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Woord vooraf  

 
De basisschoolperiode is een belangrijk deel van het leven. Een  kind gaat in acht jaar z o ‟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 k rijgen hem. 

Op een beknopte mani er beschrijven we de dagelijkse gang van zaken op De Kreeke. W e hopen dat 

u bij het lezen van deze schoolgids een goede indruk krijgt van de manier van werken op De Kreeke, 

waarvoor wij staan, welk e uitgangspunten wij hant eren en hoe wij proberen de kwaliteit voortdurend te 

verbet eren. 

 
We zijn er van overtuigd dat u onze schoolgids m et 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 
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- De wijze van vervanging 
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Algemeen 

 
Bestuurlijke aansturing 

RKBS 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/
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1. Basisschool De Kreeke 

 

Leerlingpopulatie 

Basisschool De Kreeke: 
Onze school is een katholieke basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht zijn achtergrond. We 

verwac hten van een ieder, dat men andere culturen en denkbeelden respecteert .Wij staan midden in de 

gemeenschap van Westdorpe. Dat betekent dat we meedoen aan veel activiteiten die in ons dorp 

worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de  

gemeenschap. Daarom maken wij keuzes. Wij richten ons eerst en vooral op het geven van goed 

onderwijs. 

We hebben binnen Perspecto te maken met een dalend leerlingenaantal. De kinderen die onze school 

op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben bijna allemaal de peuterspeelzaal bezocht. Ook heef t een groot 

aantal instromende leerlingen gebruik gemaakt van de kinderopvang, waardoor er een goede basis is 

gelegd voor de taalont wikkeling. 

Meer dan de helft van de ouders van onze school he eft een opleiding genoten op MBO, of HB O niveau. 
We willen ervoor zorgen dat uw kind zich op onze school veilig voelt, zodat het m et plezier naar 
school gaat. Ieder kind m oet zich in de eigen groep geaccepteerd, veilig en opgenomen voelen. 
Acceptatie en respect voor elkaar, is voor ons een uitgangspunt. 

 
We beschikken over een gebouw in een rustige en veilige omgeving. We hebben 8 groepslokalen, 
een computerlokaal, een overblijflokaal, een directiekamer en een lerarenkamer. 

 

Schoolklimaat 
Schoolklimaat: plezier, rust, veiligheid en vertrouwen. Uitgangspunt bij de begeleiding van kinderen op 
De Kreeke is dat een kind pas optimaal tot leren komt als het gemotiveerd is. Motivatie wordt beïnvloed 
door de omgeving, door de eigen persoonlijkheid en door de school. 
De Kreeke probeert een klimaat te scheppen dat zorgt voor een goede motivatie. De sfeer waarin een 
kind moet opgroeien is van groot belang voor de leerprestaties. Wij streven naar een vriendelijk en 
veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als een kind zich prettig en veilig voelt en m et plezier naar 
school gaat kan het zich optimaal ontwikkelen. 

 

De leeromgeving moet uitdagend, goed verzorgd en kindvriendelijk zijn. De teamleden moeten 
motivatie uitstralen, toegankelijk zijn voor de kinderen, een “maatje” kunnen en durven zijn voor de 
kinderen. Ook dienen ze hoge verwachtingen te hebben van de kinderen en stralen ze vertrouwen 
uit richting kinderen en ouders, ze kunnen ook een gevoel van “onze school” overbrengen.  

 

Wij willen graag een speel-, leer– en leefklimaat in de school creëren, waarin alle kinderen zich thuis 

voelen. Gelijkheid, begrip, waardering en respect voor elk aar zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden. 

Elke leerling zal zich bewust moeten zijn/worden dat het deel uitmaakt van een groter geheel en dat 

het een rol speelt in het hele groepsgebeuren. 

Daarnaast streven we ernaar om het vertrouwen van u, als ouder, in de school te 
verwerven en te behouden. 

De ontwikkeling van kinderen 

Op De Kreeke is het onderwijs gericht op een vijftal ontwikkelingsgebieden: 
1. Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Hierbij gaat het om het leren om gaan met eigen gevoelens en gevoelens van anderen. Het leren 
van sociale vaardigheden is nodig om het werken en spelen m et anderen mogelijk te maken.  
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid nemen op onze school een belangrijke plaats in. 

2. Cognitieve ontwikkeling. 
Centraal hierbij staat het verwerven en toepassen van kennis. Zowel kennis die voorkomt uit 
eigen ervaring, als kennis die door anderen wordt overgedragen. 

3. Ontwikkeling van creativiteit. 
Hierbij gaat het met name om het zelf zoeken naar oplossingen en ruimte voor eigen ideeën.  

4. Ontwikkeling van waarden en normen. 
De school vormt een onderdeel van de maatschappij. Aspecten als openheid, eerlijkheid, res pect, 
vertrouwen, gelijkwaardigheid en waardering voor elkaar zijn voor De Kreeke erg belangrijk.  

5. Zintuiglijke en motorische ontwikkeling. 
Hierbij gaat het er om dat de ontwikkeling verloopt via o.a. bewegen,spel, omgaan m et 
ontwikkelingsmateriaal en schrijven. 
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2. De opdracht van de school 
 

Onze doelstelling 

Het onderwijs op onze school wordt verzorgd door gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers 

die open staan voor nieuwe ontwikkelingen en willen leren van elkaar en van de kinderen. Dit door 

kritisch na te denken over hun werk en elkaar op een open manier feedback te geven. 

Als enige school in het dorp willen wij deel uitmak en 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 (2015 -2019) verder werken aan 

de kwaliteitsont wikkeling 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, Sam en, Ont wikkelen en Eigenaarschap. 

 
Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een veilig schoolklimaat in de context van een fijn en leefbaar 

dorp. Onderwijs dat door afstemming rekening houdt met de capaciteiten, kwaliteiten en talenten m aar 

ook behoeften van het individuele kind, om er zo voor te zorgen dat de kinderen zich optimaal 

ontwikkelen en zich zo voor kunnen bereiden op een plaats in de maatschappij. 

Dat betekent dat we een school zijn waar: 

 Iedereen, binnen onze mogelijkheden, welkom is.

 Uitgegaan wordt van grondbeginselen zoals gelijkwaardigheid, 

verantwoordelijkheidsgevoel, gem eenschapszin en respect voor elkaar.

 Rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke verschillen.

 Er sprake is van een voor elk kind optimale doorgaande lijn.

 We van en met elkaar leren.

 Er een goed samenspel is tussen kinderen, ouders en team.

 We gebruik maken van elkaars mogelijkheden.

 Eigen inbreng van groot belang is.

 Goed onderwijs gegeven wordt.

 Het iedere dag anders kan zijn.

 Het niet alleen gaat om de intellectuele kant van het kind, maar waar ook de 

sociale, culturele, motorische en creatieve vorming een grote mate van 

aandacht krijgt.

 Betekenis vol, interactief onderwijs gegeven wordt.

 Onderwijs gegeven wordt, gebruikmakend van diverse werk vormen.

 We uitdragen wat we zijn; we doen wat we zeggen.

 

 
Dit alles vanuit een katholieke schoolidentiteit die ondermeer zichtbaar wordt in:  

 Een duidelijke plaats van godsdienstonderwijs in het aanbod.

 Een ruim aanbod van symbolen, gebruiken en feesten.

 Een respectvolle om gang met elkaar.
 Een evenwichtige relatie met de regionale geloofsgemeenschap.

