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De basisschoolperiode is een belangrijk deel van het leven. Een kind gaat in acht jaar zo’n 8000 uur naar 
school. Uren waarin de basis voor het verdere leven wordt gelegd. U vertrouwt hierbij de zorg van uw 
kind(eren) toe aan leerkrachten. 

Scholen verschillen in hun manier van werk en, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit en 
dat maakt het kiezen soms wel eens moeilijk. Deze gids is samengesteld om u te helpen bij het kiezen 
van een school voor uw kind. Maar ook ouders die nu al kinderen op onze school hebben krijgen hem. 
Op een beknopte manier beschrijven we de dagelijkse gang van zaken op De Kreeke. We hopen dat u bij 
het lezen van deze schoolgids een goede indruk krijgt van de manier van werken op De Kreeke, 
waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit voortdurend te 
verbeteren. 

We zijn er van overtuigd dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd 
welkom voor een toelichting. 

Wellicht heeft u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties. Aarzel dan niet om ze ons te 
vertellen. Uw opmerkingen en suggesties kunnen we dan verwerken. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Basisschool De Kreeke

Voorwoord
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Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke
Singel 43
4554CP Westdorpe

 0115451275
 http://dekreeke.ogperspecto.nl
 dekreeke@ogperspecto.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Coen Kaijser dekreeke@ogperspecto.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

91

2020-2021

Wij zijn een basisschool in het dorp Westdorpe en tellen jaarlijks zo'n 90 tot 100 leerlingen. 

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Perspecto
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 3.054
 http://www.onderwijsgroepperspecto.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Afstemming

SamenBetrokkenheid

Ontwikkelen Eigenaarschap

Missie en visie

Missie

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilige schoolomgeving. Onderwijs dat afgestemd is op 
de capaciteiten, kwaliteiten, talenten en behoeften van het individuele kind, om er zo voor te zorgen 
dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en voorbereid zijn op een plaats in de toekomstige 
maatschappij.

Visie

De hierboven beschreven missie loopt door in onze visie. Bij het er voor zorgen dat de kinderen zich 
optimaal ontwikkelen, leggen we de focus op eigenaarschap en betrokkenheid.  Hierbij richten we ons 
op het ontwikkelen van relatie, autonomie en competentie bij kinderen. Het onderwijs op onze school 
wordt verzorgd door gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers die met hun expertise nieuwe 
ontwikkelingen implementeren in ons actueel onderwijs. Dit door kritisch te kijken naar eigen handelen 
en waar nodig verder te professionaliseren, om zo de kwaliteit die we bieden te behouden.Door een 
hoge mate van betrokkenheid willen we ons als enige school in het dorp profileren in deze 
gemeenschap. Een school die midden in het dorp staat en kinderen, ouders en andere stakeholders met 
elkaar verbindt. We zijn een school die toekomstgericht is en daarom willen we in de komende vier jaar 
verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school, zodat kinderen klaar zijn voor de dag van 
morgen.Dit willen we doen, door de kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving eigenaar te 
maken van hun eigen leerproces, waarbij dit is afgestemd is op de onderwijsbehoeften. Dit vraagt 
om betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders, waarbij een open en transparante 
communicatie onontbeerlijk is. De kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: 
Betrokkenheid, Toekomstgericht, Veiligheid, Kwaliteit en Expertise.

Identiteit

We proberen op onze school serieus aandacht te besteden aan de geloofsopvoeding van uw kind. We 
vertellen de kinderen (bijbel)verhalen, zingen liedjes en houden vieringen om daarvan iets met elkaar te 
delen. We gebruiken de methode “Trefwoord” om de godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming 
zo goed mogelijk vorm te geven. De wet op het primair onderwijs gaat er vanuit dat kinderen opgroeien 
in een multiculturele samenleving. Opgroeien in een multiculturele samenleving betekent voor 
kinderen en volwassenen, dat zij dagelijks geconfronteerd worden met cultuurverschijnselen. Deze 
confrontatie kan leiden tot problemen zoals racisme, discriminatie en vooroordelen. Leerkrachten, 
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ouders en kinderen moeten voorkomen, dat cultuurverschillen, in welke vorm dan ook, als afwijkend 
gedrag worden aanvaard. In onze lessen laten wij dan ook de kinderen kennis maken met die 
multiculturele samenleving. Dit alles vanuit een katholieke schoolidentiteit die onder meer zichtbaar 
wordt in:  

