicap, 

afwijzen. Kiest u voor regulier onderwijs dan volgt er een gesprek met de school, die uw 
kind alleen mag weigeren als daar een goede reden voor is. 

 Onze school staat in principe open voor alle leerlingen. Bij leerlingen met een enkel- of 
meervoudige stoornis is het goed om samen met de ouders af te wegen wat de beste optie 
voor uw kind is. Om de problematiek en de hulpvraag van uw kind en de mogelijkheden 
(sterkten/zwakten) van de school goed in beeld te krijgen, hanteren we de volgende 
stappen: 

 Gesprekken met de ouders. 
 Verzoek tot plaatsing bespreken binnen het team. 
 Alle informatie verzamelen die er is (vorige school e.d.). 
 Preventieve ambulante begeleiding aanvragen van het desbetreffende REC ter 

advisering. 
 Besluitvorming over plaatsing bespreken binnen het team. 
 Besluit meedelen / uitleggen aan de ouders. 

Als uw kind al bij ons op school zit en dan een indicatie krijgt, gaat dit als volgt: 
 Gesprek met de ambulante begeleider (AB-er) van het desbetreffende REC, samen met de 

ouders. 
 De AB-er komt voor (diverse) observaties in de groep(en). 
 De leerkracht stelt in overleg met de IB-er een ontwikkelingsplan op. 
 Met de ouders wordt het OPP doorgesproken. 
 In het OPP staat hoe de middelen voor dit kind worden ingezet. 
 Het handelingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd met de leerkracht, AB-er, IB-er en ouders. 

Indien nodig volgt er een verwijzing. 

Leerlingbesprekingen 
De leerlingbesprekingen van de onder- en de bovenbouw worden 3x per jaar apart gehouden. 
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering. 
In de leerlingbesprekingen komt het volgende aan de orde: 

 De handelingsplannen van de leerlingen die R.T. krijgen worden besproken. 
 Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben in verband met gedragsproblemen. 
 De resultaten van de leerlingvolgsysteem-toetsen (LVS). 

Groepsbesprekingen  
Twee keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden. Hiermee willen we de gehele groep in 
beeld krijgen. Aan de hand van groepsplannen wordt gericht gewerkt aan (tussen)doelen.  
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Interne begeleiding (IB) 
De interne begeleider Arend Schutte is verantwoordelijk voor het zorggebeuren in groep 1 t/m 4. 
Tanja van Veelen coördineert de zorg in groep 5 t/m 8. Zij coördineren speciale begeleiding bij leer- 
en/of gedragsproblemen. Zij onderhouden de contacten met de groepsleerkracht, de RT-er, en evt. 
externe instanties zoals schoolbegeleidingsdienst, ambulante hulpverlening, Emergis en scholen 
voor speciaal onderwijs. De IB-ers verzorgen, indien nodig, de procedure richting “Kind op 1”. 

Zorgteam 
De taken van het zorgteam zijn o.a. 

 Interpreteren van groeps- en schoolresultaten n.a.v. Cito-toetsen. 
 Het doen van voorstellen t.a.v. groepsaanpak en/of schoolaanpak. 
 Het evalueren en ontwikkelen van zorgbeleid. 

Het zorgteam bestaat uit de volgende personen: 
Remmelt Bosscha - directeur 
Arend Schutte  - IB-er 
Tanja van Veelen - IB-er 
Maria Huisman  - RT-er 

Bouwcoördinatoren 
Wij hebben 2 bouwcoördinatoren: 
Juf Ducie Hanemaaijer voor de onderbouw en juf Maria Huisman voor de bovenbouw. 
De bouwcoördinator draagt mede zorg voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang 
binnen de verschillende groepen van de bouw. Zij stimuleren en ondersteunen de collega’s en zitten 
samen met de (adjunct)directeur in het schakelteam. 

Schakelteam 
Het schakelteam bestaat uit de beide bouwcoördinatoren en de (adjunct)directeur. 
Het schakelteam vormt de schakel tussen de directie, het jaarplan en het team. 
Wat doet het schakelteam? 

 Zij plannen de verschillende activiteiten van het jaarplan. 
 Zij brengen er een juiste prioritering in aan. 
 Zij bewaken de goede voortgang van de activiteiten in de onder- en/of bovenbouw. 
 Zij zien toe op de uitvoering van de gemaakte afspraken. 
 Zij controleren en evalueren de resultaten van de activiteiten uit het jaarplan. Deze evaluatie 

vormen de bouwstenen voor het jaarplan van het volgende schooljaar. 

Interne Remedial Teacher (IRT) 
Leerlingen die geplaatst zijn in de RT gaan even het lokaal uit en krijgen van juf Maria extra 
begeleiding. Juf Maria geeft RT op dinsdag. 
Ook de onderwijsassistenten juf Els, juf Marlies en juf Anje worden ingeschakeld bij de uitvoering 
van het handelingsplan. Dit handelingsplan wordt regelmatig geëvalueerd. Het hulpprogramma 
wordt zoveel mogelijk uitgewerkt in de groep en zo nodig zijn er extra oefeningen voor thuis. De 
ouders worden hierover op de hoogte gehouden door de groepsleerkracht.  
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Zorgloket  
Het zorgloket is een onderdeel van GPO-WN. Hier kunnen onderzoeksvragen worden ingediend om 
de capaciteiten en ondersteuningsbehoeften van een leerling duidelijk in kaart te brengen. 
Een schoolpedagoog en/of psycholoog test dan de kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en 
geeft advies over de aanpak. Indien nodig worden er ook adviezen gegeven voor de aanpak thuis of 
een verwijzing naar een andere professionele hulpverlener: logopedist, fysiotherapeut of Emergis. 
Het testen gebeurt alleen na toestemming van de ouders. Zij krijgen ook een kopie van het 
testrapport en meestal ook een gesprek. 
Veel zorg(aanvragen) kunnen ook bij de gemeente worden neergelegd, vanuit Porthos kan een en 
ander gecoördineerd en doorverwezen worden. 