 Een open opstelling naar ouders, maatschappij en verschillende (geloofs -)overtuigingen .
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3. De leeractiviteiten van de kinderen 

 

Coöperatief leren 

“Coöperatief leren” is een onderwijsaanpak waarbij we leerlingen activeren en motiveren door ze 

te laten samenwerken. Op een gestructureerde manier! Het effect? Hoge leerprestaties en een 

goede onderlinge verstandhouding. 
Met coöperatief leren bereiken we tegelijkertijd twee doelen: 
1. De leerlingen worden uitgerust voor een toekomst waarin ze zelfstandig in team verband zullen 

werken en leren. 
2. De leerlingen leren meer geconcentreerd en bewuster doordat ze in interactie met elkaar 

zijn. Dit levert hogere leerprestaties op. 

Coöperatief leren is geen groepswerk. Bij groepswerk wordt er samengewerkt aan één opdracht. 

Meestal leidt dat tot een gezamenlijk product waarbij niet duidelijk is wat precies de bijdrage van ieder 

individu is geweest. Bij coöperatief leren wordt de samenwerking zo gestructureerd dat niemand er 

een beetje bij kan hangen en niemand de interactie kan overheersen. Meestal wordt er toegewerkt 

naar een individueel resultaat. Er wordt dan ook gewerkt met uitgekiende samenwerkingsvormen: 

didactische structuren. 
 

Leerlingen moeten ook leren samenwerken met elke andere leerling. Dat is lang niet altijd 
automatisch het geval. Wij werken daarom dan ook met aparte activiteiten die de onderlinge 
verhoudingen verbeteren en goed houden. 

 
In coöperatief leren is het leren samenwerken geïntegreerd, daardoor doen de leerlingen vanzelf 
sociale vaardigheden op. Die passen ze ook voortdurend, in alle lessen toe. 

 

Groep 1 en 2 
We werken met twee combinatiegroepen 1-2, De aanpak in deze groepen verschilt nogal van die in 
de andere groepen. De dagdelen beginnen altijd in de kring, waar veel aandacht wordt besteed aan 
taalontwikkeling, tijdsoriëntatie, muzikale vorming en voorbereidende rekenactiviteiten. 
Deze ontwikkelingen worden in zowel de grote als de kleine kring zo tastbaar mogelijk gemaakt 
zodat bepaalde abstracte begrippen goed begrepen kunnen worden. Bij taalontwikkeling denken we 
o.a. aan uitbreiding van de woordenschat, goede zinnen kunnen maken, luisteren naar elkaar, 
luisteren naar een verhaal, creatief denken, enz. 
Met voorbereidende rekenactiviteit en bedoelen we begrippen aanleren zoals groot/klein, weinig/ veel, 
enz. Vanaf begin dit schooljaar maken we gebruik van de methode “Onderbouwd”. 
Naast de eerder beschreven kringactiviteit en wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken,  
op het schoolplein en in de gymzaal. 
Er is wel verschil in activiteiten voor de jongste en oudste kleuters. Bij de jongste kleuters (4/5 jarigen) 
wordt de nadruk gelegd op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor regelmaat 
en gewoontevorming. Het leren wordt in deze groepen vooral gedaan door spelen. 
Bij de oudste kleuters (5/6 jarigen) gaat dit spelen nog wel door, maar wordt er toch al wat meer door 
de leerkracht gestuurd. Meestal is er voor alle vakgebieden een samenhang. W e werken in thema‟s, 
bijvoorbeeld de seizoenen of kerstmis, enz.. Het spelen is in de kleutergroep LEREN: b.v. spelen in 
de blokkenhoek om vat: bouwen (meten), taalontwikkeling (praten met elkaar), sociaal-emotionele 
ontwikkeling (afspraken maken, geven en nemen). 
Aan de tafels werken met een puzzel is leren met vormen om gaan of met kleuren. Wie tekent moet 
nadenken wat hij op papier zet en tevens is dit een vorm van voorbereidend schrijven. 
De taalontwikkeling neemt bij ons een zeer belangrijke plaats in, omdat dit de basis is van het leren en 
denken. 
Bij de oudste kleuters en kinderen (die daar aan toe zijn), wordt ook het voorbereidend lez en, rekenen 
en schrijven aangeboden. Aan het eind van dat jaar wordt besproken of het kind toe is aan groep 3. 
Het is heel belangrijk dat er goed op gelet wordt of het kind een goede basis heeft om aan groep 3 te 
beginnen. We zien graag dat een kind met zelfvertrouwen en een goede basis onze school doorloopt. 
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Groep 3 t/m 8 

Taal/lezen 

Taal– en leesonderwijs is op onze school erg belangrijk. In groep 3 staat het leren lezen centraal. We 
gebruiken daarvoor de methode: “Veilig leren lezen”. Vanaf eind groep 3, begin groep 4 begint dan het 
voorgezet technisch lezen. Daarvoor maken we gebruik van de methode “Estafette lezen”. Estafette 
biedt de leerlingen lees onderwijs op maat. Hun leesprestaties bepalen de aanpak voor iedere leerling 
afzonderlijk. Instructie bij het lezen, zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen. 
Naast dit leren technisch lezen is er vanaf groep 3 ook begrijpend lezen. Aan de hand van teksten, 
moeten door de leerling vragen worden beantwoord. In de hogere jaren komt daar studerend lezen 
bij. Dit doen we door het gebruik van Nieuwsbegrip XL in de groep te gebruiken. 
Om het plezier in lezen te vergroten kennen we daarnaast  vanaf groep 3 ook nog het  “vrij‟ lezen. De 
leerlingen mogen dan een boek kiezen uit de boekenkast in de klas. 
Het taalonderwijs bestaat uit mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (luisteren, 
spreken, stellen, woordvorming en zinsbouw). Dit is allemaal samengebracht in de 
methode Taal-actief. 

Schrijven 
We maken gebruik van de methode “Pennenstreken”. 
Voorbereidende schrijfpatronen kom en al in groep 2 en in het begin van groep 3 aan de orde. Half 
groep 3 wordt begonnen met het verbonden schrift. Veel aandacht wordt ook besteed aan een juiste 
zithouding, een goede pengreep en aan de verzorging van het werk. 

 

Rekenen 
Voor ons rekenonderwijs gebruiken we de vernieuwde methode “Pluspunt”. Belangrijk kenmerk van 
deze methode is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse herkenbare situaties. Ook het inzichtelijk 
oplossen van rekenproblemen en het gebruik van verschillende rekenstrategieën neemt een 
belangrijke plaats in. 

Computergebruik 

Bij de verschillende vakken wordt de computer ingezet als leermiddel. Dat betekent dat het voor kan 
komen dat leerlingen bladzijden in hun werk en niet hebben gemaakt omdat ze de stof die 
aangeboden werd d.m.v. het werkblad hebben gemaakt op de computer. Doormiddel van 
oefensoftware wordt geoefend m et de in de les behandelde onderdelen van Taal - Actief en Pluspunt. 
In groep 5/6 en 7/8 wordt het huiswerk gemaakt m.b. v. het online programma Rekentuin/ Taalzee. 
De computer wordt ook gebruikt bij het maken van werkstukken en/of het voorbereiden van 
spreekbeurten. M aar de voorbereiding hiervan wordt bijvoorbeeld in groep 5/6 ook regelmatig thuis 
gedaan. 

