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Christelijke Jenaplan leef- werkgemeenschap 

School met de Bijbel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Want in onze verhouding tot de medemens, 
 onze naaste, openbaart zich altijd klaar en 
 duidelijk hoe onze verhouding tot God is “ 

 
 

     Peter Petersen 
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      directeur: Peter Grabijn 
      p.grabijn@vpcotholen.nl  

     
 
Schoolstraat 6  
4693 BG Poortvliet 
 
Telefoon: 0166-612768 
e-mail:  jenaplansmdb@vpcotholen.nl  
Website: www.smdbpoortvliet.nl    
_____________________________________________________ 
 
Wij zijn onderdeel van de Vereniging 
Protestants-Christelijk Onderwijs 
Tholen en omstreken  
www.vpcotholen.nl. 
__________________________________________________ 
 
Wij zijn aangesloten bij de  
Nederlandse Jenaplan Vereniging 
__________________________________________________________ 
 
Schooltijden:  
  
Groepen 1-2:   Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   
   8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15  uur          
   De kleuters zijn op woensdag vrij  
     
 
Groepen 3 -8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag    
   8.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur 
   Woensdag: 8.30 – 12.30 uur 
 
De deuren van de school gaan open om 8.25 uur en om 13.10 uur.  
 

mailto:p.grabijn@vpcotholen.nl
mailto:jenaplansmdb@vpcotholen.nl
http://www.smdbpoortvliet.nl/
http://www.vpcotholen.nl/
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De basisschool ... 
vergeet je nooit meer! 
 
Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of 
haar leven: in de basisschoolperiode ontwikkelt uw kind zich. Een goede 
begeleiding is dan van groot belang. Bovendien blijven veel ervaringen uit 
deze schooltijd je een leven lang bij. 
 
Terecht kiest u met zorg een passende school voor uw kind en stelt u 
daar hoge eisen aan. Er zijn veel verschillen tussen scholen, identiteit, 
werkwijzen, resultaten en sfeer. Dat maakt kiezen moeilijk. 
 
Wij streven ernaar voor alle kinderen een goede tijd op de basisschool te 
realiseren. Daarbij hebben wij kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn 
we trots op de resultaten van onze leerlingen. We streven er naar om het 
beste uit de kinderen te halen. We geven onderwijs op maat, afgestemd 
op het niveau van de leerling wordt er gewerkt in de veilige omgeving van 
de eigen groep. 
 
Het welbevinden van het kind staat op de Jenaplanschool met de Bijbel 
voorop. We zijn ervan overtuigd dat een kind tot leren komt als het goed in 
zijn vel zit. Vandaar dat we een groot accent leggen op de sociaal-
emotionele ontwikkeling. 
 
Ons streven is om korte communicatielijnen te hebben tussen de school 
en de ouders. Ouders zijn daarom altijd welkom in het schoolgebouw om 
hun kinderen weg te brengen of op te halen of om actief mee te werken 
op school in projecten, activiteiten of in commissies. 
 
Wij bieden uw kind: 
Acht jaren, waarin het speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, leert wat 
samenwerken betekent, feest viert, verdriet verwerkt, problemen leert 
oplossen, zelf ontdekt, ruziet en lol maakt. 
En wij bieden u een betrokken team van stamgroepleiders die open staan 
voor communicatie met u als ouder. 
 
Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op school hebben en 
voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Wij leggen 
hierin verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde 
resultaten en we geven weer wat ouders mogen verwachten als hun kind 
op de bij ons op school zit. 
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In deze gids vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie. 
 
Uiteraard zijn we bereid om een toelichting te geven en bent u altijd 
welkom om bij ons langs te komen. 
 
Belt u gerust voor een afspraak of bezoek onze website: 
www.smdbpoortvliet.nl 
 
De Jenaplanschool met de Bijbel … een veilige plek voor ieder kind. 
 
Peter Grabijn 
Directeur 
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HOOFDSTUK 1:  BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL 
 
De "Jenaplan leef- werkgemeenschap School met de Bijbel" is gevestigd 
aan de Schoolstraat 6, 4693 BG te Poortvliet. 
De school heeft ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 4 stamgroepen. 
Het gebouw is royaal opgezet, ruime gangen met een aantal plekken voor 
het werken in kleinere groep, grote lokalen, een  gemeenschapsruimte 
met een aangrenzend speellokaal. 
 