Naar het voortgezet onderwijs 
De leerlingen van groep 8 bezoeken in januari/februari verschillende scholen voor voortgezet 
onderwijs, zoals CSW, Calvijncollege, Nehalennia, Edudelta College of soms nog een andere school. 
Als ouders mee willen is dat ook mogelijk. Met deze scholen is regelmatig contact: 

 Een “warme” overdracht (mondeling). 
 Overleg directie en leerkrachten groep 8 van de toeleverende scholen. 
 Overleg t.a.v. individuele leerlingen. 
 Opsturen van de resultaten van oud-leerlingen. 

Het traject naar het voortgezet onderwijs ziet er als volgt uit: 
Oktober  - drempelonderzoek 
Januari   - info-avond VO 
Januari/februari  - ouder-advies-gesprekken 
Maart   - aanmelden VO 
April   - Cito eindtoets 
 
Het advies VO bestaat uit: 

 Advies van de school 
 Advies op basis van de Cito eindtoets 

Het VO gaat vooral af op het advies van de basisschool. De Cito eindtoets vindt ook pas plaats nadat 
de aanmeldingen gedaan zijn. Als het goed is onderstreept het Cito advies het advies van de school. 
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Gezondheidszorg 

De schoolarts 
De schoolarts die aan onze school verbonden is: Dhr. Ab Kok 

De jeugdverpleegkundige 
Onze jeugdverpleegkundige is  Dagmar Kieboom. 
Zij onderzoekt de leerlingen van groep 2 en van groep 7 
Zij doet dit sinds 1 februari 2016 in de Acaciahof, vlak achter onze school. U komt daar via ingang 
van BSO Pardoes. 

Luizenprotocol  
Onze school heeft een luizenwerkgroep die: 

 Alle kinderen op hoofdluis controleert na de zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en 
meivakantie. 

 Bij tussentijdse meldingen extra controleert in de groep(en). 
 Bij signalen van hoofdluis is er een stappenplan. Dit ligt ter inzage op school. 

De luizenwerkgroep bestaat uit de volgende personen: 
Heleen Vos (coördinator)   Carien Duvekot 
Cobi Kempe     Karin de Ridder 
Licia Verwoerdt     Ina Bosscha 
Rianne Cevaal     Liesbeth Luiten 

Infectieziekten  
De infectiewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur van de school een ongewoon 
aantal zieken onder leerlingen en/of leerkrachten moet melden bij de GGD. Te denken valt aan 
ziekten met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke 
aandoeningen. 
Wanneer bij uw kind door huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld vragen 
wij u dit te melden bij de leerkracht of directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk 
worden behandeld. 

Tussenschoolse opvang 
vrijwel alle leerlingen maken gebruik van de TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
In groep 1 en 2 eten ouders met de groep en in de groepen 3 t/m 8 wordt er met de leerkracht 
gegeten, terwijl ouders het toezicht verzorgen tijdens het spel. Op school ligt het “Overblijfplan” ter 
inzage voor ouders en verzorgers. Dit plan is tot stand gekomen met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
De aanspreekpersoon voor de TSO is: 
Mevr. A.M. Bulten-Machielse 
Tel.  0118-644711 
Email:  fbulten@solcon.nl 

Buitenschoolse opvang 
De ouders van onze school maken voor de BSO in overgrote meerderheid gebruik van: 
“De Maneblussertjes”   tel. 0118-436181 
Damplein 1    www.maneblussertjes.nl 
4331 GC Middelburg  

mailto:fbulten@solcon.nl
http://www.maneblussertjes.nl/
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8 Veiligheidsbeleid 
Vertrouwenspersoon 
In het kader van de ARBO-wet is er op school een ARBO-beleidsplan. Een onderdeel daarvan zijn de 
“Gedragsregels t.a.v. ongewenste intimiteiten”. Deze regeling ligt ter inzage op school. 
De vertrouwenspersoon voor onze school is: 
Mevr. E. Kamsteeg-Huijssen (Ina) 
Tel.  06-50879260 
  0180-512439 
Email  ina.kamsteeg@caiway.net 
 
Juf Maria is aangesteld tot contactpersoon. Zij heeft de volgende taken: 

 Zij is de schakel tussen de leerling en de vertrouwenspersoon. De leerlingen kunnen in 
eerste instantie bij haar terecht. 

 Zij informeert de leerlingen jaarlijks op haar taken. 
 Het monitoren van sociale veiligheid en welbevinden van de leerlingen d.m.v. 

 Individuele gesprekken. 
 1x per twee jaar een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling afnemen. 
 Het initiatief nemen om groepsgerichte of schoolbrede acties te ondernemen en het 

effect ervan (tussentijds) te meten. 

Klachtenregeling  
Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. “Je” kan een leerling zijn, een ouder, een 
leerkracht of een vrijwilliger. Veel kan door de school worden opgelost. Hierin heeft de directeur een 
taak, eventueel samen met de vertrouwenspersoon. 
Als iemand een klacht heeft dan kan hij/zij naar degene gaan die daarbij direct betrokken is. In de 
meeste gevallen is dat de leerkracht. Samen probeert u het op te lossen. Lukt dit niet, dan gaat u 
samen naar de directeur. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u naar de klachtencommissie gaan. 
Onze school is aangesloten bij de landelijke “Klachtencommissie voor gereformeerd primair 
onderwijs”, de stichting GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). Wanneer de 
vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft “de klager” het recht om een 
klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Het adres is: 
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs 
p/a GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
www.gcbo.nl 
 
Gaat de klacht over strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van 
aangifte bij politie en justitie. Op school ligt een volledige klachtenregeling ter inzage. In verband 
met de kwetsbaarheid van sommige zaken kan de regeling ook bij de vertrouwenspersoon worden 
aangevraagd: mw. Ina Kamsteeg. 
Het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteur (0900-1113111) is voor klachtmeldingen over 
seksuele intimiteiten en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.  

mailto:ina.kamsteeg@caiway.net
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Pestprotocol  
Op school is een pestprotocol aanwezig. Dit ligt ter inzage bij de directeur. 

