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 Augustus 2018  

 Wo 1 Zomervakantie 

 Do 2 Zomervakantie 

Vr 3 Zomervakantie 

  Za 4 Zomervakantie 

  Zo 5 Zomervakantie 

 

 Ma 6 Zomervakantie 

 Di 7 Zomervakantie 

 Wo 8 Zomervakantie 

 Do 9 Zomervakantie 

 Vr 10 Zomervakantie 

 Za 11 Zomervakantie 

 Zo 12 Zomervakantie 

 Ma 13 Zomervakantie 

 Di 14 Zomervakantie 

 Wo 15 Zomervakantie 

 Do 16 Zomervakantie 

 Vr 17 Zomervakantie 

 Za 18 Zomervakantie 

 Zo 19 Zomervakantie 

 Ma 20 1e Schooldag 

 Di 21  

 Wo 22  

 Do 23  

 Vr 24  

 Za 25  

 Zo 26  

 Ma 27  

 Di 28  

 Wo 29  

  Do 30  

  Vr 31  

     

 



     

 

Een woord vooraf 
 
U heeft nu de jaarkalender 2018-2019 in handen. In deze kalender vindt u 
belangrijke data en belangrijke, praktische informatie betreffende het 
schooljaar 2018-2019. Deze kalender is een aanvulling op de schoolgids. 
 
Een jaar vooraf plannen is moeilijk. Het kan gebeuren dat er met een datum 
geschoven zal moeten worden. Wij proberen dit zo veel mogelijk te 
voorkomen, maar als dit nodig blijkt te zijn zullen we u daarvan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Door middel van de schoolgids maken wij u duidelijk wat u van de school mag 
verwachten op het gebied van onderwijs en zorg, kwaliteit en identiteit. In de 
schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op school wordt gegeven, welke 
zorg er aan de leerlingen wordt besteed en hoe de organisatie in elkaar steekt. 
De schoolgids is gekoppeld aan het schoolplan. Het schoolplan is een vierjarig 
beleidsdocument. De schoolgids vindt u op onze website. 
 
In de jaarkalender vindt u vooral praktische informatie die jaarlijks aangepast 
wordt om actueel te blijven. 
 
Wij hopen dat u, zowel door de schoolgids, als door de jaarkalender, een goed 
beeld krijgt van onze school. Betrokkenheid en goede contacten vinden we 
belangrijk. We verwachten dat de schoolgids en jaarkalender daaraan 
bijdragen. 
 
Namens team De Kreeke 
 
Henk de Koeyer 
 
Directeur 
 

Contact 

Basisschool De Kreeke 
Singel 43 
4554 CP Westdorpe 
Telefoon : 0115 – 451275 

Email       : dekreeke@ogperspecto.nl  
Website   : www.bsdekreeke.nl 

Wij verzoeken u om, indien u contact met één van de teamleden wilt opnemen, 
dit bij voorkeur buiten de schooltijden te doen. De school zal u op allerlei 
manieren informeren: 

- Schoolgids 
- Jaarkalender 
- Nieuwsbrief 
- Brieven 
- Emailberichten 

 

mailto:dekreeke@
http://www.bsd/


September 2018 

 Za 1  

 Zo 2  

 Ma 3  

  Di 4  

 

 Wo 5  

 Do 6  

 Vr 7  

 Za 8  

 Zo 9  

 Ma 10 Kennismakingsgesprekken 

 Di 11 Kennismakingsgesprekken 

 Wo 12  

 Do 13  

 Vr 14  

 Za 15  

 Zo 16  

 Ma 17  

 Di 18  

 Wo 19  

 Do 20  

 Vr 21  

 Za 22  

 Zo 23  

 Ma 24  

 Di 25  

 Wo 26  

 Do 27  

  Vr 28  

 Za 29  

  Zo 30  

 

 



 
Basisschool De Kreeke  
Dichtbij, Toekomstgericht, Samen , Ontwikkelen 
 
De organisatie van de school 
Wij werken met leerjaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen, voor zover de 
ontwikkeling van het kind het toelaat, ingedeeld worden in groepen met 
kinderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde ontwikkelingsniveau. 
We proberen het aantal combinatiegroepen zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
Bestuurlijke aansturing 
De Kreeke maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een 
onderwijsorganisatie met 25 basisscholen. Met ongeveer 3200 leerlingen in de 
gemeenten Terneuzen en Hulst. Onderwijsgroep Perspecto heeft scholen voor 
zowel Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze school is een RK-school. 
Onderwijsgroep Perspecto is een professionele organisatie voor onderwijs, 
voortkomend uit verschillende voormalige besturen. Deze samenwerking 
garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog niveau, met een professionele 
aansturing en een financieel sterke basis. 
Kwalitatief sterk onderwijs is voor Onderwijsgroep Perspecto vastgelegd in het 
strategisch plan ‘Ruimte voor het onderwijs van morgen’, dat u kunt 
raadplegen op de website van Perspecto: www.onderwijsgroepperspecto.nl.  
De Onderwijsgroep heeft een College van Bestuur. Zij wordt daarbij 
ondersteund door een stafbureau. De werkzaamheden worden verricht vanuit 
het kantoor dat is gevestigd aan de Markt in Axel (voormalige stadhuis). 
Er is een Raad van Toezicht die op hoofdlijnen toezicht houdt op het 
functioneren van het College van Bestuur. Dat wil zeggen dat zij aan de hand 
van kwartaalrapportages, de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep Perspecto 
met het College van Bestuur bespreekt. 
 