• Een duidelijke plaats van godsdienstonderwijs in het aanbod. 
• Een ruim aanbod van symbolen, gebruiken en feesten. 
• Een respectvolle omgang met elkaar. 
• Een evenwichtige relatie met de regionale geloofsgemeenschap. 
• Een open opstelling naar ouders, maatschappij en verschillende (geloofs-)overtuigingen .                  
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
8 uur 8 uur 

Kunstzinnige Orëntatie
2 uur 2 uur 

Nederlandse Taal
3 uur 3 uur 

Rekenen
3 uur 3 uur 

Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 9 uur 9 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
6 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Taal
4 uur 7 uur 6 uur 6 uur 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
6 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Wereldoriëntatie
2 uur 2 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 uur 3 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 30 min 2 uur 2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min

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

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
Kinderopvang 't Kreekeltje.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

De wijze van vervanging bij ziekte, ADV, Bapo, studieverlof en scholing 

Bij BAPO van één van de leerkrachten wordt er in de groep lesgegeven door een andere leerkracht. Als 
er een leerkracht ziek is, of om een andere reden afwezig is, wordt geprobeerd een vervanger te vinden 
via TCOZ. TCOZ is een overkoepelende organisatie die voor alle scholen binnen Zeeland en West-
Brabant vervanging regelt. Mocht TCOZ geen vervanging kunnen regelen, dan zijn er op school 
‘noodscenario’s’ gemaakt om dit op te lossen. Hierbij kan gedacht worden aan een leerkracht die 
parttime werkt, klassen samenvoegen of klassen verdelen. De laatste twee oplossingen zijn onze 
laatste redmiddelen, waar onze voorkeur niet naar uitgaat. Bij ziekte wordt u als ouder tijdig verwittigd. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

In het schooljaar 2021-2022 zal ons team er als volgt uit zien:

Juf Rianne Oomkens groep 1/2

Juf Anne van Gelder groep 1/2

Juf Elly Broeders groep 3/4

Juf Femke de Kerf groep 3/4 & groep 5/6

Juf Chantal Pauwels groep 5/6

Juf Joscha Brunsting groep 7/8

Merel Huisman = IB-er

Coen Kaijser = Directeur
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Als enige school in het dorp willen wij deel uitmaken van deze gemeenschap en onze bijdrage leveren 
aan het dorpsgevoel. Een school die midden in het dorp staat en als het ware een afspiegeling is van de 
dorpsgemeenschap van Westdorpe. Hierin willen we ook ruimte geven aan de ontwikkeling van het 
sociale aspect van het onderwijs. We werken hierin samen met kinderen, ouders en verenigingen, zoals 
onder andere scouting en voetbal, maar ook met de dorpsraad. We zijn een school die toekomstgericht 
is en daarom willen we in de komende jaren van de schoolplanperiode (2019-2023) verder werken aan 
de kwaliteitsontwikkeling van onze school. Dit willen we doen, door de kinderen eigenaar te maken van 
hun eigen leerproces. Dit vormen van eigenaarschap bij ieder individueel kind zien wij als een van de 
belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders 
is hierbij onontbeerlijk. De kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: Afstemming, 
Betrokkenheid, Samen, Ontwikkelen en Eigenaarschap.

Waar gaan we de komende jaren aan werken 

• Verbeteren van de kwaliteit van het didactisch handelen
• Coöperatieve leerstrategieën 
• Differentiatie in de klas 
• EDI implementeren en borgen in ons onderwijssysteem 
• Verbeteren van de kwaliteit van de analyses om zicht op de ontwikkeling te krijgen door middel 

van het maken van een diepere analyse
• Afwijkende ontwikkelingen Analyses toetsen (extern) 
• Diepgang in proces- en opbrengstanalyses 
• Verdiepingscursus in Onderbouwd 
• Verbeteren van de kwaliteitscultuur
• Teamleren ontwikkelen 
• Structureel samen lessen voorbereiden 
• Inzet van Chromebook en IPad 

Doelen in het schoolplan 

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

De gestelde doelen komen terug in onze jaarplannen. Deze worden jaarlijks twee geëvalueerd. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als 
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een 
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen 
die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat 
betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en 
leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze 
eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale 
school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij 
kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.   