Preventieve maatregelen 

Lessen leefstijl 
In de lessen “Gezond gedrag” (ongeveer 30 min. per week) besteden we vanaf groep 3 ook 
aandacht aan sociaal-emotionele onderwerpen, zoals ongewenste intimiteiten, ruzie, omgang met 
elkaar enz. We hebben hiervoor de methode “Leefstijl”. 
Vanaf groep 5 werken we ook met de methode “Leren is een makkie”. Hierdoor leren kinderen 
handige leerstrategieën toe te passen met het oog op bijvoorbeeld het leren van huiswerk. 
Door het opdoen van succeservaringen willen we het zelfvertrouwen bevorderen t.a.v. het leren. 

Positive Behaviour Support (PBS) 
We leren kinderen structureel wat van hen verwacht wordt in de diverse ruimtes en op het plein.  
Gedragsverwachtingen zijn positief geformuleerd, hebben een preventief karakter en worden 
positief bekrachtigd. Gedragsverwachtingen worden schoolbreed afgestemd en in alle groepen 
toegepast en geoefend. 
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9 Het team 
 

 
 
Remmelt Bosscha 
directeur 
ma t/m vr 
 

 

 
 
Gezina de Bruijne 
groep 6/7a  
ma /di.mo/vr 
 

 

 
 
Gerco Braamse 
Groep 7b/8  
ma t/m wo/do.mo/vr 

 

 
 
Arend Schutte 
adjunct-directeur 
groep 7b/8 – do.mi 
 

 

 
 
Tanja v.Veelen 
groep 3 
do/vr  
 

 

 
 
Marjolein Koster 
groep 4  
ma/di/do 
 

 

 
 
Maria Huisman 
groep 4  
wo/vr 

 

 
 
Emke Hiemstra 
 

 

 
 
Arja de Feijter  
groep 3  
ma/di/wo 
 

 

 
 
Leonie Dingemanse 
groep 2 
 di/do/vr.mo 

 

 
 
Ducie Hanemaaijer 
groep 1  
ma/di/wo/do 

 

 
 
Linda Klaassen 
groep 5  
wo/do/vr 
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Kees de Visser 
LIO-stagiair 
Groep 5 

 
Yvonne de Ruiter 
groep 6/7a 

 

 
Marlies in ’t Anker-v. Urk 
onderwijsassistent 
ma/di/do 
 

  

 
Els Treurniet-Flipse 
onderwijsassistent 
groep 2 ma/vr.mi 
di/vr 
 

 

 
 
Anje Treurniet-Klapwijk 
Onderwijsassistent 
ma/di/do/vr 

 

 
 
Ina Bosscha-Binnekade 
adm. Medewerker 
ma/wo 
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Taken binnen het team 
Groep 1   -  Ducie Hanemaaijer 
Groep 2   -  Leonie Dingemanse 
      Els Treurniet 
Groep 3   -  Arja de Feijter 
      Tanja van Veelen    
Groep 4   -  Marjolein Koster 
      Maria Huisman 
Groep 5   -  Linda Klaassen 
      Kees de Visser 
Groep 6/7a   -  Gezina de Bruine  
      Yvonne de Ruiter  
Groep 7b/8   -  Gerco Braamse    
      Arend Schutte 
       

Functies naast groepsleerkracht 
Locatiedirecteur  -  Remmelt Bosscha 
Interne Begeleiders  -  Arend Schutte 
      Tanja van Veelen-Roorda 
Remedial Teaching  -  Maria Huisman-Beekhuis 
Zorgteam   -  Remmelt Bosscha 
      Arend Schutte 
      Tanja van Veelen-Roorda 
      Maria Huisman-Beekhuis 
Taalcoördinator   -  Gezina de Bruijne-Harmanny 
Rekencoördinator  -  Gezina de Bruijne-Harmanny 
Coördinator onderbouw -  Ducie Hanemaaijer-Sturm 
Coördinator bovenbouw -  Maria Huisman-Beekhuis 
Coördinator OICT  -  Gerco Braamse 
Coördinator MHB  -  Linda Klaassen 
BHV-ers   -  Arja de Feijter-de Jager 
      Emke Hiemstra 
      Marlies in ’t Anker-van Urk 
      Gerco Braamse 
Onderwijsassistenten  -  Marlies in ’t Anker-van Urk 
      Els Treurniet-Flipse 
      Anje Treurniet-Klapwijk 
Administratie   -  Ina Bosscha-Binnekade 

Vervanging  
Bij vervanging i.v.m. ziekte of verlof wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de duo-collega. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de vervangingspool van GPO-WN. Bij langdurige 
afwezigheid proberen we zo veel mogelijk te zorgen voor de continuïteit in de groep. Dit kan 
betekenen dat er intern enige verschuivingen kunnen plaats vinden.  
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Stagiaires 
Als er stagiaires bij ons op school komen, zijn ze meestal afkomstig van: 

 Gereformeerde PABO te Zwolle 
 Reformatorische PABO te Gouda 
 Christelijke Hogeschool te Ede 
 Hogeschool Zeeland te Vlissingen 
 ROC te Goes (opleiding tot onderwijskundig assistent) 
 Hoornbeeck College te Goes 
 OIDS (Opleiding In De School) van GPO-WN 

Nascholing 
Om de taken zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en goed onderwijs te blijven geven 
ontvangen we regelmatig “nascholing”. Vanuit onze “beleidsvisie” wordt een planning gemaakt 
voor te volgen cursussen. Deze worden meestal verzorgd door de Gereformeerde Hogeschool te 
Zwolle. Meestal is de cursus voor alle personeelsleden, soms alleen voor de onderbouw of 
bovenbouw. Daarnaast volgen we ook digitale cursussen, die door GPO-WN worden aangeboden. 
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10 De ouders 
School en ouders 
Onze school  is een school van de ouders. Dit proberen we inhoud te geven door zoveel mogelijk de 
ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten is 
hierbij onmisbaar. 