 
 
 
 

 
 
Adresgegevens: 
Onderwijsgroep Perspecto 
Markt 1 (3e en 4e etage) 
4571 BG Axel 
Tel. 0114 347880 
Email: info@ogperspecto.nl  
Website: www.onderwijsgroepperspecto.nl  
 

http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
mailto:info@ogperspecto.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/


Oktober 2018 

 Ma 1  

 Di 2  

 Wo 3 Perspectodag (vrije dag) Kinderboekenweek 

  Do 4 Kinderboekenweek 

 

 Vr 5 Kinderboekenweek 

 Za 6 Kinderboekenweek 

 Zo 7 Kinderboekenweek 

 Ma 8 Kinderboekenweek 

 Di 9 Kinderboekenweek 

 Wo 10 Kinderboekenweek/Schoolfotograaf 

 Do 11 Kinderboekenweek/MR-vergadering 

 Vr 12 Extra vrije dag/ Kinderboekenweek 

 Za 13 Kinderboekenweek 

 Zo 14 Kinderboekenweek 

 Ma 15 Herfstvakantie 

 Di 16 Herfstvakantie 

 Wo 17 Herfstvakantie 

 Do 18 Herfstvakantie 

 Vr 19 Herfstvakantie 

 Za 20  

 Zo 21  

 Ma 22  

 Di 23  

 Wo 24  

 Do 25  

 Vr 26  

 Za 27  

  Zo 28 Wintertijd 
  Ma 29  
  Di 30  
  Wo 31  

 

 



Teamsamenstelling  
De directie: 
De directie van onze school bestaat uit Meester Henk (directeur), 
aanspreekpunt bij afwezigheid is juf Irene. 
 
 
  

    

 
Telefoon (via 
school) 

Groep 
 

Mevr. Dorien Audenaerd 
– ‘d Hert         0115-451275 

1/2A: maandag, dinsdag, woensdag,  
en vrijdag 

 

Mevr. Rianne Oomkens 0115-451275 1/2B: dinsdag, donderdag en vrijdag  

Mevr. Elly Broeders 0115-451275 
3/4: maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag. 

  

Mevr. Merel Huisman 0115-451275 
1/2B maandag en woensdag 

Intern begeleidster: dinsdag 

  

Mevr. Chantal Martinet- 
Pauwels 0115-451275 

5/6: woensdag, donderdag en 
vrijdag 

  

Mevr. Irene  Ruben-
Jongmans 0115-451275 

7/8: maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag   

   

Dhr. Henk de Koeyer 0115–451275 7/8: vrijdag      

Mevr. Femke de Kerf  0115-451275 
5/6: maandag/dinsdag 
1/2A: donderdag 
3/4: vrijdag 

     

  



November 2018 
 Do 1  

 Vr 2  

 Za 3  

  Zo 4  

  Ma 5  

 

 Di 6  

 Wo 7  

 Do 8  

 Vr 9  

 Za 10  

 Zo 11  

 Ma 12  

 Di 13  

 Wo 14  

 Do 15  

 Vr 16  

 Za 17  

 Zo 18  

 Ma 19  

 Di 20  

 Wo 21  

 Do 22  

 Vr 23  

 Za 24  

 Zo 25 Aankomst Sinterklaas in Westdorpe 

 Ma 26 Ochtend: Sinterklaasviering /Middag: Studiemiddag 

 Di 27  

 Wo 28  

  Do 29  

  Vr 30  

 

  

 



Vakanties 2018-2019:  1. Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat dan meteen dezelfde dag op 

school.  
2. Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het 

vanwege geloofs-, of levensovertuiging niet op school kan zijn, 
bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Dat moet dit uiterlijk 2 dagen voor 
de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 

3. Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor 

gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van 
bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin. De 
schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. Een andere 
‘speciale’ gewichtige omstandigheid is het buiten de schoolvakanties een 
kind meenemen op vakantie. Een ouder mag een kind niet mee op 
vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet een ouder dit wel, dan is 
dit in strijd met de Leerplichtwet. De wet biedt echter de mogelijkheid een 
verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie 
op vakantie te gaan. Dat kan alleen als een ouder door zijn/haar beroep of 
dat van zijn/haar partner niet weg kunt in de schoolvakanties. Een verzoek 
tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof 
buiten de schoolvakanties moet ten minste aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  
a. Het gaat om een gezinsvakantie. 
b. De vakantie kan in niet plaatsvinden in de vastgestelde 

schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw partner. 
c. Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de 
schoolvakanties meenemen op vakantie. De ouder moet dan wel 
voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming 
hebben van de directeur van de school. De vakantie mag niet 
langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een 
langere duur wordt die verstuurd aan de leerplichtambtenaar. 