Het buitengebied is verdeeld in een kleuter-, midden- en bovenbouwplein, 
een bosrijke speelplaats en een moestuin.  Ons plein is een levendig 
schoolplein met veel speeltoestellen, waar kinderen ook de mogelijkheid 
hebben om de ontwikkeling van de natuur van dichtbij te volgen.  
Het buitengebied is eigendom van de Speelhofvereniging Poortvliet. Dat 
betekent dat kinderen van jong tot oud ook buiten de schooltijden hier 
welkom zijn. 
 
De gemeente Tholen is voornemens te investeren in Poortvliet. Het 
dorpshuis is sterk verouderd en beide schoolgebouwen met de gymzaal 
zijn, gezien de leeftijd aan grondige renovatie of vernieuwing toe.  
Dat betekent nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. In nauwe 
samenspraak met een groep van belanghebbenden en betrokkenen, de 
besturen en directeuren van De Eevliet en onze school, de Jenaplan Leef- 
Werkgemeenschap School met de Bijbel wordt gekeken wat wenselijk en 
haalbaar is voor beide scholen. 
Alle deelnemers zien voordelen in een multifunctioneel gebouw waarin de 
functies als huisvesting van het onderwijs, kinderopvang/peuterspeelzaal, 
gymzaal, dorpshuis, bieb in de buurt, zorgloket worden ondergebracht en 
elkaar kunnen versterken. 
De Jenaplanschool heeft uitgangspunten geformuleerd  die we graag 
verwezenlijkt zien in de nieuwbouw. Dit schooljaar zullen de plannen 
verder worden uitgewerkt.  
 
De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Tholen & omstreken 
De vereniging bestaat uit de volgende 4 scholen: de Jenaplan leef- 
werkgemeenschap School met de Bijbel in Poortvliet, School met de 
Bijbel De Ark in Oud-Vossemeer,  Christelijke basisschool Het Kompas in 
Anna Jacobapolder en CNS De Regenboog in Tholen. 
 
Het basisprincipe van waaruit de vereniging optreedt is de Bijbel als Gods 
Woord en wil zich laten leiden door de  verzoenende en levenwekkende 
kracht van het Evangelie van Jezus Christus. 
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Kernwaarden 
De kernopdracht wordt in praktijk gebracht op basis van een aantal 
gedeelde waarden en uitgangspunten. Deze vormen het referentiekader 
van de vereniging. De kernwaarden worden gezien als leidende principes; 
een richtsnoer en een toetssteen voor onze vereniging uitgedrukt in 
geloof, hoop en liefde geïnspireerd door Gods Woord. 
 
Bovenstaande waarden worden o.a. zichtbaar in: 

• respect 

• veiligheid 

• zorg 

• collegialiteit 

• professionaliteit 

• openheid 

• eerlijkheid 
 

Grondslag en doel van de vereniging zijn richtinggevend voor de totale 
vereniging, bestuur en scholen.  
Als u zich wilt aanmelden als lid of begunstiger van de vereniging, dan zijn 
daarvoor formulieren op school verkrijgbaar.  
 
VPCO Tholen e.o. werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Bij dit 
model behoort per definitie een College van Bestuur. Het College van 
Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Zo zijn bestuur 
en toezicht formeel en organiek  gescheiden. Door het College van 
Bestuur wordt beleid geformuleerd op diverse terreinen, zoals Onderwijs 
en Identiteit, Werkgeverschap, Middelenbeheer/Allocatie, Communicatie 
en Ouderbetrokkenheid, School en Maatschappij, en Rapportage en 
Verantwoording. De Raad van Toezicht controleert of het College van 
Bestuur zich aan de gestelde kaders houdt. 
De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 
de scholen. Personeel en ouders zijn bij de totstandkoming van beleid 
betrokken via de medezeggenschapsraden 
(op schoolniveau) en via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(op verenigingsniveau). 
 
Elders in de schoolgids kunt u lezen wie  de Raad van Toezicht  en wie 
het College van Bestuur vormen. Daar vindt u ook de contactgegevens. 
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HOOFDSTUK 2   WAAR WIJ VOOR STAAN 
 
Wij zijn een  JENAPLAN LEEF- WERKGEMEENSCHAP 

  “SCHOOL MET DE BIJBEL” 
 
Op de Jenaplanschool met de Bijbel staan we voor 

• Christelijk Jenaplanonderwijs. Vertrouwen in God, jezelf en de 
ander, aandacht, respect en verantwoordelijkheid zijn belangrijke 
sleutelwoorden van waaruit wij deze identiteit vorm willen geven. 