Informatievoorziening 

Rapporten en spreekavonden 
De spreekavonden naar aanleiding van de rapporten zijn als volgt geregeld: 

Groep 1 en 2 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in februari en juni hun rapport mee naar huis. 
In november is er een inloopavond voor de ouders. 
Naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem kunnen ouders ook op afspraak door de leerkracht 
uitgenodigd worden voor een gesprek op school. 
Verder worden alle leerlingen van groep 1 en 2 één keer  door een leerkracht thuis bezocht. In groep 
1 worden de oudste kinderen van het gezin thuis bezocht. In groep 2 worden de 2e en volgende 
kinderen van het gezin thuis bezocht. Deze bezoeken thuis  starten in het najaar. 
Van de andere kinderen worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek van 15 min. 
Deze gesprekken vinden op school  plaats tijdens de spreekavonden van m.n. februari, na het eerste 
rapport. 

Groep 3 t/m 8 
Na het eerste rapport in november is er een inloopavond. Ouders kunnen ook uitgenodigd worden 
door de leerkracht voor een gesprek, of ouders vragen dit zelf aan. 
Na het tweede rapport, in februari, worden alle ouders van groep 3 t/m 7 uitgenodigd voor een 
gesprek van 15 min. op school. 
Ouders worden alleen thuis bezocht als er een specifieke aanleiding voor is, zoals zorg voor de 
leerling of als een kind nieuw op school is. 
Verder krijgen de kinderen van gr 3 t/m 8 in juni hun 3e rapport mee naar huis. 
 

Groep 8 
Na de inloopavond in november is er voor de ouders een extra avond in januari over het 
vervolgonderwijs. Daarna krijgen alle ouders een adviesgesprek. 

Ouderavonden 
De ouderavond wordt meestal eind januari georganiseerd. Wij bespreken dan een onderwerp dat 
met het onderwijzen aan de Regenboogschool te maken heeft. In september wordt u uitgenodigd 
voor de groepsouderavond. Dan hoort u wat de plannen zijn voor het komende seizoen van de 
groepsleerkracht waar uw kind bij zit. 
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Inloopmorgens 
Door de hele school wordt er in het najaar een inloopmorgen voor ouders georganiseerd en in het 
voorjaar voor grootouders. U wordt dan uitgenodigd om een morgen of een gedeelte van de morgen 
in de klas te komen kijken.Groepsouderavond 
In een van de eerste schoolweken vindt er een groepsouderavond plaats. 
Na een gezamenlijke opening, mededelingen etc. gaan de ouders naar de verschillende groepen, 
waar ze specifieke informatie krijgen over de betreffende groep. 

Weekbrief 
Iedere week krijgt u via de mail de weekbrief met daarin algemene mededelingen en het huiswerk 
per groep.  
We geven, met name in de bovenbouw, huiswerk mee, zodat ze kennis opdoen en op een 
zelfstandige manier leren omgaan met huiswerk, dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Per groep kunt u het volgende verwachten: 
Groep 3 - psalm/gezang/lied 

Groep 4 - psalm/gezang/lied, tafels 1-10 

Groep 5 - psalm/gezang/lied, Levend Water, spelling 

Groep 6 - psalm/gezang/lied, Levend Water, topografie, aardrijkskunde, vaderlandse  
   geschiedenis, Engels, spelling 

Groep 7 - psalm/gezang/lied, Levend Water, topografie, aardrijkskunde, vaderlandse  
   geschiedenis, Engels, spelling 

Groep 8 - catechismus, Levend Water, topografie, aardrijkskunde, vaderlandse  
   geschiedenis, Engels, spelling 
Niet alle onderdelen komen wekelijks aan bod. 
Bij toerbeurt verzorgt iedere groep een bijlage bij de weekbrief. 

Infobrief 
Rond iedere vakantie ontvangt u via de mail een infobrief van de directeur met alle 
wetenswaardigheden in en om de school. 

Website 
Op onze website www.gbsregenboog.nl kunt u allerlei informatie lezen en er worden regelmatig 
foto’s op gezet van excursies en andere activiteiten. 
Op onze facebook pagina https://www.facebook.com/Regenboogschool verschijnen regelmatig korte 
berichtjes over de dagelijkse gang van zaken op school. 

Foto’s / fotogebruik 
Bij het publiceren van foto’s letten we, in verband met de privacy, er op dat kinderen niet duidelijk 
herkenbaar in beeld komen, maar b.v. op de rug of veraf.   

http://www.gbsregenboog.nl/
https://www.facebook.com/Regenboogschool
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR vergadert volgens een opgesteld vergaderrooster en besteedt aandacht aan beleidsmatige 
stukken, die betrekking hebben op onze school zoals: 
Schoolplan, jaarplan, jaarverslag, formatieplan, risico inventarisatie en –evaluatie ARBO zaken etc. 
Maar ook als het gaat over het actueel houden van protocollen voor veiligheid, TSO-plan en andere 
actuele zaken. 
In de MR zitten de volgende personen: 
 
Voorzitter - Gerit Aart Koelewijn  - ouder 
Secretaris - Emke Hiemstra   - personeel 
Lid  - Stefan Haak   - ouder 
Lid  - Anje Treurniet-Klapwijk  - personeel 
Lid  - Ducie Hanemaaijer  - personeel 
Lid  - vacant    - ouder  