 
Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 

• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 
• Door anderen betaalde vakanties 
• Het ophalen van familie 
• Midweek of weekend vakanties 
• Al jaren niet op vakantie geweest 
• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 
• Meereizen met anderen 
• Reeds een ander kind vrij 
• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 

 
 

Herfstvakantie  12 okt. t/m 21 okt.2018  
Kerstvakantie  21 dec. 2018 t/m 6 jan. 2019  
Voorjaarsvakantie  2 maart t/m 10 maart 2019  
Goede vrijdag en 2

de
 Paasdag  19 april + 22 april 2019  

Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2019  
Hemelvaart 30 mei + 31 mei 2018  
Pinksteren 10 juni + 11 juni 2019  
Studiedag Perspecto 3 oktober 2018  
Studiedagen 26 november middag / 6 februari 

ochtend/19 juni ochtend 
 

Zomervakantie 5 juli t/m 18 augustus 2019  

 
Ziekmelding 

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen verzoeken wij u om dit 
voor 8.30 uur telefonisch (0115-451275) of anders te melden. 
Wanneer uw zoon/dochter niet in de klas verschijnt en wij geen afmelding hebben mogen 
ontvangen wordt u in de loop van de ochtend telefonisch benaderd. 
Regelt u een bezoek aan de huisarts, tandarts enz. a.u.b. zo veel mogelijk buiten schooltijd. 
Wanneer dit door omstandigheden toch niet anders kan, dan graag aanvragen door een 
formulier voor extra verlof in te dienen. 
Afwezigheid van een kind wordt geregistreerd. 
Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Terneuzen. Ook leerlingen die zonder geldige reden meerdere keren te laat op 
school komen worden gemeld bij de leerplichtambtenaar 
  
Leerplichtprotocol en verlofaanvragen 

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-
Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in 
Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. De leerplicht 
begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het 
kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 
november van dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar 
zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn 
ingeschreven op een basisschool. 
De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling 

van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht 

voor een periode van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal 
criteria. 
 



December 2018 

 Za 1  

 Zo 2  

 Ma 3  

  Di 4  

  Wo 5 Sinterklaas 

 

 Do 6  

 Vr 7  

 Za 8  

 Zo 9  

 Ma 10  

 Di 11  

 Wo 12  

 Do 13 MR-vergadering 

 Vr 14  

 Za 15  

 Zo 16  

 Ma 17  

 Di 18  

 Wo 19  

 Do 20 Kerstviering op school 

 Vr 21 Extra vrije dag 

 Za 22 Kerstvakantie 

 Zo 23 Kerstvakantie 

 Ma 24 Kerstvakantie 

 Di 25 Kerstvakantie/1e Kerstdag 

 Wo 26 Kerstvakantie/2e Kerstdag 

 Do 27 Kerstvakantie 

 Vr 28 Kerstvakantie 

  Za 29 Kerstvakantie 
  Zo 30 Kerstvakantie 
  Ma 31 Kerstvakantie/Oudejaarsdag 
     

 



Groepsgrootte 
Onze school heeft ongeveer 100 leerlingen. 
De school is onderverdeeld in een 
Onderbouw  (groep 1, 2, 3, 4) en een 
bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8). 
 
Het schooljaar 2018-2019 wordt als volgt gestart: 
Groep 1/2A:  15 leerlingen 
Groep 1/2B:  15 leerlingen 
Groep 3/4:    21 leerlingen  
Groep 5/6 :   27 leerlingen 
Groep 7/8:    21 leerlingen 

 
Onderwijstijd 
Het administratieve schooljaar loopt van 1 oktober 2018 t/m 30 september 
2019. Kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan evenveel uren naar 
school als leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Dit is dit schooljaar 
tenminste 975 uur. Hiermee komen we tegemoet aan het minimum aantal 
uren onderwijstijd in acht aaneengesloten schooljaren. Er is niet meer dan 
zeven maal een vierdaagse schoolweek ingeroosterd. 
 
Schooltijden 
De groepen hebben school: 
‘s morgens: 08.30 uur – 12.00 uur 
‘s middags: 13.00 uur – 15.00 uur 
Vrijdagmiddag hebben alle groepen les van 13.00 uur – 14.30 uur 
Op woensdag duren onze lessen tot 12.00 uur en 
’s middags is iedereen vrij. 
Pauze groep 3 t/m 8: 10.15 uur – 10.30 uur 

 
 

  Vrijstelling van het onderwijs 
Leerlingen moeten in principe aan alle voor hen bedoelde onderwijs- 
activiteiten, zoals die bij ons op school worden aangeboden, deelnemen. 
Daaronder vallen alle door de school georganiseerde activiteiten, zoals 
sportdag, schoolreis, schoolfeest, enz. 
Soms kunnen er dringende redenen zijn om kinderen (gedeeltelijk) vrij te 
stellen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij moet u niet denken aan de 
gebruikelijke verlofregelingen zoals bij ziekte, het bijwonen van 
begrafenissen e.d., maar aan zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals b.v. 
het onder schooltijd moeten deelnemen aan trainingen voor een nationale 
sportselectie, een internationale uitwisseling van leerlingen, e.d. Op verzoek 
van de ouders/verzorgers bestaat dan ook de mogelijkheid dat (bij grote 
uitzondering) door het bestuur een leerling wordt vrijgesteld van deelname 
aan een bepaalde activiteit. Indien deze toestemming wordt verleend, wordt 
bovendien bepaald welke vervangende activiteiten voor de leerling dan in de 
plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. 
 