 

Wereldoriëntatie 

De wereldoriënterende vakken krijgen op school ruime aandacht. In groep 3 t/m 6 wordt gewerkt rond 
een thema. Uit  vele bronnen wordt informatie gehaald. Onder andere de schooltelevisieprogramma ‟s 
“Schooltv weekjournaal” en “De buitendienst”. 
Ook maken we gebruik van de volgende methodes: 

 Aardrijkskunde: Argus Clou aardrijkskunde 

 Geschiedenis: Argus Clou geschiedenis 

 Biologie: Argus Clou natuur en techniek 

 Verkeer: “Klaar over” 

 
Enkele malen per jaar wordt de methode losgelaten om projectmatig rond een thema te werken. Dit 

gebeurt dan door de gehele school. In groep 7 vindt het theoretisch en praktisch verkeersexamen 

plaats. Als een leerling voor het examen zakt (praktijk of theorie), wordt dit in groep 8 opnieuw 

gedaan. Bij het niet behalen van het theorie examen worden de theorie lessen worden dan gevolgd 

bij groep 7. 

 
Engels 

In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. Nadruk ligt op mondelinge vaardigheid en het wegnemen 

van spreekangst voor wat betreft een vreemde taal. We maken gebruik van de methode “Real English”. 

Expressievakken 

Bij expressie moet u denken aan zaken als tekenen, handenarbeid, handwerken, muziek, enz. Al deze 

vakken kom en in de groepen aan bod. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet 

alleen het leren heeft nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als 

ontspannend. Ook hier wordt er les gegeven en streven we kwaliteit na. Ons streven is gericht op het 

ontdekken van materialen en het ervaren van het plezierige van expressie. We gebruiken voor de 

expressievakken de methode: “Moet je doen”. 
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Lichamelijke opvoeding 
Alle leerlingen hebben gymles. De leerlingen uit groep 1 en 2 gaan één maal per week naar de 
gymzaal. Zij hebben eenvoudige gymschoenen nodig. vanaf groep 3 wordt twee maal per week 
gegymd. De kinderen hebben hiervoor passende gymkleding en schoenen nodig. In de lessen wordt 
aandacht besteed aan de verschillende bewegingsvormen zoals bijvoorbeeld rollen, klimmen, duikelen, 
springen met en zonder toestellen. Daarnaast is er les in allerlei spel vorm en. Accent daarbij ligt op 
samenspel en sociaal gedrag. De school maakt gebruik  van de gymzaal “De Vliet‟. De methodische lessen 
voor de hele school worden op maandag gegeven door de eigen leerkracht, wel met een opbouw in 
moeilijkheidsgraad. Tijdens het andere gymmom ent in de week worden de spellessen voor de groepen 
3 t/m 8 gegeven. De methode is: “Basislessen bewegingsonderwijs”. 

 

Godsdienst 
We proberen op onze school serieus aandacht te besteden aan de geloofsopvoeding van uw kind. We, 
vertellen de kinderen (bijbel)verhalen, zingen we liedjes en houden we vieringen om daarvan iets met 
elkaar te delen. W e gebruiken de m ethode “Hem el en A arde” om de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke vorming zo goed mogelijk vorm te geven. 

Sociaal emotioneel leren 

Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal -emotioneel leren 

(SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het 

basisonderwijs. De lessen worden iedere week gegeven gedurende een half uur in elke groep.  

Intercultureel onderwijs 
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. 
Leerkrac hten, 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. 

Muziek 
In januari starten we op De Kreeke met het tweede deel van een driejarig muziekproject 
voor de hele school. Informatie hierover volgt in de loop van het schooljaar. 

 

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

De lokalen zijn zodanig van inrichting dat de kinderen er optimaal in kunnen werken en daarnaast zich er 

„thuis ‟kunnen voelen. 

In de school bevindt zich een orthot heek. Dit is te vergelijken m et een bibliotheek. Het verschil is dat 
er in een orthotheek enkel boek en en materialen staan om kinderen die extra hulp nodig hebben te 
helpen. Dit kan voor kinderen zijn die een leerprobleem hebben, maar ook leerlingen die 
hoogbegaafd zijn. 
In de groepen 1/2 hebben de kinderen in het lokaal zelf de beschikking over prentenboeken en 
leesboeken. 
De school heeft de beschikking over computers in een apart computerlokaal. In alle groepen 
staan nog 1 a 2 computers. De computers worden gebruikt ter ondersteuning van het 
lesprogramma. 
In het computerlokaal is een hoek ingericht met studieboeken: het documentatiecentrum. De boeken 
worden gebruikt door de leerlingen vanaf groep 5 voor het maken van werkstukken en spreekbeurten. In 
elk lokaal wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord, het zogenaamde digibord. 
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4. De kinderen 

 
Het is van belang, dat de juiste keuze wordt gemaakt. Op deze manier komt het kind op die school 
terecht, waar optimaal gepresteerd kan worden, en waar het zich gelukkig en thuis voelt, zodat op 
termijn het einddiploma voortgezet onderwijs kan worden behaald. 
Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op 
de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de brugklasperiode. Hieruit is voor 
ons af te leiden of de advisering -achteraf– al dan niet juist is geweest. 
 

Ononderbroken ontwikkeling 

Leertijd versus ontwikkeltijd 
Leertijd is die tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. De reguliere 
basisscholen binnen Perspecto hanteren een leerstofjaarklassensysteem en binnen dat systeem moet een kind in een 
bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden verwerven. Er zijn kinderen waarvoor die leertijd 
tekort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te lang is. Binnen de scholen Perspecto is in het overgangsprotocol 
beleid vastgelegd over de ononderbroken ontwikkeling en het verlengen van de leertijd waarbij de scholen onderling 
de besluitvorming van elkaar respecteren. 
Omdat verlengen van leertijd, doubleren van een groep, een ingrijpende gebeurtenis is voor een leerling en zijn/haar 
ouders, moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed overwogen worden, aan de hand 
van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moeten worden besproken. Binnen het 
leerstofjaarklassensysteem differentiëren we naar tempo, naar niveau, naar leertijd en naar instructiebehoefte. Voor 
leerlingen die uitvallen proberen we minstens de minimumdoelen te halen. Tegen het einde van het schooljaar 
betekent dit voor bijna alle kinderen overgang naar de volgende groep en voor een enkeling een doublure. 
In het overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters geboren in de maanden oktober, november of 
december. Bij deze ‘najaarskleuters’ geldt de afweging of ze in 7.7-7.9 jaar of in 8.5-8.9 jaar de basisschool 
doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend bij het nemen van een beslissing.  
Kinderen die in oktober, november of december in groep 1 komen worden in de loop van het schooljaar uitvoerig 
besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen geldt dat de doorstroom 
naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt wanneer de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in groep 2. Het 
onderwijs vervolgen in groep 1 geldt niet als een doublure. 
De beslissing voor een doublure ligt bij de school. De school neemt de ouders mee in het proces van besluitvorming 
via bovenstaande stappen.  

 

 

 
Toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering 
Onze school staat open voor alle kinderen. 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. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. Soms kunnen we een kind 
niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor. 
De weigeringsgronden kunnen als volgt zijn: 
a. De groep is vol. 
b. De school kan de nodige ondersteuning niet bieden (zie daarvoor het hoofdstuk Passend Onderwijs 

en ons Schoolondersteuningsprofiel). 
c.  Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt (dit geldt bij zowel leerlingen als ouders). 
d. Godsdienst en levensbeschouwing (voor bijzonder onderwijs). 
 
De scholen van Onderwijsgroep Perspecto hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en 
verwijdering. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag 
door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen 
van maatregelen genomen:  
• Time-out  
• Schorsing  
• Verwijdering  
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Time-out.  
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.  
• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident 

en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).  
• De time-out maatregel kan éénmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst 

conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo 
spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.  

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een 
lid van de directie van de school aanwezig.  

• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2). 

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  
• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.  

 
Schorsing. 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, 
kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij 
van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel 

en om goedkeuring gevraagd.  
• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er 

maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden 
(zie noot 3). 