Activiteitencommissie (AC) 
De activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten. Zij kan daarbij ook een 
beroep op u doen via een lijst met alle hulpvragen, die ieder jaar door u wordt ingevuld. U kunt door 
hen gevraagd worden voor b.v. koffie schenken, helpen bij spelletjes, schoonhouden van de school 
enz. In de AC zitten de volgende personen: 
 
Rianne Cevaal  - ouder   Anne-Marije Overes - ouder 
Liesanne de Nooijer - ouder   Leonie Dingemanse - leerkracht 
Marjolein Schoe - ouder   Louise de Pooter - ouder 
Nanon van der Feen - ouder 

Verzekeringen 
GPO-WN heeft voor alle medewerkers en vrijwilligers een WA-verzekering afgesloten via de 
besturenorganisatie “Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen” (LVGS). 
Er is ook een ongevallenverzekering afgesloten. 
Deze biedt uitsluitend dekking voor ongevallen binnen de school en op het schoolplein, op 
sportvelden, gymlokalen en tijdens schoolreizen, vakantieverblijven en excursies in schoolverband. 
Ouders wordt geadviseerd zelf een WA-verzekering af te sluiten. Als u, i.v.m. een uitstapje o.i.d. 
met de auto kinderen vervoert kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade aan uw auto. 
Als uw kind opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de school kunt u als ouders 
verantwoordelijk worden gesteld. 
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11 Vervoer 
Bestuur Stichting Schoolbus 
Het leerlingenvervoer is door de Schoolcommissie opgedragen aan Stichting Schoolbus te 
Middelburg. Deze stichting heeft tot doel om op een goede, betaalbare wijze schoolvervoer aan te 
bieden. In de commissie zitten de volgende personen: 
 
Voorzitter  - Martin Geerse   - 06-22495194 
Secretaris  - Wim Folmer   - 0113-232408 
Penningmeester - Leny Goudappel-Joosse - 0118-616501 

Leerlingenvervoer  
Voor het vervoer van de leerlingen heeft de school vier 9-persoons busjes, die door 
ouders/vrijwilligers worden gereden via de volgende routes: 

Route          Coördinator 
Route 1 Grijpskerke - Oostkapelle – Vrouwenpolder – school  Marjolein Schoe 

Route 2 Vrouwenpolder – Oostkapelle – school    Mariëlle Wattel 

Route 3 W-Souburg – O-Souburg – Arnemuiden – school  Gerit-Aart Koelewijn 
 
Route 4 Vlissingen – school      Gerit-Aart Koelewijn 
 
De busjes zijn in principe bedoeld voor leerlingen van groep 1 t/m 6 die buiten Middelburg en buiten 
een straal van 4 km rond de school wonen. Als er plaatsen over zijn kunnen die aan andere 
leerlingen worden toegewezen. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u schriftelijk een verzoek in te 
dienen met opgave van redenen. 

Stichting Vervoersfonds Regenboogschool 
Deze stichting is opgericht met het doel om betaalbaar leerlingenvervoer aan te bieden zonder 
winstoogmerk en om daarvoor de financiële middelen te verwerven. 
Subsidie met betrekking tot leerlingenvervoer wordt door de ouders aangevraagd bij de gemeente. 
Verkregen subsidies komen ten goede aan de stichting. 
De financiële bijdragen van ouders en leden worden jaarlijks vastgesteld. 
Als uw kind gebruik maakt van de busjes, vragen wij van u dat u zich hiervoor inzet door (regelmatig 
of af en toe) met de busjes te rijden. Als u hiertoe niet in staat bent vragen wij van u, dat u dan 
iemand anders regelt om te rijden. 
In de “Stichting Vervoersfonds Regenboogschool” zitten de volgende personen: 
Voorzitter   - vacant 
Secretaris/penningmeester - Leny Goudappel-Joosse 
Lid    - Marjan Waleson-Roest 
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12 Financiën 
 Geen enkele school ontkomt eraan om voor haar activiteiten geld te vragen. 
De meeste activiteiten worden gelukkig door de overheid betaald. Onderwijs in Nederland is zelfs 
gratis. Dat neemt niet weg dat er soms een beroep gedaan moet worden op de gebruikers van het 
onderwijs of van het vervoer: de ouders of verzorgers van de kinderen. Dat moet, omdat de 
overheid niet alle diensten, die geleverd worden, betaalt.  
Nadrukkelijk vermelden we, dat het betalen voor bepaalde zaken vrijwillig is. U bent dus niet 
verplicht om deze uitgaven te doen. Maar we doen wel een dringend beroep op u om “vrijwillig” uw 
steentje bij te dragen. Het spreekwoord zegt: “Vele handen maken licht werk”. Dit geldt ook ten 
aanzien van financiële zaken. 
Als er echt (grote) bezwaren / moeiten zijn om onderstaande zaken te betalen, willen we dat graag 
van u horen. We zoeken dan – samen met u – naar een oplossing. We zullen daar vast wel 
uitkomen. 
 
In het licht van bovenstaande “vrijwilligheid” willen we graag dat u onderstaande tekst leest: 
 

Bestuursbijdrage  
De bestuursbijdrage is door Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (GPO-WN) 
vastgesteld op €35,- per jaar, zowel voor alle ouders als voor leden zonder schoolgaande kinderen. 
Deze bijdrage betaalt u vanaf het eerste volledige kalenderjaar dat u lid bent / een kind op school 
hebt. Tegelijk met de bestuursbijdrage wordt de ouderbijdrage geïnd. U krijgt voor beide bijdragen 
één factuur. 
De bestuursbijdrage (+ouderbijdrage) moet overgemaakt worden op bankrekening: 
 
NL 16 RABO 0 353 236 713 ten name van GPO-WN te Alphen aan den Rijn 
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Ouderbijdrage 
Per schooljaar wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. 
Dit geld wordt o.a. gebruikt voor schoolreisjes, schoolkamp groep 8, afscheidsavond groep 8, 
vieringen van christelijke feestdagen, excursies, sinterklaasviering, (bescheiden) kopieerkosten voor 
bijv. de schoolgids, enz. 
De ouderbijdrage gaat per kalenderjaar per gezin. Voor 2018 vragen wij van u het volgende: 
 
1 kind op school   - €  65,- 
2 kinderen op school   - €  90,- 
3 kinderen of meer op school  - €110,- 
 
De ouderbijdrage wordt tegelijk met de bestuursbijdrage geïnd. 
 