Gymnastiek (tijden onder voorbehoud) 
Tijden waarop de kinderen gymnastiek hebben: 
Maandagochtend:    groep 1/2A en 1/2B en 3/4 
Maandagmiddag:     groep  5/6 en 7/8 
Donderdagmiddag:  groep  7/8 en 3/4 
Vrijdagochtend:        groep  5/6 
 Enkele afspraken met betrekking tot gymnastiek: 
* Degelijke gymschoenen: geen zwarte zool, dikke zool of buitenschoenen; 
* Kleding: broekje en shirt of gympakje; 
* Geen sieraden aan tijdens de gymles; 
* Geen gymspullen betekent geen gymles; 
* Normaal blijven de gymkleren op school, iedere vakantie gaan ze mee  
   naar huis; 
* Als de gymles buiten wordt gehouden wordt dat verteld door de leerkracht; 
Groep 1 en 2 kinderen: instapschoenen of klittenbandschoenen, voorzien 
van naam. Deze schoenen blijven op school. Geen kleding mee. 
 
 



   

Januari 2019 
 Di 1 Kerstvakantie/Nieuwjaarsdag 

 Wo 2 Kerstvakantie 

 Do 3 Kerstvakantie 

  Vr 4 Kerstvakantie 

  Za 5 Kerstvakantie 

 

 

 Zo 6 Kerstvakantie 

 Ma 7  

 Di 8  

 Wo 9  

 Do 10 Start muziekproject 

 Vr 11  

 Za 12  

 Zo 13  

 Ma 14  

 Di 15  

 Wo 16  

 Do 17  

 Vr 18  

 Za 19  

 Zo 20  

 Ma 21  

 Di 22  

 Wo 23  

 Do 24  

 Vr 25  

 Za 26  

 Zo 27  

 Ma 28  

  Di 29  

  Wo 30  

  Do 31  
 



 
Privacy 
Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling gegevens en 
gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de 
gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw 
kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren.  
Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op 
de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van 
toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan 
tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven 
bij de directie van de school. 
Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van 
kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door 
kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen 
bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze 
informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de 
website. 
Omdat we ons houden aan de Privacy-wetgeving worden ook geen privé-
gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, 
Onderwijsgroep Perspecto, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers 
aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. 
 
  
Mobieltjes 
Hoewel wij vinden dat kinderen op zeer jonge leeftijd niet over een mobieltje 
dienen te beschikken zullen we dit anno 2018 moeten accepteren. We zullen 
dit ook binnen het basisonderwijs een plaats moeten geven dus ook bij ons op 
school. 
Afspraak: 
Tijdens schooltijd (8.30 -12.00 uur + 13.00 – 15.00 uur) staan de mobieltjes 
uit. De school is telefonisch bereikbaar ( 0115-451275). Wanneer een 
mobieltje tijdens de lestijd toch af gaat mag de leerling niet opnemen en moet 
het mobieltje ingeleverd worden bij de juf of meester. Na schooltijd krijgt de 
leerling dit mobieltje dan terug. 
 

 
Cultuurmenu 
Op school geven we ook aandacht aan allerlei culturele activiteiten. Samen 
met een groot aantal Zeeuwse Scholen nemen ook wij deel aan het project 
“Cultuurmenu”. 
Het cultuurmenu is een programma-aanbod op het gebied van kunst, cultuur 
en cultureel erfgoed bestemd voor het primair onderwijs. Per schooljaar 
krijgen de scholen per groep twee activiteiten aangeboden. Op deze manier 
maken de leerlingen kennis met allerlei verschillende kunstvormen en cultuur 
zoals literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed, muziek, beeldende kunst en 
audiovisuele vorming.  
Met het cultuurmenu bieden we de leerlingen van de basisschool een 
uitgebalanceerd en gevarieerd cultureel en kunstzinnig programma aan. Er 
wordt gewerkt volgens een schema waardoor de leerlingen, nadat ze de 
school verlaten, kennis hebben gemaakt met alle disciplines zoals hierboven 
vermeld. De activiteiten vinden vaak op school plaats, dan komt bijvoorbeeld 
een gastdocent langs op school of er is een voorstelling in de klas. Voor 
sommige activiteiten gaan de leerlingen naar het theater en ook diverse 
musea in de streek worden door de leerlingen bezocht. 
 
. 
 