• Onderwijs dat boeit: we leren van elkaar (coöperatief leren), we 
ontdekken de wereld(wereldoriëntatie), we halen de wereld binnen 
en zoeken de wereld op (ervaringsgericht), we nemen niet zomaar 
dingen aan (kritisch) en we zoeken altijd naar het doel (zingevend), 
we werken kindgericht.  
 

In dit hoofdstuk willen we dieper ingaan op de identiteit en de inhoud en 
betekenis van het Jenaplanonderwijs. 
 
De jenaplanschool met de Bijbel is een school waarin ouders, kinderen, 
team en bestuur sámen een leef- werkgemeenschap vormen. Het is een 
plaats van ontmoeting waarin jonge mensen elkaar elke dag zien en met 
elkaar leven en werken. Als school willen wij meer meegeven dan alleen 
kennis, namelijk ‘een manier om te leven’ volgens de normen en waarden 
van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon van Jezus aan ons 
bekend geworden zijn. Wij proberen de kinderen te ondersteunen in het 
zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze 
medemens.                                                                                                                                                                        
Het gezag van de Bijbel en het uitdragen van het evangelie heeft niet 
alleen te maken met de persoonlijke beleving van ons geloof. Het zegt 
ook iets over de plaats die we als christenen in de samenleving hebben.   
 
Dit alles willen we zicht-
baar te maken in bijvoor-
beeld de Bijbellessen, maar 
juist ook in het omgaan met 
elkaar.  
 
Als we met de kinderen uit 
de Bijbel lezen (met name 
in de bovenbouw) gebrui-
ken we verschillende verta-
lingen waaronder ook de 
herziene Staten Vertaling.  
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Ter ondersteuning van de lessen gebruiken we de methode Levend  
Water. De kern van de methode is het vertellen van verhalen uit de Bijbel. 
De kinderen horen wie de God van Israel is en wat Hij van Zijn kinderen 
vraagt. We zingen ook veel met de kinderen, zoals psalmen, gezangen en 
kinderliederen uit allerlei bundels.   
We willen het kind serieus nemen in al zijn of haar mogelijkheden en 
beperkingen. De indeling van de groepen is er zo op gericht dat de oudste 
de jongste leert te begeleiden en te helpen. 

 
Een belangrijk devies van Peter Petersen was dan ook: 
“De grootste van u zal zijn als de jongste en  
de voornaamste als één die dient”. 

 
Op een Jenaplanschool staat het kind centraal. Alles is zo georganiseerd 
dat het optimale ontwikkelingskansen biedt voor elk kind. Een goed peda-
gogisch klimaat is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt 
gewerkt vanuit een vaste cultuur en structuur. Ouders vormen een belang-
rijke groep in de jenaplanschool. Er is een samenwerking tussen school 
en ouders om het kind dat te kunnen bieden wat het nodig heeft. School 
wordt meer en meer de hoeksteen van de samenleving. 
 
Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep 
bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinde-
ren. Talloze pedagogische en didactische (leer)aspecten worden op deze 
wijze in één keer aangeboden. In de stamgroep ervaart het kind een ver-
trouwde situatie. 
 
Wereldoriëntatie of stamgroepwerk is het hart van het onderwijs. 
Samen spreken, spelen, werken en vieren. Je werkt alleen of samen aan 
het leren en oefenen van kennis en vaardigheden. Je oefent met andere 
kinderen in het "leren leven". Het gaat om verwondering, nieuwsgierig-
heid, leren hoe te leren en kritisch leren denken. 
In projecten behandelen we alles over het thema: geschiedenis, biologie, 
aardrijkskunde, Engels. 
Anders dan op niet-Jenaplan scholen werkt de school met de Bijbel niet 
standaard uit een methode of met losse vakken. Wel worden methodes 
gebruikt als ondersteuning. 
Meerdere keren in het jaar houden alle stamgroepen een groot “wereld-
oriënterend” project. Dit kan gaan over “Kunst en Kids”, “Ontdekkings-
reizigers” of over “Wonen”. In de andere weken werken we in de stam-
groep aan een eigen project. Aardrijkskundige, geschiedkundige en 
natuurkundige aspecten worden geïntegreerd aangeboden; net als in het 
echt. Hierdoor raken kinderen meer betrokken bij het onderwerp en zullen 
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ze hier ook meer van onthouden. Voor rekenen, lezen en begrijpend lezen 
maken we wel gebruik van een methode.  
 
Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en 
ouders. Onderwijsgevenden zijn professionele opvoeders. Ouders hebben 
een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school 
overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een 
belangrijke rol. De leerkrachten mogen een bewuste keuze van de ouders 
voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de 
opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan alleen het 
aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en 
rekenen. Ook zelfstandigheid, zelfvertrouwen, ontdekken en onderzoeken 
zijn belangrijke facetten van ons onderwijs. Kinderen leren door deel te 
nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten gesprek, spel, werk en 
viering. Deze basisactiviteiten worden in hoofdstuk 3 verder uitgelegd. 
 
Uitgangspunten  
Onze school baseert zich op de ideeën zoals die door Peter Petersen zijn 
ontwikkeld in Jena (Duitsland). Petersen stelde op de Universiteitsschool 
van Jena opvoeden en relaties centraal. Wij doen dat ook: alles wat 
kinderen leren, leren we hen met het doel op te groeien tot zelfstandige en 
kritische volwassenen.  
 
Jenaplan is een concept waarbij relaties centraal staan:  
1. De relatie van het kind met zichzelf  
2. De relatie van het kind met de ander en het andere  
3. De relatie van het kind met de wereld  
 
Deze 3 items zijn door het NJPV uitgewerkt in 12 kernkwaliteiten.  
Deze kernkwaliteiten zijn te vinden: 
http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/overzicht_jenaplankernkwaliteiten.pdf  
 

De school is een leef- en werkgemeenschap. Naast de aandacht voor 
het individuele kind, is het van belang dat kinderen leren hoe ze in een 
groep moeten samenwerken 
Samen werken, samen spelen, samen vieren en samen leren. Deze 
aspecten komen op onze school nadrukkelijk tot uiting in de stamgroepen.  
Ouders zijn een belangrijk aspect binnen de leef- en werkgemeenschap.  
Ouders zijn de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind-
(eren). Vanaf de leeftijd van 4 jaar wordt  een deel van die verantwoor-
delijkheid overgedragen aan de school. Het is van groot belang dat ou-
ders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respec-
teren. Opvoeden doe je immers samen.  
 

http://www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/overzicht_jenaplankernkwaliteiten.pdf
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De Jenaplanessenties hebben een belangrijke plaats binnen de leef-
werkgemeenschap. Onder deze essenties worden de volgende vaardig-
heden verstaan:  

• ondernemen: bijv. kinderen leren 
oplossingen bedenken, doel-
bewust te handelen, uitproberen; 

• plannen: bijv. kunnen plannen, 
eigen leerdoelen bepalen, weten 
wat er van je verwacht wordt; 

• samenwerken: bijv. delen met 
anderen, respect voor groeps-
regels, sociaal bewust zijn; 

• creëren: bijv. onderzoeken, origi-
nele ideeën vinden, alles willen 
weten; 

• presenteren: bijv. durf tonen, 
letten op taal en articulatie; 

• reflecteren: bijv. laten zien wat je 
hebt geleerd, aanpak evalueren; 

• verantwoorden: bijv. kunnen ver-
tellen waarom je wat hebt gedaan, 
zelf  om uitleg vragen, meepraten, 
zelf voor je spullen zorgen; 

• Communiceren: bijv. kunnen genieten wat de ander inbrengt; 

• zorgen voor: bijv. zorgen je omgeving, zorgen voor je tafelgroep; 

• respecteren: bijv. meeleven met de ander, met respect praten.    
 

Deze essenties zijn een onderdeel van het leerlingenrapport(portfolio). 
   
Wat maakt onze Jenaplanschool uniek…… 
 

• Het pedagogische klimaat van de school. 
De omstandigheden in de groep moeten zodanig zijn dat ze het kind 
optimale ontplooiingskansen bieden. Dit heeft consequenties voor 
het gedrag van de onderwijsgevende en de relatie die hij/zij met het 
kind onderhoudt. Maar ook de school als ingerichte ruimte waarin 
geleefd en geleerd wordt, dient aan deze eisen te voldoen.  
Zo kiezen we er bewust voor de kinderen binnen de stamgroep niet 
te groeperen op basis van leeftijd of niveau, omdat we de kinderen 
juist willen leren elkaar te helpen. De kinderen leren niet alleen van 
de leerkracht maar ook van elkaar en dat is ook erg belangrijk voor 
de sociale ontwikkeling.  
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We willen dat het peda-
gogische klimaat geken-
merkt en door de kinderen 
ervaren wordt als een 
klimaat waarin zij zich veilig 
en geaccepteerd voelen, 
waarin zij zich uitgenodigd 
en gestimuleerd voelen om 
te (leren) leren. 
 