Verantwoording ouderbijdrage 2016 

Inkomsten      uitgaven 
Saldo 1 januari ‘16    €  740,-  Schoolreisjes/ excursies/ € 6244,- 
Ouderbijdrage  ‘16    €4682,-  kamp/sportdag 
       sinterklaas en vieringen  €   375,10 
       repro/drukwerk   €     50,- 
       saldo 31 december ’16          - €  1247,10 
Totaal    € 5422,=  Totaal    €5422,- 

Vervoersfonds 
Voor het vervoersfonds zijn de volgende bijdragen vastgesteld: 
 
Alle ouders        € 140,- per jaar 
Ouders die gebruik maken van de busjes    €   22,50 extra per jaar 
Leden zonder schoolgaande kinderen     €   35,- per jaar 
Donateurs         bepalen zelf hun bijdrage  
 
Voor ouders van wie het eerste kind naar school gaat, of het laatste kind de school verlaat, wordt de 
bijdrage berekend naar verhouding van het aantal schoolgaande maanden ( 1 jaar = 10 maanden, juli 
en augustus tellen niet mee).  
In overleg met de penningmeester is het mogelijk om de bijdrage gespreid over het jaar te betalen. 
Aan het begin van het kalenderjaar krijgt u een brief met het verzoek om uw bijdrage te storten op: 
 
NL 93 INGB 000 240 5207 t.n.v. Stichting Vervoersfonds Regenboogschool Middelburg 
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13 Praktische zaken 
Schooltijden 
 Groep 1 Groep 2 Groep 3-8 
Maandag 08:40-12:00 

13:00-15:00 
08:40-12:00 
13:00-15:00 

08:40-12:00 
12:45-15:00 

Dinsdag 08:40-12:00 
13:00-15:00 

08:40-12:00 
13:00-15:00 

08:40-12:00 
12:45-15:00 

Woensdag 08:40-12:15 vrij 08:40-12:15 
Donderdag 08:40-12:00 

13:00-15:00 
08:40-12:00 
13:00-15:00 

08:40-12:00 
12:45-15:00 

vrijdag vrij 08:40-12:00 
13:00-15:00 

08:40-12:00 
12:45-15:00 

 
De ochtendpauze is van 10:30-10:45 uur. 
De kinderen zijn vrij om tussen de middag thuis te gaan eten. 
Groep 3 heeft 2 vrije woensdagen: 
29-11-2017 
14-03-2018 

Vakanties 
Zomervakantie    ma. 17-07-2017 t/m vr. 25-08-2017 
Herfstvakantie    ma. 16-10-2017 t/m vr. 20-10-2017 
Kerstvakantie    ma. 25-12-2017 t/m vr. 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie   ma. 19-02-2018 t/m vr. 23-02-2018 
Goede Vrijdag & Pasen  vr. 30-03-2018 t/m ma. 02-04-2018 
Meivakantie    ma. 23-04-2018 t/m vr. 04-05-2018 
Hemelvaartvakantie   do. 10-05-2018 t/m vr. 11-05-2018 
Pinkstervakantie   vr. 18-05-2018 t/m ma. 21-05-2018  
Vrije dag    vr. 08-06-2018 
Zomervakantie    ma. 09-07-2018 t/m vr. 17-08-2018 
 
Per regio wordt vanuit Den Haag de vakanties bepaald. Wij horen bij regio zuid.  
De school voldoet hiermee aan de wettelijke eis van 7520 uur onderwijstijd per jaar.  
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Verlofregeling 
Extra schoolverlof is toegestaan bij b.v. jubilea en begrafenissen. 
Zomaar een (halve) dag verlof is niet toegestaan, ook niet vlak voor een vakantie om bijv. de 
verkeersdrukte te ontlopen.  Wij mogen daar geen toestemming voor geven! 
Soms wordt er verlof verleend door de schoolleiding wanneer er sprake is van “gewichtige 
omstandigheden”. Dit moet tijdig worden aangevraagd bij de directie, voorzien van een behoorlijke 
motivatie en (zo mogelijk) van de nodige bewijsstukken ( bijv. een verklaring van de werkgever, arts, 
maatschappelijk werker enz.). 
Ongeoorloofd schoolverzuim (dus zonder toestemming van de schoolleiding) moeten wij melden 
aan de leerplichtambtenaar. 

Ziekmelding 
Als uw kind ziek is kunt u dat telefonisch vóór schooltijd melden. 
Als we in gesprek zijn hoort u gewoon het oproepsignaal. Dit komt omdat we 2 lijnen hebben. Blijft 
u gewoon aan de lijn of probeer het nog een keer. We zijn er dan echt wel. 
Mocht er een telefonische storing zijn dan zijn we bereikbaar op: 06-12853538. 

Contact 
Wanneer u via de mail contact zoekt met een van de leerkrachten, doet u dit dan via het mailadres 
dat u vindt in de adreslijst van het personeel op de schoolkalender. 

Bezoek huisarts, tandarts, specialist 
 Probeert u zo veel mogelijk buiten schooltijd afspraken te maken. Mocht het toch niet anders 
kunnen, geeft u dit dan tijdig door aan de leerkracht? Wilt u wel zelf uw kind van school halen, want 
wij mogen de kinderen niet alleen over straat laten gaan. 