 

Februari 2019 
 Vr 1  

 Za 2  

 Zo 3  

  Ma 4 Oudergesprekken 

 

 Di 5 Oudergesprekken 

 Wo 6  

 Do 7 Rapport mee 

 Vr 8  

 Za 9  

 Zo 10  

 Ma 11  

 Di 12  

 Wo 13  

 Do 14  

 Vr 15  

 Za 16  

 Zo 17  

 Ma 18  

 Di 19  

 Wo 20  

 Do 21 Afsluiting muziekproject/MR-vergadering 

 Vr 22  

 Za 23  

 Zo 24  

 Ma 25  

 Di 26  

 Wo 27  

 Do 28 Rapport mee  

     

     

 



Overblijven en buitenschoolse opvang (BSO) 
De kinderen die overblijven gaan onder begeleiding samen eten in  enkele 
klaslokalen. Verschillende ouders begeleiden de kinderen tijdens de 
middagpauze op vrijwillige basis. Zij krijgen daar een vrijwilligersvergoeding 
voor. Hieronder vindt u de kosten. 
De kosten voor het overblijven: 
€     1,75     per keer 
€   17.50    “strippenkaart/abonnement” (10 x) 
€   35,00    “strippenkaart/abonnement” (20 x) 
Een kwartier voor schooltijd nemen de leerkrachten het toezicht verder op 
zich. Voor deze tijd zijn de overblijfmoeders de toezichthouders en dienen 
alle kinderen die zich op het schoolplein bevinden te luisteren naar de 
overblijfmoeders. 
Bij slecht weer mogen de kinderen naar binnen nadat de “regenbel” is 
gegaan. Maar over het algemeen gaan we naar buiten om een “frisse neus” 
te halen. 
 
Schoolfotograaf 
Eens per jaar worden er op school foto’s gemaakt door een professionele 
schoolfotograaf. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. Dit is geheel 
vrijblijvend.  
 
 
 

 Infectieziekten 
Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten behoort tot 
de normale ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen 
eenvoudig van mens tot mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel 
kinderen samenkomen, zoals de school, is er daarom een grote kans op 
verspreiding van dergelijke veel voorkomende ziekten. Maar ook een aantal 
meer zeldzame en ernstige infectieziekten kunnen via scholen verspreid 
worden. 
Op 1 april 1999 is in Nederland de nieuwe Infectieziektewet in werking 
getreden. Deze wet bepaalt onder meer dat de directeur van de school een 
ongewoon aantal zieken onder de kinderen en de leerkrachten moet melden 
bij de G.G.D. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongewoon aantal zieken 
met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) 
besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van 
het personeel, kunnen dan in overleg met de G.G.D. maatregelen worden 
genomen om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. 
Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke 
aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de 
leerkracht of de directeur. Deze informatie zal vanzelfsprekend door de 
school vertrouwelijk worden behandeld 

 

  



Maart 2019 
 Vr 1 Carnavalsviering 

 Za 2 Voorjaarsvakantie 

 Zo 3 Voorjaarsvakantie 

  Ma 4 Voorjaarsvakantie 

 
 

  
 

 Di 5 Voorjaarsvakantie 

 Wo 6 Voorjaarsvakantie 

 Do 7 Voorjaarsvakantie 

 Vr 8 Voorjaarsvakantie 

 Za 9 Voorjaarsvakantie 

 Zo 10 Voorjaarsvakantie 

 Ma 11  

 Di 12  

 Wo 13  

 Do 14  

 Vr 15  

 Za 16  

 Zo 17  

 Ma 18  

 Di 19  

 Wo 20  

 Do 21  

 Vr 22  

 Za 23  

 Zo 24  

 Ma 25  

 Di 26  

 Wo 27  

 Do 28  

  Vr 29  

 Za 30  

 Zo 31 Zomertijd 

 

 



Schoolongevallenverzekering 
Een school kan niet zonder verzekeringen bij ongevallen: daar waar mensen 
leven en werken kunnen ongelukken gebeuren.  
Daarom kan ook het onderstaande voor u van belang zijn. Op onze school 
onderscheiden we o.a. de volgende verzekeringen: 

1. De aansprakelijkheidsverzekering 
Bij deze verzekering is iedereen die werkzaam is in dienst van de 
Stichting (leraren, schoonmaakpersoneel, meewerkende ouders, 
begeleiders, enz.) of werkzaam in hoedanigheid van bestuurder 
verzekerd tegen de geldelijke gevolgen bij werkzaamheden voor 
de school. 

2. De collectieve schoolongevallen verzekering 
Iedere leerling is bovendien collectief verzekerd voor 
schoolongevallen. De premie hiervoor wordt door het 
schoolbestuur voldaan. 
De geldigheid is als volgt: op school, onderweg van en naar 
school, tijdens schoolactiviteiten in geheel Europa en dus ook 
tijdens sportdagen, schoolreizen, excursies, enz. De verzekering is 
echter geen schadeverzekering voor materiële schade. 

3. De individuele schoolongevallenverzekering 
Naast bovengenoemde verzekeringen kunnen ouders individueel, 
vrijwillig en op eigen kosten ook nog een zgn. 24-uurs 
schoolongevallenverzekering afsluiten. Informatiemateriaal 
hierover wordt jaarlijks aan alle ouders verstrekt en is op school 
beschikbaar. De kinderen zijn hierbij het hele jaar door, dus ook 
tijdens de vakanties, weekend, vrije dagen, etc. verzekerd. Let wel: 
ook dit is geen AVP-verzekering (WA). Schade aan goederen of 
aan andere personen veroorzaakt wordt dus niet vergoed! 