• De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4). 
• Van elke schorsing langer dan een dag, wordt melding gedaan bij de inspectie van het onderwijs 
• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de 

maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.  

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
o Het bevoegd gezag  
o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen  
o De inspectie onderwijs  

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk 
binnen 14 dagen op het beroep.  

 
Verwijdering:  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 
en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke 
regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. 
• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor 
gezien wordt getekend.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  
o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen 
o De inspectie onderwijs  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, 
waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.  

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  
• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  
• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift.  
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• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal 
onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende 
acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  

 
Noot 1:  Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk 

gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de 
ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een oplossing. 

Noot 2:  De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij 
het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een 
ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het 
incident in het dossier van de leerling.  

Noot 3:  Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt 
belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van 
deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden 
behoren.  

Noot 4:  Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte 
verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter 
beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. 

 
Huiswerk 
In principe hebben de kinderen op school voldoende tijd hun werk in orde te maken. Het heeft echt er 
voordelen als kinderen regelmatig wat schoolwerk thuis maken. 
 Het biedt de mogelijkheid om op school wat meer aandacht te besteden aan vakken of 

onderdelen die extra aandacht nodig hebben of die de speciale belangstelling van een kind 
hebben; 

 Met de huis werkopdrachten willen we de leerling al wat laten wennen aan het thuis verrichten van 
opdrachten. Huiswerk is daarom voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8 een gewone zaak. Zij leren 
dan voor een proefwerk wereldoriëntatie, maken van werkstukken of voorbereiden van een 
spreekbeurt. Ook maken zij gebruik van oefensoftware op de PC. Voorafgaande aan dat geen de 
leerlingen moeten leren, bespreken we enkele manieren van studeren. De nadruk die wij leggen 
ligt vooral op het kunnen toepassen van de geleerde stof in plaats van het louter memoriseren. 
Natuurlijk mogen de ouders de kinderen bij het huiswerk maken begeleiden. Noodzakelijk is dat 
niet. Wanneer er bij het maken van huiswerk problemen ontstaan dan kunnen de ouders daarover 
contact opnemen m et de leerkracht. Ook wij zullen bij problemen omtrent het huiswerk contact met 
u opnemen. Het huiswerk van Taal en Rekenen wordt gedaan door het adaptieve online 
computerprogramma Rekentuin/Taalzee. De kinderen maken iedere week een aantal vooraf 
vastgestelde opgaven en iedere week wordt gecontroleerd of deze gemaakt zijn. Hoe beter de 
resultaten, hoe moeilijker de opdrachten. Als blijkt dat een leerling gedurende één week het 
huiswerk niet gemaakt heeft krijgt hij/zij een waarschuwing van de leerkracht en dient de niet 
gemaakte opgaven alsnog te m aken. Als twee weken achter elkaar het huiswerk niet gemaakt is 
gaat het overzicht hiervan mee naar de ouders met het verzoek dit te ondertekenen. Dit 
ondertekende overzicht wordt bij de leerkracht ingeleverd. 

 

Privacy 

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens 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 inform atie verzoek en 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.  

 
Gsm: 

Wij raden leerlingen aan geen gsm mee te nemen naar school. De school is namelijk goed telefonisch 

bereikbaar. Mocht een leerling toch een gsm bij zich hebben, dan mag hij/zij deze op het schoolplein 

voor en tussen schooltijd niet gebruiken. In de klas is er een apart bakje waarin de Gsm opgeborgen 

dient te worden. Na schooltijd mag de Gsm weer mee naar huis genomen worden. 
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(Buiten)schoolse activiteiten voor de kinderen. 

Schoolfeesten scheppen voor zowel kinderen als leerkrachten de mogelijkheid, om op uiteenlopende 

moment en in het schooljaar stil te staan bij bepaalde gebeurtenissen die van invloed zijn op het 

schoolleven van dat moment. Schoolfeesten bevorderen de gezamenlijke beleving, gebeurtenissen en 

ervaringen. Schoolfeesten zijn voor kinderen een bijzondere gelegenheid om zich aan elkaar te laten 

zien met andere kwaliteit en dan alleen m aar de cognitieve. 

 

Afscheidsweek groep 8 

Ieder jaar vindt er een afscheidsweek plaats voor de kinderen van groep 8. De activiteiten die in deze 

week plaats vinden worden van jaar tot jaar bekeken en kunnen dus anders dan voorgaande jaren zijn. 

 

Om een goede verspreiding te krijgen, maken we ieder jaar aan het begin van het schooljaar een 
jaarplanning. Te denken valt aan: 

 Kinderboeken 
week 

 Sinterklaas - 

feest 

 Kerstfeest/ 

Paasfeest 

 Sportdag 

 Projectweken 

 Schoolvoetbal 

toernooi 

 
 Afscheidsweek groep 8 
 schoolont bijt 
 Schoolreis 

 Excursies 

 Laatste schooldagviering 
 Carnaval 

 Comm unie/ ormsel 

 Schoolfeest groep 1 en 2 
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5. ondersteuning aan kinderen 

 
Passend onderwijs en ondersteuning aan kinderen 

 
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, Waar mogelijk doorlopende leerlijnen, werken volgen het EDI model, Sterk 
pedagogisch klimaat. Extra begeleiding door teamleden, voor schooltijd, binnen- en buiten de pauze, bij uitstapjes en 
in vrije situaties. Oudercontacten: intake-, kennismakings en rapportgesprekken. OPP gesprekken, mail/telefoon, 
nieuwsbrief. Extra specialisme binnen de school: Intern begeleider. 
 
Procedure: 
Ouders melden hun kind aan bij onze school. Wij doen vervolgens een zo passend mogelijk aanbod op onze eigen, een 
andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de 
toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze 
de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het 
(voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. 
Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Wij kunnen daarvoor om extra informatie 
vragen bij de ouders. Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan regelen wij een passende plek op een 
andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders. 

 

 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening m et de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de 

ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het 

aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie 

hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO -Raad 

(zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn 

gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vier domeinen met een aantal ijkpunten: 

 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 

ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en com petenties 

2 Begeleiding: 

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 

3 Beleid: 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 

c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid 

zo nodig aan 

 
4 Organisatie: 

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 

b. De school heeft een effectief zorgteam 
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Perspecto onderschrijft de ambities die het huidige bestuur van het samenwerkingsverband ‘Stichting 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen’ (SSPPOZV ) heeft 

uitgesproken: 
Het oplossingsgericht vermogen van het regulier onderwijs is zo groot, dat…  

• er verantwoord voldaan kan worden aan de onderwijsbehoeften van de kinderen waar het 

samenwerkingsverband verantwoordelijk voor is, en 

• daardoor slechts een beperkte groep kinderen in een speciale onderwijssetting onderwijs 

volgen. 

Het oplossingsgericht vermogen van de basisscholen wordt gekenmerkt door goede, competente 

leerkrachten die in hun ondersteuning aan de kinderen een beroep kunnen doen op goede, effectieve en 

passende schoolinterne voorzieningen en zogenaamde tussenvoorzieningen. 

Het vergroten van de opnamecapaciteit en het oplossingsgericht vermogen van scholen kent ook 

grenzen. Een belangrijk criterium is het welbevinden van het kind. De beste onderwijsplaats is daar waar 

het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waar alles eruit gehaald wordt wat binnen de mogelijkheden 

van het kind ligt. Dit kan betekenen dat het kind gebruik moet maken van speciale voorzieningen – 

binnen of buit en de regio. 
Het Ondersteuningsplan Perspecto is een samenhangend geheel van mogelijkheden, arrangementen en 
voorzieningen, waar leerkrachten c.q. scholen op terug kunnen vallen als zij specifieke vragen hebben 

omtrent een kind of groep kinderen. Het Ondersteuningsplan Perspecto kenmerkt zich ook door een 

cyclisch proces. Telkenmale moet beoordeeld worden of het arrangement voldoet aan de eerder 

genoemde eisen en ook werkelijk een antwoord geeft op de gestelde vraag van kind, leerkracht en 

ouders. 