Deur sluiten 
Wanneer u onder schooltijd de school verlaat moet de deur altijd achter u op slot gedaan worden. U 
kunt hiervoor een leerling van groep 8 vragen. Ze helpen u graag! 

Opstapdata 

Voor nieuwe leerlingen van groep 1 heeft de school zgn. opstapdata vastgesteld. Uw kind kan op 
school komen op de eerste opstapdatum na zijn/haar 4e verjaardag. 
Als de opstapdatum vlak voor hun verjaardag valt, dan kunnen ze gastleerling zijn totdat ze 4 jaar 
zijn. 
Als de opstapdatum vlak na hun verjaardag valt, dan mogen ze al halve dagen op school komen tot 
de opstapdatum. 
Kinderen die na de meivakantie naar school gaan , komen in principe halve dagen (ochtenden) op 
school in verband met de groepsgrootte. 
Dit alles gebeurt na overleg met de leerkracht. 
De opstapdata staan in de activiteitenkalender.  
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Eigendommen  
Wilt u, voordat het nieuwe schoolseizoen begint, nakijken of in tas, laarzen, gymschoenen e.d. de 
naam van uw kind staat? 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen liggen op een tafeltje in de hal bij de gele toegangsdeur naar groep 1 en 2. 
Bruikbare spullen, die achterblijven, gaan na verloop van tijd naar een goed doel. Na elke vakantie 
krijgt u nog de gelegenheid om te zien of er iets van u bij zit. 

Gebruik van mobiele telefoons 
Gedurende de schooltijden mogen er geen mobiele telefoons van de leerlingen aan staan. 
In dringende gevallen kunnen kinderen altijd gebruik maken van de schooltelefoon. 

Kleding 
In verband met de fatsoensnormen wordt het dragen van een pet of cap in de klas niet toegestaan. 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Het ene jaar maakt hij alleen groepsfoto’s en het volgende jaar 
groepsfoto’s + pasfoto’s. Dit jaar zijn de groepsfoto’s + pasfoto’s aan de beurt. 

Schoolreis 
Het ene jaar maken alle groepen een “gewoon” schoolreisje. Dit heeft een educatief en recreatief 
karakter. Groep 1 en 2 blijven in de buurt, de groepen 3 t/m 7 gaan verder weg. 
Het andere jaar maken de groepen een reisje/excursie in het kader van een project. Het doel van 
deze reisjes is voornamelijk educatief. 
Dit schooljaar is een reisje/excursie in het kader van een project aan de beurt. 

Kamp groep 8 
In september gaat groep 8 op kamp. Dit is op een donderdag en vrijdag. De invulling van de vrijdag 
heeft hoofdzakelijk een educatief karakter, waarbij het accent ligt op sociaal-emotionele aspecten. 
Een aantal ouders vormen een kampcommissie. Zij zorgen voor de organisatie van het kamp. De 
eindverantwoording ligt bij de school. Er gaan minimaal 2 leerkrachten mee. 
Dit jaar gaan we D.V. 7 en 8 september op kamp. 

Afscheidsavond groep 8 
Op de laatste dinsdag van het schooljaar wordt er voor groep 8 een afscheidsavond georganiseerd. 
Hiervoor worden ook de ouders uitgenodigd. Dit jaar valt de afscheidsavond op 3 juli 2018. 

Christelijke feestdagen 
Kerst-, Paas-, en Pinksterfeest wordt op school gevierd op donderdag- of vrijdagmiddag voor de 
vakantie. Ieder schoolseizoen wordt één viering samen met ouders en belangstellenden in de kerk 
gevierd. Dit jaar zal dat de Paasviering zijn op donderdag 29 maart 2018. 
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Verjaardag 
Jarige kinderen mogen in hun eigen groep en de leerkrachten trakteren. Wilt u de traktatie 
bescheiden houden? Gezonde traktaties willen we sterk aanbevelen. Op internet zijn talloze 
suggesties te vinden. Wilt u uw kind stimuleren om voor hun feestje ook kinderen uit te nodigen die 
niet vaak gevraagd worden? Informatie hierover kunt u krijgen van de groepsleerkracht.  
Jarige leerkrachten organiseren zelf een gezellige dag. Een andere leerkracht regelt het cadeau, 
waarvoor meestal geld wordt ingezameld door de klas. 
Kinderen van groep 1 en 2 mogen voor de verjaardagen van vader/moeder/opa/oma/ een kleurplaat 
of een cadeautje maken. Als de kinderen van groep 1 en 2 zelf jarig zijn mag een ouder bij de viering 
van de verjaardag erbij zijn. 

Sinterklaasfeest 
Rond 5 december wordt het Sinterklaasfeest op school gevierd. Leerlingen van groep 8 spelen een 
toneelstukje over Sint en Piet voor de hele school. 

Eetouders 
In groep 1 en 2 eten ouders bij toerbeurt met de groep, zodat de leerkrachten ook pauze hebben. 
Wij willen graag, dat alle ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. Indien u echt niet kunt, wilt u dan 
zelf voor een vervanger zorgen, zodat het geen verzwaring wordt voor andere ouders? 

Schoolmelk 
Campina verstrekt op onze school halfvolle melk. U kunt uw kind hier zelf voor aanmelden: 
www.campinaopschool.nl of bellen naar: 0900-2356355. 
Er zijn 3 momenten per schooljaar om het abonnement te beëindigen: 
1 december (opzeggen vóór 1 november) 
1 april (opzeggen vóór 1 maart) 
Einde schooljaar (opzeggen vóór 1 juli). 
Op de eerste dag na een vakantie is er geen schoolmelk 

 
 
 
 

http://www.campinaopschool.nl/
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Stichting Compassion 
als school hebben we een aantal kinderen via de stichting Compassion geadopteerd. Stichting 
Compassion Nederland is een internationale christelijke organisatie die een schakel vormt tussen 
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en zorgzame Nederlanders.   
Elke maandag wordt er in de klas gepast geld ingezameld. De kinderen ontvangen daarvoor een 
stempel of sticker op hun stempelkaart.  
  