Schoolondersteuningsprofiel                                                                                                                                                              
              De ondersteuning die wij kunnen bieden: We zijn een school die toekomstgericht is en daarom 
willen we in de komende vier jaar verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school. Dit 
willen we doen, door de kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Dit vormen van 
eigenaarschap bij ieder individueel kind, zien wij als een van de belangrijkste speerpunten voor de 
komende jaren. Betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders is hierbij onontbeerlijk. De 
kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: Betrokkenheid, Toekomstgericht, Veiligheid, 
Kwaliteit en Expertise.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij hebben aan anti-pestprotocol, waarin duidelijk staat beschreven hoe we omgaan met pesten. In de 
bijlage is dit pestprotocol toegevoegd. 
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Middels het DUO Onderwijsonderzoek monitoren wij de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Coen Kaijser dekreeke@ogperspecto.nl

vertrouwenspersoon Chantal Pauwels & Femke de Kerf chantalpauwels@ogperspecto.nl
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De Kreeke heeft een bijzonder actieve oudervereniging. Door de betrokkenheid en inzet van deze leden 
zijn zij mede verantwoordelijk voor de goede naam die de school heeft. De oudervereniging bevordert 
de samenwerking tussen de ouders en de school en stimuleert de belangstelling voor de school. De 
oudervereniging organiseert samen met het team allerlei activiteiten. De oudervereniging vergadert 
om de twee maanden.Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Om echter extra activiteiten te 
kunnen bekostigen wordt van de ouders door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

De MR heeft als taak de openbaarheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. De MR is 
bevoegd om de algemene zaken in de school te bespreken indien daar aanleiding toe is. De MR 
reageert en maakt standpunten kenbaar betreffende beleidsontwikkeling van het schoolbestuur. 
Tevens kan de MR voorstellen doen bij het bestuur. In onze MR hebben twee ouders en twee 
leerkrachten zitting. De vergaderingen van de MR. zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief 
aangekondigd. De notulen van deze vergaderingen liggen ter inzage op school en hangen op het 
prikbord van de MR in de hal van het hoofdgebouw. De MR is te bereiken via het e-mailadres van de 
school.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Ouders worden tegenwoordig via Parro, e-mail 
en sociale media zoals Instagram en Facebook geïnformeerd. Van beide kanten wordt de werkwijze als 
prettig ervaren. 

Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven in al zijn 
facetten. Ouderparticipatie draagt verder bij aan een optimaal functioneren van onze school. Veel 
activiteiten zouden van het lijstje geschrapt moeten worden, als er van assistentie van ouders moest 
worden afgezien. Ouderparticipatie vindt vooral plaats bij festiviteiten en (buiten)schoolse activiteiten.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00

Daarvan bekostigen we:

• Laatste schooldag

• Paasviering 

• Viering koningsspelen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van 
uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële 
bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en 
het schoolkamp, aanvullend lesmateriaal, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. 
De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of 
uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts 
gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs 
wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal haar best doen om leerlingen niet 
de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De hoogte van 
de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van 
de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar 
2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van €20,00. Voor de schoolreis 
wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd die nog nader te bepalen is. Dit is voor de 
leerlingen in de groepen 3 t/m 8. Onze school hanteert een regeling waarin de vrijwillige ouderbijdrage 
in termijnen kan worden betaald. De bijdragen voor de voor- en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige 
ouderbijdragen’.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch ziek melden vanaf 8.00 uur. Wanneer dit niet past, dan kan dit ook 
via de e-mail of Parro de school verwittigt worden. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Hiervoor is een speciaal verlofaanvraagformulier gemaakt. Ouders dienen deze in te vullen en terug in 
te leveren. Wanneer de directeur twijfelt aan de aanvraag dan kan hij extra informatie opvragen of hij 
gaat in overleg met de leerplichtambtenaar voor advies. Zonder handtekening van de directeur is verlof 
niet mogelijk en is het kind ongeoorloofd afwezig, wat tot boetes kan leiden. 