        Het is te hopen dat u nooit gebruik hoeft te maken van deze 
        verzekering, maar mocht het ooit zover komen, neem dan zo     
        spoedig mogelijk contact met ons op.           
 
 

 4. Overige verzekeringen 
Het schoolbestuur heeft verder o.a. een 
eigendommenverzekering voor het personeel en vrijwilligers 
afgesloten en een schadeverzekering inzittenden. 

 
 

 



April 2019 
 Ma 1  

 Di 2  

 Wo 3  

  Do 4  

  Vr 5  

 

 Za 6  

 Zo 7  

 Ma 8  

 Di 9  

 Wo 10  

 Do 11  

 Vr 12 Koningsspelen 

 Za 13  

 Zo 14  

 Ma 15  

 Di 16  

 Wo 17  

 Do 18  

 Vr 19 Meivakantie 

 Za 20 Meivakantie 

 Zo 21 Meivakantie 

 Ma 22 Meivakantie 

 Di 23 Meivakantie 

 Wo 24 Meivakantie 

 Do 25 Meivakantie 

 Vr 26 Meivakantie 

 Za 27 Meivakantie/Koningsdag 

 Zo 28 Meivakantie 

  Ma 29 Meivakantie 

  Di 30 Meivakantie 
     

 

 



Regels en afspraken 
Een belangrijke kwaliteit is de sfeer op school, we willen dat de kinderen met 
plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn regels en afspraken 
nodig. Geregeld praat het team met de kinderen over regels en afspraken. 
Ook binnen het team wordt er over gesproken. Zo zorgen we ervoor dat 
regels in alle groepen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van 
het kind. 
Hoofdregel: Je gedrag is zodanig dat je voor medeleerlingen, 
leerkrachten en anderen in je omgeving prettig bent in de 
omgang.  
   
Speelgoed 
Geef uw kind zo min mogelijk speelgoed mee naar school. Natuurlijk maken 
we een uitzondering voor verjaardagen en Sinterklaas, vooral wat de jongste 
groepen betreft. 
  
Fruitkring 
In de ochtendpauze is er in de groepen 1 en 2 de gelegenheid om wat te 
eten of te drinken. We denken dan in eerste instantie aan fruit. Wilt u de 
kinderen één stukje om te eten meegeven. Geeft u uw kind ook iets mee wat 
gemakkelijk te verwerken is. Als u bijvoorbeeld fruit meegeeft, dan graag 
schoongemaakt in een plastic zakje of trommeltje met de naam van uw kind 
er op. 
Chips, snoep, koekjes en limonade met prik vinden we minder geschikt voor 
de fruitkring. 
De kinderen uit de overige groepen kunnen meegebracht fruit of iets 
dergelijks tijdens de pauze opeten. 
Vriendelijk én dringend verzoeken wij u er op toe te zien dat uw kind geen 
snoepgoed meebrengt naar school. 
  
Trakteren op school 
Wij verzoeken u de kinderen gezonde hapjes te laten trakteren, zoals kaas, 
fruit, enz. Wij vinden het gebaar belangrijker dan de hoeveelheid en de 
kostbaarheid. 

 Het is niet de bedoeling dat de jarige leerling onder de lestijd ook een 
traktatie gaat brengen naar broertjes, zusjes of vriendjes in andere groepen. 
Het trakteren van de leerkrachten beperken we het liefst tot de eigen 
leerkracht en hoeft zeker geen aparte traktatie te zijn. 
Sommige kinderen hebben een voedselallergie en mogen daardoor 
bepaalde voedingsstoffen niet eten. Het is aan de ouders om ieder jaar 
opnieuw dit aan de groepsleerkracht mede te delen, zodat hij/zij daar 
rekening mee kan houden. 
  
Ziek worden tijdens de les 
Als een kind ziek wordt onder schooltijd, wordt u altijd gebeld om uw kind te 
komen ophalen. Bent u niet bereikbaar, dan belt de school het noodnummer 
dat u ons bij de inschrijving heeft gegeven. Als er niemand bereikbaar is, 
dan blijft het kind op school. 
  
Fietsen naar school 
Vooral voor kinderen in de laagste groepen is het niet aan te raden hen met 
de fiets naar school te laten komen. Als de afstand dermate groot is om toch 
op de fiets te komen, dan moet de fiets netjes in de fietsenberging geplaatst 
worden. Iedere groep heeft een aangewezen ruimte in de fietsenstalling. 
Op het schoolplein is fietsen niet toegestaan. 
  
Het ophalen van de kinderen 
De ouder, verzorger of oppas die de kinderen ophaalt, moet buiten wachten 
tot de bel gaat. Mocht u te laat zijn, dan wachten de kinderen bij de opvang. 
  
Verkeerssituatie 
De ruimte voor de school is erg beperkt, daarom verzoeken wij de ouders 
om zo min mogelijk gebruik te maken van de auto bij het halen en brengen 
van de kinderen. Komt u toch met de auto dan verzoeken wij u bij gebrek 
aan parkeerruimte de auto niet op of langs de stoep te zetten, omdat er dan 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de andere kinderen. Parkeert u 
dan zodanig, dat het overige verkeer er nog door kan. 