Voor € 33,- per maand kunnen we een kind helpen. Door voor het kind te zorgen, helpen we ook de 
ouders. Anders dan bij ons in Nederland, zijn het daar vaak de kinderen die ouders dingen leren. Zij 
nemen het geleerde mee naar huis en helpen hun ouders bij het lezen en schrijven. Ook leren zij hun 
ouders rekenen en hoe ze betere resultaten krijgen met bijvoorbeeld het bewerken van hun land en 
de zorg voor hun dieren. Regelmatig zijn het de kinderen die hun ouders leren bidden en mee naar 
de kerk nemen. 
  
In de klas is een foto van het kind dat geadopteerd wordt. Door brieven te schrijven en terug te 
ontvangen, blijven de contacten levendig. Dit alles om de kinderen van onze school zoveel mogelijk 
te betrekken bij het wel en wee van onze “adoptiekinderen”.  
We ondersteunen voor elke groep een ‘eigen’ kind. Uw kind krijgt in de klas te horen en zien voor 
wie er geld wordt ingezameld. 

Sponsoring 
Sponsoring van activiteiten vindt niet plaats. In gevallen dat er toch een beroep op sponsoring 
gedaan wordt, beslist de locatiedirecteur over de uitvoering. Bij een concreet verzoek tot sponsoring 
overlegt hij met de MR. Leerlingen mogen niet belast worden met het dragen van reclame-uitingen. 
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14 Activiteitenkalender 

DATUM ACTIVITEIT 
28-08-17 1e schooldag, opstapdatum, 14:30 nieuwjaarsborrel met alle ouders 
07-09-17 kamp groep 8 
08-09-17 kamp groep 8 
14-09-17 schoolfotograaf (groepsfoto + pasfoto)  
19-09-17 ouderavond + groepsouderavond 
21-09-17 inloopmorgen ouders groep 1 t/m 8 
sept./okt startgesprekken groep 4 t/m 8 
03-10-17 open morgen voor evt. toekomstige ouders 
05-10-17 start kinderboekenweek 
23-10-17 opstapdatum 
13-11-17 1e rapport groep 3-8 
21-11-17 spreekavond groep 3+ inloopavond gr. 1 en 2 
22-11-17 spreekavond groep 3 
29-11-17 dankdag groep 3 vrij 
05-12-17 sinterklaasfeest gr. 1-8 
21-12-17 kerstviering groep 1 
22-12-17 kerstviering op school gr. 2-8 
08-01-18 opstapdatum 
15-01-18 info avond VO 
22-01-18 t/m 26-01-18 toetsweek gr. 3-8 
25-01-18 voorleesmiddag 
05-02-18 2e rapport groep 1-8 
13-02-18 spreekavond groep 1-8 
14-02-18 spreekavond groep 1-8  
26-02-18 studiedag, gr. 1-8 vrij 
27-02-18 opstapdatum 
07-03-18 t/m 16-03-18 Kinderkunstweek groep 3 t/m 8 
14-03-18 biddag groep 3 vrij 
15-03-18 Inloopmorgen opa’s en oma’s groep 1 t/m 8 
26-03-18 opstapdatum 
29-03-18 paasviering in de kerk gr. 1-8 
16-04-18 Groep 1 vrij i.v.m. koningsspeldag 
20-04-18 koningsspeldag gr. 1-8 
07-05-18 opstapdatum 
17-05-18 pinksterviering op school gr. 1-8 
18-05-18 vrije dag gr. 1-8 
07-06-18 schoolreis onder voorbehoud 
08-06-18 vrije dag gr. 1-8 
11-06-18 t/m 15-06-18 toetsweek gr. 3-8 
21-06-18 doorschuifmiddag 
03-07-18 afscheidsavond groep 8 
06-07-18 3e rapport gr. 1-8 + laatste schooldag tot 11.30 uur 
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15 Ter inzage op school 
Arbo-beleidsplan 
Folder informatie Regenboogschool 
Folder vertrouwenspersoon 
Internetprotocol       
Klachtenregeling       
Overblijfplan        
Pestprotocol        
Regeling t.a.v. ongewenste intimiteiten    
Stappenplan hoofdluis       
Ondersteuningsplan (kind op 1)      
Meer- en hoogbegaafdenbeleid      
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16 Lijst van afkortingen 
AB-er    Ambulante Begeleider 
AC    Activiteiten Commissie 
BHV-er    Bedrijfs Hulp Verlener 
BSO    Buiten Schoolse Opvang 
CVI    Commissie Van Indicatiestelling 
GMR    Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 
GPO-WN   Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland 
HGW    Handelingsgericht werken 
IB-er    Interne Begeleider 
ICT-er    Informatie- en Communicatie Technoloog 
IRT-er    Interne Remedial Teacher 
LVGS    Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen 
LVS    Leerling Volg Systeem 
MHB    Meer- en Hoogbegaafdheidsbeleid 
MR    Medezeggenschaps Raad 
MRT-er    Motorische Remedial Teacher 
Opp    Ontwikkelingsperspectief  
PAB-er    Preventief Ambulant Begeleider 
PBS    Positive Behaviour Support 
PGO    Preventief Gezondheids Onderzoek 
REC    Regionaal Expertise Centrum 
RPCZ    Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland 
SBO    Speciaal Basis Onderwijs 
SLO    Nationaal Expertisecentrum Leerplan Ontwikkeling 
SVIB    School Video Interactie Begeleiding 
TSO    Tussen Schoolse Opvang 
ZVL    Zelfbeeld Vragen Lijst   
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