Via dit formulier kunt u verlof aanvragen. 

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

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden bij De Kreeke gemeten door gebruik te maken van CITO toetsen. Op deze 
manier krijgen wij een goed zicht op de ontwikkelingen van de kinderen. In maanden januari en februari 
worden deze toetsen afgenomen, waarna leerkrachten deze gegevens analyseren. Vervolgens worden 
deze analyses samen met Intern Begeleider en directeur besproken. Per kind, per groep en als school 
zal er dan worden gekeken welke vervolgacties er nodig zijn om ontwikkelingen te bevorderen. In het 
groepsoverleg, dat jaarlijks vijf keer wordt gehouden, wordt er vervolgens gemonitord of de 
vervolgacties positief van werking zijn. Daarnaast wordt er bijgesteld, aangepast, gewijzigd of geborgd. 
Op deze manier zijn onze leerlingen goed in beeld. 

5.2 Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 

5 Ontwikkeling en resultaten
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niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke
96,3%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke
53,1%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 10,0%

vmbo-(g)t 30,0%

havo 10,0%

vwo 50,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Eigenaarschap

SamenBetrokkenheid

Basisschool De Kreeke: Dichtbij, Toekomstgericht, Samen, Ontwikkelen 

De Kreeke is een school die niet gericht is op de gemiddelde leerling. Ieder kind krijgt de kans zich te 
ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden. Onze school richt zich op de ontwikkeling van het kind 
in zijn totaliteit. De school richt zich niet alleen op leerprestaties; er moet een evenwicht zijn tussen de 
leerprestaties, emotionele, creatieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind. Onze school is 
een school waar kinderen zich thuis kunnen voelen, waar ze een geborgen plaats vinden en waar ze hun 
leerprestaties kunnen optimaliseren. Potentieel leervermogen bepaalt voor een groot deel de 
leerresultaten. Een school is wat leerresultaten betreft van meer afhankelijk dan alleen goed onderwijs. 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden wij minstens zo belangrijk. Om dit goed in 
beeld te krijgen, maken wij gebruik van ZIEN. Dit is een leerlingsvolgsysteem waarin leerlingen(groep 5 
t/m 8) en leerkrachten(groep 3 t/m 8) middels een vragenlijst aangeven hoe ze tegen bepaalde zaken 
aankijken. Dagelijks maken we gebruik van de methode Kwink om op informele manier over de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen te praten. 

Zoals eerder aangegeven maken wij gebruik van ZIEN om de ontwikkeling op sociaal- en emotioneel 
gebied te volgen. Aan de hand van dit systeem worden door de leerkrachten kindgesprekken gevoerd, 
waarin zaken uit het overzicht worden besproken. Uit deze gesprekken komen dan zaken naar voren 
waar de leerkracht en de leerling(en) mee aan de slag gaan. Met de methode Kwink worden dan 
bijvoorbeeld groepsgesprekken gepland met een bepaald onderwerp dat centraal staat. We merken dat 
dit binnen onze school zijn vruchten afwerpt en zijn tevreden over deze twee systemen. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang 't Kreekeltje, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang 't Kreekeltje, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

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

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

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

19

https://www.hetkreekeltje.net/
https://www.hetkreekeltje.net/


Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Elevantiodag 06 oktober 2021

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021

School tot 12.00 uur 23 december 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 09 januari 2022

Studiemiddag vanaf 12 uur 16 februari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022

Studiemiddag vanaf 12 uur 13 april 2022

Lang Paaswekend 14 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Hemelvaart & Brugdag 26 mei 2022 27 mei 2022

2e Pinksteren +extra vrije dag 06 juni 2022 07 juni 2022

Studiedag 08 juli 2022

Zomervakantie 22 juli 2022 04 september 2022
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