 



Mei 2019 
 Wo 1 Meivakantie 

 Do 2 Meivakantie 

 Vr 3 Meivakantie 

  Za 4 Meivakantie/Dodenherdenking 

  Zo 5 Meivakantie/Bevrijdingsdag 

 

 

 Ma 6  

 Di 7  

 Wo 8  

 Do 9 MR-vergadering 

 Vr 10  

 Za 11  

 Zo 12 Moederdag 

 Ma 13  

 Di 14  

 Wo 15  

 Do 16  

 Vr 17  

 Za 18  

 Zo 19  

 Ma 20  

 Di 21  

 Wo 22  

 Do 23  

 Vr 24  

 Za 25  

 Zo 26  

 Ma 27  

 Di 28  

  Wo 29  

 Do 30 Hemelvaartsdag 

 Vr 31 Brugdag: extra vrije dag 

 

 



De oudervereniging 
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 vereniging vergadert om de twee maanden. Deze vergaderingen 
beginnen normaal om 19.30 uur en worden gehouden in de 
personeelskamer van de school.  
Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Om echter extra activiteiten te 
kunnen bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het 
verenigingsjaar loopt parallel met het kalenderjaar. 
 
De oudervereniging bestaat uit de volgende personen: 
  
Mevr. Eefje de Hulsters,          voorzitter 
 
Mevr. Judith de Caluwe,         secretaresse 
  
Mevr. Renate Wieles              penningmeester 
 

                            
Mevr. Marjolein Ruisch 
  
Dhr. Marlon van Mol 
 
Mevr. Carla Krist 
  
Mevr. Ilvy van Poecke 
 
Mevr. Cisca van Veldhoven 
 
Mevr. Jo Anne Zaat 
 
Mevr. Eef Cortvrient 

 

  De oudervereniging is te benaderen via het e-mail adres van de school: 
dekreeke@ogperspecto.nl      
De leden van de oudervereniging zijn bereikbaar via de school op nummer 
0115-451275.   
        
Jaarlijkse ouderavond 
In januari organiseert de oudervereniging een algemene  
ouderavond. Tijdens deze avond wordt het jaarverslag en het financieel 
overzicht gepresenteerd.  
 
 
 
 



Juni 2019 
 Za 1  

 Zo 2  

 Ma 3  

  Di 4  

 

 Wo 5  

 Do 6  

 Vr 7  

 Za 8  

 Zo 9 1e Pinksterdag 

 Ma 10 2e Pinksterdag 

 Di 11 Extra vrije dag 

 Wo 12  

 Do 13  

 Vr 14  

 Za 15  

 Zo 16 Vaderdag 

 Ma 17  

 Di 18 Schoolreis 

 Wo 19 Studiedag 

 Do 20 MR-vergadering 

 Vr 21  

 Za 22  

 Zo 23  

 Ma 24 Oudergesprekken 

 Di 25 Oudergesprekken  

 Wo 26  

 Do 27  

 Vr 28  

  Za 29  

  Zo 30  

 

 



De Medezeggenschapsraad (MR) 
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 de vergaderingen zijn ter inzage voor alle 
ouders op school aanwezig. De MR is te bereiken via het e-mailadres van de 
school: dekreeke@ogperspecto.nl 
 
Samenstelling medezeggenschapsraad: 
 
Namens de ouders:  
 
Dhr. Martijn Heller 
 
Mevr. Jolanda Huis, secretaris 
 
Dhr. Egbert Vervaet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Namens de leerkrachten: 
  
Mevr. Dorien Audenaerd, voorzitter 
 
Mevr. Elly Broeders 
 
Mevr. Merel Huisman 
 
De Klankbordgroep 
De school heeft een klankbordgroep bestaande uit vier ouders met een 
zittingstermijn van twee jaar. Deze klankbordgroep komt twee keer per jaar 
bij elkaar met een leerkracht en de directeur, om te praten over zaken die 
spelen rondom de school. De klankbordgroep is te bereiken via e-mailadres: 
Klankbord.dekreeke@gmail.com 
 
Samenstelling klankbordgroep: 
 
Dhr. Sepp Beirens, vader van Floor uit groep 1. 
 
Mevr. Eefje van Assche, moeder van Rinke uit groep 5 en Jelmer uit  
groep 3. 
 