Perspecto heeft het Ondersteuningsplan Perspecto in 4 niveaus van ondersteuning gekaderd. Waarbij 

niveau 1 en 2 vallen onder de ‘basisondersteuning’ en niveau 3 en 4 onder de ‘extra ondersteuning’ 

zoals bedoeld in de wetgeving Passend Onderwijs. 

• Niveau 1 om vat het handelen in groep 

• Niveau 2 wordt gezien als de interne ondersteuningsstructuur binnen de eigen basisschool 

• Niveau 3 extra ondersteuning door externen; leerling blijft binnen de eigen basisschool 

• Niveau 4 ondersteuningsmogelijkheid binnen de voorzieningen zoals SO en SBO. 

Handelingsgericht werken (HGW) 

Op basisschool de Kreeke wordt Handelingsgericht gewerkt om de hierboven genoemde niveaus vorm 

te geven. Concreet houdt dit het volgende in: 

 
Niveau 1: 

Van iedere groep wordt een zorgoverzicht gemaakt waarin alle kinderen opgenomen worden. Hierin 

worden o.a. de stimulerende en belemmerende factoren weergegeven. Daarnaast worden de algemene 

behoeften van een kind beschreven (hoe komt het kind het best tot leren). Ook per vakgebied (technisch 

lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) worden de onderwijsbehoeften per kind beschreven. Op 

basis hiervan wordt per vakgebied een groepsplan opgesteld, waarin ook alle kinderen opgenomen zijn. 

Dit groepsplan wordt een aantal keer per jaar geëvalueerd. 

 

Niveau 2: 

De leerkrachten worden door de intern begeleider ondersteund bij het opstellen van de groepsplannen. 

Om de vijf weken wordt een groepsoverleg gehouden met de intern begeleider waarin de leerlingen, het  

eigen handelen van de leerkracht en de plannen worden besproken. Wanneer er zorgen zijn over een 

kind wordt een leerling-bespreking gehouden. De leerkracht doet dit samen met de intern begeleider.  

Hiervoor wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief aangelegd en besproken. In het 

ontwikkelingsperspectief worden alle waarnemingen van de leerk racht beschreven en verder aangevuld. 

Tijdens de leerlingbespreking proberen we te begrijpen hoe het zou kunnen komen dat er problemen zijn 

en plannen we vervolgstappen. Vaak is één van de vervolgstappen dat de ouders/ verzorgers worden 

uitgenodigd voor een gesprek. Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken en de te nemen stappen 
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worden samen bepaald. Een vervolgstap kan zijn dat de leerling ingebracht wordt bij de bovenschoolse 

ondersteuning. De bovenschoolse ondersteuning van Perspecto biedt: 

- begeleiding van een preventief ambulante begeleider (PAB). Een PAB-er kan zowel een kind als 

een leerkracht begeleiding bieden. Er zijn verschillende specialisten voor verschillende soorten 

problem en (zoals bv. voor gedrag, leerproblemen, motoriek etc.) 

 
- Onderzoek door een psycholoog/ orthopedagoog 

 
- Begeleiding door een NT2 leerkracht (NT2= Nederlands als tweede taal) 

- Cons ultatie door 1 van de bovenschoolse ondersteuners. Dit is een eenmalig adviesgesprek met 

mogelijk een uitbreiding daarvan. 

De extra ondersteuning wordt afgestemd op de hulpvraag. De hoeveelheid ondersteuning wordt in een 

arrangement beschreven. 

Ook werken wij samen met andere instanties zoals de GGD, Indigo, Mentaal Beter, fysiotherapeuten en 

logopedisten. 

 

Niveau 4: 

Wanneer blijkt dat alle geboden ondersteuning niet voldoende resultaat oplevert, het kind zich niet fijn 

voelt op school en/of niet voldoende tot ontwikkeling komt, kan een plaatsing op het speciaal onderwijs 

(SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) de volgende stap zijn. Er wordt dan een 

toelaatbaarheids verklaring aangevraagd voor een SO of SBO school bij de bovenschoolse 

ondersteuning. 

Ouders en school zijn educatieve partners. Er worden geen stappen ondernomen zonder de 

toestemming van ouders/verzorgers. 

 

Wanneer er vragen zijn kunt u altijd een afspraak maken met een van de leerkrachten. Ook bij de 

directeur of intern begeleider kunt u terecht. 

Samenwerkingsverband: 

 
De besturen van de scholen voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs in Zeeuws Vlaanderen 

werk en samen in een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Samen zijn de scholen het er 

over eens dat de uit voering van het Passend Onderwijs simpel, efficiënt, effectief en goedkoop moet zijn. 

 

Uitgangspunten: 

 
 Onderwijs vindt plaats in de klas 

 De autonome schoolbesturen krijgen een zorgplicht opgelegd. 

 Het samenwerkingsverband wordt door de overheid geconfronteerd met budget financiering. 

 Binnen het Speciaal Basis- en Voortgezet onderwijs worden bijzonder goede dingen voor 

kinderen met speciale behoeften gedaan. 

 Thuiszitters zijn onacceptabel. 

 Ouders zijn een onmisbare part ner in de opvoeding 
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Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften 

Wanneer blijkt dat een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, nadat er allerlei maatregelen 

zijn genomen, zoeken we hulp bij verschillende deskundigen. We schakelen dan, via het Zorgplatform, 

externe hulp in. Deze zal veelal nader onderzoek doen en adviezen geven om het kind op onze school te 

helpen. Daarnaast kunnen we ook, na bespreking in en goedkeuring van het Zorgplatform op 

deskundigen uit het speciaal onderwijs een beroep doen. Dit Zorgplatform is een 

samenwerkingsverband tussen de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs. Met hulp van het 

speciaal onderwijs trachten we dan om het kind zo veel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving, de 

basisschool, op te vangen. Het komt echter voor dat leerlingen zulke specifieke behoeften hebben, dat 

zij aangewez en zijn op een vorm van speciaal onderwijs. Door de wet is voorgeschreven dat een leerling 

niet zo maar naar het speciaal onderwijs kan worden doorverwezen. De basisschool zal eerst moeten 

aantonen wat er al aan het probleem is gedaan. Er moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd 

worden binnen Perspecto en daarna bij het Speciaal onderwijs. Dit vindt altijd plaats in overleg met en 

met toestemming van de ouders. 

Bovenschoolse zorg Perspecto 

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zic h zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt 

bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, 

maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de 

intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw 

kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft. 

Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. 

De school kan dan sam en met u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorg- en Adviesteam, het ZAT. 

In het ZAT werk en verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een 

(school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, een preventief ambulant begeleider 

en enkele intern begeleiders van Perspectoscholen. Het ZAT kan u en de school adviseren over 

mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Binnen de Bovenschoolse Zorg van Perspecto zijn 

er brede mogelijkheden voor extra hulp. Eveneens kan de schoolmaatschappelijkwerker de hulpvraag 

bespreken in het overleg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin zijn hulpverlenende 

instanties gebundeld om per hulpvraag te bepalen welke zorg er buit en de zorg op school gewenst is. Dit 

CJG kunt u als ouder ook altijd op eigen initiatief benaderen voor vrijblijvend advies. 

Hoe werkt het ZAT? 