• Kindgericht werken: In de 
onderbouw gaan we uit van 
de 10 ankers om kindgericht 
te kunnen werken in een 
omgeving waar spelen en 
leren onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn. 
De 10 ankers helpen ons 
hierbij. 
 

• Werken met de essenties: De essenties maken de focus van onze 
school duidelijk: “We willen ondernemende mensen, die kunnen 
plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat 
kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun 
inbreng, kunnen reflecteren  en  ze  moeten verantwoordelijkheid 
kunnen dragen.” 
 

• Zelfverantwoordelijk leren: Voor de kinderen betekent 
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk zijn, het bezitten van 
bepaalde vaardigheden en een bepaalde houding. Dit is waar we 
voor staan en kinderen willen leren:                                                                                           

▪ zelf naar oplossingen te zoeken;  
▪ niet steeds bij de stam-

groepsleider te komen;   
▪ elkaar te helpen; 
▪ elkaars hulp te accepteren;  
▪ in eigen tempo hun werk te doen;  
▪ op hun eigen manier hun werk te 

doen; 
▪ voldoening te vinden in zelf 

gevonden oplossingen in plaats    
    van in de goedkeuringen van de  groepsleider.  
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Hiervoor zijn basisvoorwaarden nodig. Kinderen moeten:  
▪ in staat zijn om een eigen manier te (mogen) hanteren om tot 

het doel te komen;  
▪ in staat zijn om samen te werken;    
▪ in  staat zijn om hulp te geven en te ontvangen; 
▪ weten wat er verlangt wordt ( denken in doelen); 
▪ zijn/haar eigeneindproduct zelf te kunnen beoordelen.                                                                                                           

 

• Muziek:  
We willen kinderen zélf 
laten ervaren wat 
muziekspelen is voor 
jezelf én samen!  
Muziek verbindt!  
 
‘Kinderen Maken Muziek’ 
heeft als doel dat zoveel 
mogelijk kinderen een 
muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken.  
 
Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en 
emotionele vaardigheden. We willen een culturele/muzikale bijdrage 
leveren in deze dorpssamenleving 
 

• Viering: Vieren is samen komen en het jammer vinden dat het 
afgelopen is. Bij de viering gaat het om een gezamenlijk beleven. 
Vieringen vormen vaak de hoogtepunten in het schoolleven van een 
kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Werken in projecten: Wereldoriëntatie vormt het hart van het jena-
planonderwijs. De wereld is complex en alles hangt met elkaar 
samen. Die wereld willen we met de kinderen verkennen.  
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Kinderen gaan vaak de school uit om de wereld te verkennen. Of de 
wereld wordt de school binnengehaald: zelf waarnemen en 
experimenteren, zelf vragen stellen en op zoek gaan naar de 
antwoorden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3:  DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
Ieder mens werkt en leeft in groepsverbanden zoals een gezin, 
vriendenkring, werk en een sportclub. Op de Jenaplanschool met de Bijbel 
spelen en werken de kinderen in stamgroepen. Dit zijn groepen waar 
kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende talenten, 
ervaringen, rijping en prestaties met en van elkaar leren. Elk kind kan in 
de stamgroep op zijn eigen niveau werken, een ander helpen of hulp 
krijgen. Kinderen leren zo veel van elkaar.  
Een stamgroep biedt de kinderen de gelegenheid te ervaren wat het is om 
oudste of jongste te zijn, de gelegenheid te helpen of geholpen te worden, 
om rekening te houden met ouderen en jongeren en om te gaan met 
elkaars en je eigen sterke en minder sterke kanten.  Elk kind is anders en 
heeft sterke en minder sterke kanten. Wij houden daar rekening mee en 
maken er in ons onderwijs gebruik van.  
Daarnaast bieden we het kind een veilige omgeving, waarin het wordt 
uitgedaagd om de wereld te verkennen. Het is belangrijk dat het kind zich 
door andere kinderen en volwassenen geaccepteerd voelt. Het werken in 
stamgroepen draagt hieraan bij.  
 