Mevr. Katusha Gerritse, moeder van Joey uit groep 3, Youri uit groep 7  
 
Vacature voor een ouder uit de onderbouw 
 
 
 
  
 
 

 

mailto:dekreeke@ogperspecto.nl


Juli 2019 
 Ma 1 Schoolverlatersdagen groep 8 

 Di 2 Schoolverlatersdagen groep 8 

 Wo 3 Schoolverlatersdagen groep 8 

  Do 4 Rapport/Laatste schooldag 

  Vr 5  Zomervakantie 

 
 

 Za 6 Zomervakantie 

 Zo 7 Zomervakantie 

 Ma 8 Zomervakantie 

 Di 9 Zomervakantie 

 Wo 10 Zomervakantie 

 Do 11 Zomervakantie 

 Vr 12 Zomervakantie 

 Za 13 Zomervakantie 

 Zo 14 Zomervakantie 

 Ma 15 Zomervakantie 

 Di 16 Zomervakantie 

 Wo 17 Zomervakantie 

 Do 18 Zomervakantie 

 Vr 19 Zomervakantie 

 Za 20 Zomervakantie 

 Zo 21 Zomervakantie 

 Ma 22 Zomervakantie 

 Di 23 Zomervakantie 

 Wo 24 Zomervakantie 

 Do 25 Zomervakantie 

 Vr 26 Zomervakantie 

 Za 27 Zomervakantie 

 Zo 28 Zomervakantie 

  Ma 29 Zomervakantie 

  Di 30 Zomervakantie 

  Wo 31 Zomervakantie 

 

 



 Resultaten van ons onderwijs 
 

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de beste 
opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem 
ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. 
In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het is ook de groep waar 
we meedoen aan de landelijke CITO-eindtoets. Die helpt mee om een verantwoorde keuze 
voor uw kind te maken. 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat 
gebeurt door het brengen van schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van de CITO-
eindtoets. 
Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement, een prima 
resultaat waar we als team erg trots op zijn. 
 
De eindopbrengsten van de CITO-eindtoets in 2017 stemde de school tot tevredenheid. 
We behaalden een eindscore van 536,1. Dat was boven ons streefscore, waarbij we als doel 
hadden om een score van 536 te halen met deze groep. Het landelijke gemiddelde voor onze 
schoolgroep was 535,1. Voor de inspectie lag de ondergrens op 533. 
Deze behaalde score zorgt ervoor dat we onze werkwijze ook voor komend schooljaar 
continueren.  
 
De resultaten over de afgelopen 3 jaar zien er als volgt uit: 

Jaar Scores 

 Schoolscore Streefscore Landelijk 
gemiddelde 

Ondergrens 
inspectie 

2018 536,4 536 534,9 532,8 

2017 536,1 536 535,1 533 

2016 534,5 533 534,6 530,5 

 
De conclusies van bovenvermelde scores voor onze school zijn als volgt:  
We hebben dit schooljaar onze streefdoelen behaald.  We hebben wel de volgende 
aanpassingen gedaan; we zijn de gemaakte toetsen grondiger gaan analyseren en hebben 
naar aanleiding van de resultaten van de individuele toetsen het huiswerk per leerling 
aangepast, zodat ingezet werd op dat wat de leerling op dat moment nog onvoldoende 
beheerste. 
 
 
Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 88% van de leerlingen die onze 
school hebben verlaten nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. 

  

De uitstroomgegevens  van onze leerlingen in de afgelopen 3 jaren zijn als volgt: 
Jaar Totaal aantal 

leerlingen dat 
is 
uitgestroomd 
uit groep 8 

VWO HAVO VMBO – 
T / 
MAVO 

VMBO – 
B 

VMBO - 
K 

VSO 

2018 8 12,5% 37,5% 37,5% - 12,5%  

2017 15 13% 47% 7% - 33%  

2016 5 - 20   % 60    % 20   % - - 

 
Adressen: 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, Seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld:  
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 
 
RPCZ (schoolbegeleidingsdienst) 
Edisonweg 2 
4382 NW Vlissingen Tel: 0118-480800 
 
G.G.D 
Postbus 345 
4460 AS Goes Tel: 0113-249400 
 
Stichting  Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws  Vlaanderen (PPOZV) 
Postbus: 331 
4530 AH Terneuzen             
Tel: 0115-649200                 
 
Onderwijsgroep Perspecto 
Markt 1 (3

e
 en 4

e
 etage) 

4571 BG Axel 
Tel: 0114-347880 Mail: info@ogperspecto.nl 
 
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Singel 41  
4554 CP Westdorpe 
Tel: 0115-451324 
 
Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen 
Bellamystraat 28 
4532 CP Terneuzen  
Tel: 0115-612368 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@ogperspecto.nl


 Augustus 2019 

 Do 1 Zomervakantie 

 Vr 2 Zomervakantie 

Za 3 Zomervakantie 

  Zo 4 Zomervakantie 

  Ma 5 Zomervakantie 

 

 

 Di 6 Zomervakantie 

 Wo 7 Zomervakantie 

 Do 8 Zomervakantie 

 Vr 9 Zomervakantie 

 Za 10 Zomervakantie 

 Zo 11 Zomervakantie 

 Ma 12 Zomervakantie 

 Di 13 Zomervakantie 

 Wo 14 Zomervakantie 

 Do 15 Zomervakantie 

 Vr 16 Zomervakantie 

 Za 17 Zomervakantie 

 Zo 18 Zomervakantie 

 Ma 19 1e schooldag 

 Di 20  

 Wo 21  

 Do 22  

 Vr 23  

 Za 24  

 Zo 25  

 Ma 26  

 Di 27  

 Wo 28  

 Do 29  

  Vr 30  

  Za 31  

     

 



 