U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het ZAT (u geeft hiervoor schriftelijke 

toestemming). De intern begeleider vult de aanmeldingsformulieren in waarop alle informatie die nodig is 

om een goed overleg te kunnen voeren is vermeld. 

Het ZAT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld. 

Het team zoekt samen m et een vertegenwoordiger van de school naar oplossingen en geeft een advies 

over de benodigde hulp. 

Het advies wordt met u door iemand van school besproken, vervolgens wordt de benodigde hulp in gang 

gezet en uitgevoerd. 

Aan de hulp van het ZAT zijn voor u geen kosten verbonden. 

 
Dossiervorming 

Van alle kinderen waaraan planm atig speciale zorg wordt verleend, wordt een dossier aangelegd. In 

dat dossier kom en de volgende zaken: 

 Persoonlijke gegevens. 

 De verzamelde gegevens. 

 Het handelingsplan. 

 Een overzicht van de besluit en die over het kind genomen zijn. 

 Een overzicht van de externe instanties die met het kind gewerkt 

hebben. Dit dossier blijft op school, zolang het kind op school 

blijft. 

 

 

Het leerlingdossier 

 
Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit de 
leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.  
 De leerlingadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van leerlingen en hun 

ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.  
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 Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en 
eventuele aandachtspunten. Ook een ondersteuningsdossier kan uitmaken van het onderwijskundig rapport. De 
precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd.  

 Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten hiervan bij het 

leerlingdossier gevoegd.  
 

De bewaartermijnen 
De twee componenten van het leerlingdossier hebben eigen bewaartermijnen.  
 De leerlingadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De gegevens voor het 

berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken nadat de leerling van school is.  
 Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen twee jaar nadat een 

leerling van school is.  
 

Het inzagerecht van ouders 
Ouders hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind recht op inzage in het leerlingdossier. Ouders kunnen 
een afspraak met de school maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school aanwezig in 
verband met de privacy van anderen. Ouders mogen een kopie maken van het dossier en onjuiste informatie laten 
verbeteren of verwijderen. Ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport wanneer hun kind naar 
het voorgezet onderwijs of naar een andere school voor (speciaal) basisonderwijs gaat.  
 
Inzage door derden 
In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij:  
 de plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs  
 de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een andere basisschool  
Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit het leerlingdossier 
van hun kind mogen inzien.  
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6. De leraren 

 
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. 
 

De begeleiding en inzet van stagiaires 
Wij vinden het erg leuk om geregeld stagiaires van de PABO en het ROC te mogen begeleiden. Wij 
zijn niet alleen verplicht daartoe, maar vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de 
school in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega‟s. Bovendien is contact met de PABO en 
jonge collega‟s ook  voor een levendig en modern onderwijs  van groot belang. 
Op onze school lopen regelmatig leerlingen van de Hogeschool Zeeland-PABO stage en hebben 
we ook wel stagiaires van de opleiding SAW (sociaal agogisch werk ) uit Terneuzen. De leerlingen 
van de PABO kunnen in alle groepen geplaatst worden en voeren opdracht en uit die zij mee krijgen 
van hun opleiding of die zij opkrijgen van de groepsleerkracht. De stagiaires van het SAW lopen 
voornamelijk stage in de onderbouw. 
Lio-stage: 
Een lio-stagiaire (lio = leerkracht in opleiding) is een vierdejaars pabostudent. Dat betek ent dat zij naast 
een groepsleerkracht stage lopen en steeds meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Uiteindelijk 
zullen zij enkele weken de groep volledig overnemen. Het zijn dan ook vierdejaars studenten die het 
jaar daarna zelfstandig een groep moeten kunnen draaien. 
De eindverantwoordelijkheid van de gegeven lessen door stagiaires blijft altijd bij de bet reffende 
groepsleerkracht. 

 

Nascholing van leerkrachten 

Regelmatig volgen leerkrachten lang– of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de 

hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Door het volgen van die cursussen verdiepen 

en breiden de leerkracht en hun kennis, inzicht en vaardigheden verder uit. Deze cursussen vinden 

meestal na schooltijd in de avonduren of op de woensdagmiddagen plaats. Het is ook mogelijk dat 

leerkrachten voor kort ere of langere tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval 

wordt voor vervanging gezorgd. 

Evenals in afgelopen jaren gaan onze leerkracht en weer cursussen volgen die aansluiten op dat 
waar we de komende jaren aan gaan werken. 

 

Waar gaan we de komende jaren aan werken. 

. 
Verbeteren van de kwaliteit van het didactisch handelen: 

Coöperatieve leerstrategieën 

Differentiatie in de klas 

Verbeteren van de kwaliteit van de analyses om zicht op de ontwikkeling te krijgen 

doormiddel van het maken van een diepere analyse : 

Afwijkende ontwikkelingen 

Analyses toetsen (extern) 

Diepgang in proces- en opbrengstanalyses 

Verbeteren van de kwaliteitscultuur: 

Teamleren ontwikkelen 

Structureel samen lessen voorbereiden 

Sterkere kwaliteitscultuur 
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7. De ouders 

 
Het belang van de betrokkenheid van ouders 

Onze school is een plek waar zowel kinderen, als ouders, als leerkracht en zich thuis kunnen voelen. 

In ons onderwijs staat het kind centraal, er is vertrouwen in kinderen en er heerst een open sfeer.  

Goede contacten met u, de opvoeders, is van het grootste belang voor uw kind. 

De school van uw kind is ook uw school. Een goede samenwerking, betrokkenheid en 
communicatie tussen ouders en school is van groot belang en bevordert het welbevinden van de 
kinderen. 

 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

A. Contacten over individuele kinderen. 
Omstreeks oktober vindt een “kennismakingsgesprek” plaats. In dit gesprek wordt bes prok en hoe het 
kind thuis is en hoe de leerkrachten het kind op school ervaren. 
Twee maal per jaar krijgen de kinderen een rapport. Naar aanleiding van deze rapporten org aniseren 
wij contactavonden, waarop de ouders met de leerkrachten over hun kinderen kunnen praten. 
Voor de ouders van groep 8 is er een contactavond i.v.m. het advies voor de keuze van 
voortgezet onderwijs. 

Indien ouders naast deze contactavonden behoefte hebben aan een extra gesprek, dan kan 
hiervoor een afspraak gemaakt worden met de betreffende leerkracht. Onze voorkeur gaat daarbij 
uit naar een gesprek meteen na schooltijd. 

 

B. Oudervereniging (ov). 
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. 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 
van de ouders door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Het verenigingsjaar loopt parallel met het kalenderjaar. 

 

C. Jaarlijkse ouderavond. 

In januari organiseert de oudervereniging een algemene ouderavond. Tijdens deze avond wordt het 
jaarverslag en het financieel overzicht gepresenteerd. 

 
D. De medezeggenschapsraad (m.r. ). 
De m.r. heeft als taak de openbaarheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. De m.r. 
is bevoegd om de algemene zaken in de school te bespreken indien daar aanleiding toe is. De m.r. 
reageert en maakt standpunten kenbaar betreffende beleidsontwikkeling van het schoolbestuur. 
Tevens kan de m.r. voorstellen doen bij het bestuur. In onze m.r. hebben drie ouders en drie 
leerkrachten zitting. De vergaderingen van de m.r. 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 m.r. in de hal van het hoofdgebouw. 
De m.r. is te bereiken via het e-mailadres van de school. 

 
E. Nieuws brief 
Op de hoogte blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt is belangrijk om de 
betrokkenheid te vergroten. Daarom verschijnt er iedere maand (streven is laatste vrijdag van iedere 
maand) een nieuwsbrief. In die nieuwsbrief staat de nodige informatie over wat er kom en gaat. Deze 
nieuwsbrief wordt per mail verzonden aan de ouders en staat ook op de website van de school. 

 

F. Documenten 
Deze schoolgids is een document gericht aan de ouders. Naast deze schoolgids zijn er op school 
nog m eerdere documenten en plannen aanwezig en natuurlijk kunnen en m ogen ouders daarvan 
kennis nemen. De volgende documenten zijn o.a. op school aanwezig: 

 Schoolplan 

 Klachtenregeling 

 Schoolanalyse 

 Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

 Personeelsbeleidsplan 

 Sponsoring 
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G. Ouderparticipatie 

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. Als hulpouder 
valt u onder de verantwoordelijkheid van de school (W A + ongevallenverzekering). 

H. 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. 

 

I. Informatievoorziening over kinderen bij gescheiden ouders. 
Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Deze 
informatie wordt gegeven door de groepsleerkracht bij het gesprek over het rapport. De ouder 
waarbij het kind niet woont, moet zelf zorg dragen voor een afspraak omtrent de vorderingen. Beide 
ouders krijgen in principe een apart gesprek. Een kopie van het rapport wordt op verzoek 
toegestuurd. 

 

J. www.bsdekreeke.nl 
De website van onze school. Deze site is zeker een bezoekje waard omdat er naast de algemene 
informatie in de loop van het schooljaar foto’s op worden geplaatst van activiteiten. Maar ook de 
nieuwsflits wordt er iedere maand op gepubliceerd. 

 

K. Informatievoorziening via e-mail. 

We streven ernaar om de informatie zo snel en duidelijk mogelijk aan u door te geven. Zo geven wij 
kleine mededelingen ook door via de mail. 

 

Klachtenregeling. 

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en 
bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt 
en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt. 
U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten 
gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de 
school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een 
oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.  
Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een 
procedure opgesteld. 

 
A. Wat doet u als u een klacht heeft? 
Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:  
1. Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht. 
2. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de 

vertrouwenspersoon op onze school. 
3. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van 

Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier 
gevormd. 

4. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College van Bestuur, 
dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B). 

5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie (zie 
onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp van de 
vertrouwenspersoon. 

6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).  
 

B. Vertrouwenspersoon. 
Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is dat: Chantal Pauwels (juf van groep 5/6). 
Zowel ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De 
vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op woensdag t/m vrijdag of kan via email worden 
bereikt: chantalpauwels@ogperspecto.nl. Het bestuur van Onderwijsgroep Perspecto geeft ouders en 
leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De 
vertrouwenspersoon voor ouders en/of verzorgers is Mw. Annette de Koning. Zij is te bereiken via het 
mailadres: info@dekoningvertrouwenszaken.nl  .  
De vertrouwenspersoon voor medewerkers van Perspecto is dhr. Frank Ingels. Hij is te bereiken via het 

http://www.bsdekreeke.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@dekoningvertrouwenszaken.nl
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mailadres: frankingels@zeelandnet.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het 
secretariaat van Onderwijsgroep Perspecto, tel. 0114 347880. 

 
 

C. Een klacht indienen. 
Op onze website en op de website van Onderwijsgroep Perspecto (www.onderwijsgroepperspecto.nl) vindt u 
het beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Perspecto. Daarbij ook het reglement van de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk hopen wij 
als school dat al deze procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane problemen samen op 
een zo goed mogelijke manier oplossen. 

 

Gedragscode 

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct 
duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige 
Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in 
het onderwijs. In het kader van een correcte omgang  is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op 
scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen 
van Onderwijsgroep Perspecto, ontwikkeld. Bij aanmelding van een nieuwe leerling neemt de directeur deze 
gedragsafspraken door en vraagt instemming voor deze afspraken aan de ouders. De afspraken zijn:  
• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de 

school wordt nooit getolereerd 
• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen 
• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd 
• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord 
• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden 
• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief 
• Breng uw kind op tijd in de klas 
• Bewaar de rust in het schoolgebouw 
• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken 
• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen. 
De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij 
de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast 
geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure). 

 
Schoolverzekering 

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De bagage is hierbij uitgesloten. 

Uw kind is tijdens de schooluren en op weg naar school en van school verzekerd tegen financiële 

gevolgen van een ongeluk. Dat betekent van 8.00 – 16.00 uur. Ook tijdens de schoolreizen, 

excursies, sportdagen en schoolsportwedstrijden zijn de kinderen verzekerd. Tevens is het 

raadzaam, indien u wel eens kinderen met de auto vervoert hiervoor een inzittendenverzekering af te 

sluiten. Wilt u deze verzekering uitbreiden, dan kunt u contact opnemen met dhr. Ruud van 

Hout en, e-mail ruud_van_houten@aon.nl of tel:071-3643151 
 

Overblijven  
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. 
Een kwartier voor schooltijd nemen de leerkrachten het toezicht verder op zich. Bij slecht weer mogen de 
kinderen naar binnen nadat de extra bel “de regenbel” gegaan is. Maar over het algemeen gaan we naar 
buiten om een “frisse” neus te halen. 

 

Sponsoring 

Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen(OC&W ) heeft regels vastgesteld die scholen in acht 
moeten nem en als ze gebruik maken van sponsoring. Sponsoring mag het onderwijs niet beïnvloeden 
en de school mag er niet afhankelijk van worden. De school moet objectief en onafhankelijk blijven. 
Voor onze school betekent dit: 
Dat er in principe geen sponsoring plaats vindt. Een uitzondering hierop is de sponsorloop, de 
opbrengst hiervan komt ten goede aan de vastenactie. Bijdragen uit het bedrijfsleven in de vorm 
van schenkingen worden geaccepteerd als ze niet ingaan tegen de doelstellingen van de school.  

  

mailto:frankingels@zeelandnet.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
mailto:ruud_van_houten@aon.nl
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Vrijwillige ouderbijdrage 

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.  
De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, maar 
biedt dan wel een alternatief programma aan. 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 2018-2019 is 
de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van €20,00. Voor de schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd die afhankelijk is van de bestemming. 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-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’. 
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8. De ontwikkeling van het onderwijs 

 
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 

De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen. Wij willen proberen op die 

veranderingen zo adequaat mogelijk te anticiperen. Het gebruik van de nieuwste leermethoden en 

eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Om dat de financiën beperkt zijn, moet 

er zuinig m et deze middelen worden om gesprongen. Bij de besteding van de school ter beschikking 

staande middelen geven wij hoge prioriteit aan moderne methoden, met name voor de basisvakken 

rekenen/wiskunde en taal. 
 

Ons schoolplan bevat actiepunten voor de jaren 2015 t/m 2019. Het bevat de volgende onderdelen:  

 De visie van de school.

 De onderwijskundige vorm geving van ons onder wijs.

 De zorg aan leerlingen.

 Beleidsplannen.

 Kwaliteitszorg.
 

Het schoolplan is een leidraad voor een veranderingstraject dat zijn voortgang vindt vanuit het 
schoolplan “2015-2019”. De veranderingsonderwerpen staan beschreven onder het kopje “de leraren” 
Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage op school. 

 

Bewaken van de kwaliteit 

De kwaliteit van het onderwijs is een moeilijk te omschrijven begrip. Kwaliteit zegt iets over normen en 

waarden. Het geeft een bepaalde waarde aan. Waarden die door de school, door ouders of door de 

overheid gesteld en/of geëist worden. W e zijn van mening dat “De Kreeke” veel aandacht besteedt 

aan de kwaliteit van het onderwijs. We noemen daarbij bijvoorbeeld de sfeer op school, het omgaan 

met verschillen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Dit alles 

draagt bij aan goede (leer)resultaten en het welbevinden van het kind. 
We streven er voortdurend naar om die kwaliteit te behouden en/of verbeteren. Om de kwaliteit goed 
in beeld te hebben en te houden beschikt de school over een kwaliteitsdocument waarin de 
kwaliteitscyclus beschreven staat. 
Er is duidelijk sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het team. Leerkrachten worden, 
zeker als ze net op “De Kreeke” werken, structureel en intensief begeleid.  
Een ander belangrijk middel om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen is het volgen van het 
kind. 
Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het onderwijs zal daar op moeten ins pelen, het 
dient kinderen immers voor te bereiden op de maatschappij. 
De eisen die aan ons onderwijs gesteld worden veranderen ook. Wij volgen deze veranderingen 
kritisch, we maken ze voortdurend bespreekbaar in team vergaderingen. 
Leerkracht en volgen cursussen, er zijn studiedagen voor het team en de vakliteratuur wordt kritisch 
gelezen. 
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9. De resultaten van ons onderwijs 

 

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 m ogelijkheden. 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 ont wikkeling 

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. 

Belangrijker dan uitslagen op zich, is ons inziens, de zorg voor een goede aansluiting op het (bij 
de verm ogens van de individuele leerling passende) voortgezet onderwijs. Daaraan toetsen wij de 
waarde van ons onderwijs. 
We toetsen de kinderen enkele malen per jaar met een aantal landelijke genormeerde toetsen. De 
resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en altijd binnen het team besproken. Het is voor 
ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen wel of niet goed gemaakt zijn. Ook kunnen 
wij uit de toetsen lezen of individuele kinderen vooruit blijven gaan. De één gaat sneller vooruit 
dan de ander; dat is een gegeven. Niet alle kinderen gaan naar dezelfde vorm van voortgezet 
onderwijs. 

 

Voortgezet onderwijs 
Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voorgezet onderwijs gaat, wisselt van 
jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. 
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van het 
kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. Of de gewenste schoolsoort haalbaar is, 
hangt lang niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de aard en aanleg van 
het kind. W el stellen we ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te 
zorgen dat het kind in de m eest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en dat het 
op die school goed mee kan komen. 
Cito toets. 
Wij maken gebruik van de cito eindtoets. Bij deze eindtoets kan gekozen worden uit de basis of 
de niveau toets. Als de keuze voor een leerling valt op de niveau toets, dat wordt dit vooraf met 
de ouders besproken. Deze landelijke genormeerde eindtoets kan aangeven hoe de leerling het, 
procentueel gezien, gaat doen binnen de diverse soorten voorgezet onderwijs. Tevens is er een 
schoolscore bij de Cito-eindtoets, die aangeeft hoe de school het doet, vergeleken m et andere 
basisscholen in ons land. 

 

Procedure advisering Voortgezet Onderwijs. 

Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verdere schoolloopbaan van leerlingen. 

Op onze school worden de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de 

groepen 3 t/m 8 gebruikt als onderbouwing voor het schooladvies. Deze resultaten voorspellen de 

positie in het voortgezet onderwijs na vier jaar zelfs beter dan de score op de Eindtoets. Door het 

verloop van de vaardigheidsscores op de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt 

zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt. We noemen dit de ‘harde’ gegevens. Daarnaast wordt bij 

het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal - 

emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden. Dit zijn de zgn. ‘zachte’ gegevens. 

Eind groep 7 bespreken we met ouders de uitslag van de entreetoets. In groep 8 bepalen de 

leerkracht(en) van groep 8 in samenspraak met de andere teamleden, op basis van de ‘harde’ en 

‘zachte’ gegevens (kijkend naar de hele schoolperiode, de inzet, motivatie en de rekening houdend 

met de resultaten van de entrée toets) een definitief advies. Dit advies wordt in een adviesgesprek 

met ouders en leerling besproken en op schrift gesteld. In deze gesprekken bespreken we niet 

alleen het advies, maar ook de onderbouwing hiervan. Voor 1 april wordt het advies doorgegeven 

aan de school voor voortgezet onderwijs. Nadat dit gebeurd is volgt ook nog de zogenaamde 

warme overdracht van de leerlingen tussen de leerkracht van groep 7/ 8 en de mentor van de 

brugklas waarin de leerling geplaatst is. De directeur blijft eindverantwoordelijk voor het advies.  

Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft dan het eerder geformuleerde schooladvies, 

gaan we hier zo nodig in gesprek met ouders en leerling. 

Met deze beschrijving willen wij een helder beeld geven van de zorgvuldige procedure die leidt tot 

een advies voortgezet onderwijs. Mocht u als ouder het alsnog niet eens zijn met de advisering, 

dan kunt u natuurlijk altijd terecht voor extra gesprekken. Zonodig kan het bestuur een bemiddelde 

rol vervullen. 
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Benutting van de onderwijstijd 

Een van onze opdrachten van school is er voor te zorgen dat de maximale lestijd zo nuttig 

mogelijk wordt gebruikt. We willen u dan ook vragen met de volgende zaken rekening te 

houden: 
 Stellen van vragen. 
Om ouders in de gelegenheid te stellen iets door te geven aan de leerkracht, is de deur ‘s morgens 
om kwart over acht open. De leerkrachten lopen vanaf deze tijd buiten op het plein. 

 Op tijd op school. 
Wanneer de bel gaat, gaan de kinderen in de rij staan. Daarna mogen de leerlingen met hun 
leerkracht naar binnen. De ouders nemen buiten afscheid. 
Wij verzoek en u ervoor te zorgen dat uw kind tijdig op school is, zodat de les niet wordt 
verstoord. Een kwartier voor aanvang van school kunnen de kinderen onder toezicht op het 
schoolplein spelen. Dit geldt voor zowel de ochtend als de middag. 

 Ziek zijn. 
Bij ziekte of andere redenen van verzuim dient u de school ‘s morgens voor half negen te bellen. 
Mocht uw kind de school ‘s middags niet bezoeken verzoeken wij u ook dat door te geven. 
Mochten wij niets van u gehoord hebben, dan zoeken wij contact met u om te voorkomen, dat 
uw kind tussen huis en school blijft steken. 
Van leerlingen in de bovenbouw willen wij, als ze te laat komen ook graag de reden van het te 
laat komen weten. 
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10. Protocollen 

 

Rouwprotocol 

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel scholen hebben 
een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Wij hebben dat als school ook. U kunt het volledige 
rouwprotocol vinden op onze website onder de menuknop: regelingen, rouwprotocol. In het rouwprotocol staat welke 
stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en 
kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Wij actualiseren dit rouwprotocol regelmatig om te voldoet aan de 
wensen en de situatie van de school. 
In ons rouwprotocol staan de volgende zaken beschreven: Wat te doen als het bericht binnenkomt, het vormen een 
crisisteam, informatievoorziening, aan wie en hoe, hoe vertellen we het de kinderen en hoe werken we aan de 
verwerking. Tot slot hoe gaan we om met ouders in een dergelijke situatie? Ook aan de nazorg besteden we aandacht 
in het rouwprotocol. 
 
 
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. 
1. Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat 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 
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• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 

• Meereizen m et anderen 

• Reeds een ander kind vrij 

• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 
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11. 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 
0118 – 480800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peuterspeelzaal “Olleke Bolleke” 

Singel 41 
4554 CP Westdorpe 
Tel. 0115 – 451324 

 
 
 

G.G.D. 

Postbus 45 
4460 AS Goes 
Tel.0113–249400 

Stichting Kinderopvang Zeeuws -Vlaanderen 

Bellamystraat 28 

4532 CP Terneuzen 

0115 – 612368 

 
 

 
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: www.info@ogperspecto.nl 

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