De jaarlijkse doorstroming van een deel van de stamgroep houdt de groep 
dynamisch en biedt kinderen elk jaar nieuwe kansen en mogelijkheden. 
De kan ook inhouden dat sommige groep worden gesplitst. Dit schooljaar 
hebben we vier stamgroepen. 
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Rekening houdend met het gemiddelde leerlingenaantal van de laatste 
jaren zijn de leerlingen bij ons op school ingedeeld  in vier stamgroepen: 

1 groep 0-1-2 
1 groep 3-4 
1 groep 5-6 
1 groep 7-8 
 

In elke stamgroep zijn zogenaamde  tafelgroepen geformeerd; een groep 
van 3 tot 6 leerlingen van verschillende leeftijden. Het aantal leerlingen 
per groep is uiteraard afhankelijk van de jaarlijkse instroom, deze is 
gemiddeld zo’n 11 leerlingen per cursusjaar. 
Het onderwijs aan de kinderen wordt zoveel mogelijk in het eigen 
groepslokaal aangeboden, maar het is ook mogelijk dat leerlingen met 
specifieke behoeften buiten het klaslokaal individueel of in zeer kleine 
groepjes worden begeleid door de leerkracht of onderwijsassistent of 
intern begeleider. (zie hoofdstuk 4). 
 
Het onderwijs op onze Jenaplanschool rust op vier basisactiviteiten: 
gesprek, spel, werk en viering. Deze vier activiteiten worden in het 
ritmische weekplan afwisselend aangeboden. Hieronder worden in het 
kort deze werkvormen uitgelegd: 
 
Gesprek 
Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we elkaar informeren en elkaar 
leren begrijpen. Tijdens het gesprek kunnen kinderen gevoelens en 
ervaringen onder woorden brengen en er uiting aan geven. In een 
gesprek zijn alle deelnemers gelijkwaardig.  
Er worden gesprekken gevoerd om kennis te verwerven, om meningen te 
vormen en om besluiten te nemen. Een goed gesprek zorgt voor een 
betere relatie voor iedere betrokkene. De gesprekken vinden meestal 
plaats in de kring. Er zijn verschillende kringvormen. Bijvoorbeeld de kijk- 
en vertelkring, presentatiekring, evaluatiekring, boekenkring, ontdekkring, 
krantenkring of themakring.  
Ook informeel vinden gesprekken plaats tussen werkende en spelende 
kinderen en stamgroepleiders en kinderen.  
 
Spel  
Door samen te spelen, leren kinderen rekening met elkaar te houden.  
Ook maken ze, al spelend, iets wat ze meegemaakt hebben tot iets van 
zichzelf. Kinderen leren zich aan afspraken en regels te houden en op 
een natuurlijke manier de dingen te ervaren en te ontdekken. 
Spelenderwijs brengen kinderen problemen tot een oplossing. Ze leren 
zich emotioneel te uiten en tegelijkertijd met hun emoties om te gaan. Er 
is een grote variëteit in spelvormen, die afwisselend vrij of (be)geleid zijn. 
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Kinderen kunnen bijvoorbeeld spelen in een huishoek of met een 
poppenkast, maar ook buitenspelen, rollenspelen en constructie-
activiteiten vallen onder spel. Dit geldt niet alleen voor de onderbouw 
maar ook voor de midden- en bovenbouw. 
 

Werk 
Het “werk” valt uiteen in drie onderdelen: cursus, 
werkuur en blokuur. Onder “cursus” verstaan we 
de gewone leervakken zoals taal, lezen, 
spelling, rekenen en schrijven. Dit noemen we 
zo, omdat het hier duidelijk gaat over het 
aanleren van een aantal vaardigheden. Het 
inoefenen kan tijdens zo’n les plaatsvinden, 
maar ook bijvoorbeeld tijdens het werkuur.  
In het werkuur werken we aan de hand van 
weekplannen, die worden ingezet vanaf de kleu-
terbouw. Zo worden de kinderen stapsgewijs be-
kend gemaakt met het zelfverantwoordelijk 
leren.   
Tijdens het werkuur wordt ook instructie 
gegeven aan kinderen die dat nodig hebben.  

In het werkuur kan elk kind volgens zijn eigen ritme werken en naar eigen 
behoefte aan de ene of de andere taak werken. Zo kan ieder kind ook 
leren afwisseling in het werk te plannen. Deze wijze van werken is ook 
een voorbereiding op het leren plannen van het (huis)werk in het 
voortgezet onderwijs. 
Tijdens werkuur plannen de kinderen o.a. de volgende activiteiten: taal, 
spelling, stellen, verslag, topografie, begrijpend lezen, stillezen en 
computeractiviteiten.  
Ook kunnen de kinderen naar eigen interesse kiezen. Dit kunnen ver-
diepende opdrachten zijn aansluitend bij het project. Maar ook verslag, 
presentatie, onderzoek, drama, vrije expressie, techniek, tuin en Engels. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder kind zoveel mogelijk op zijn of 
haar niveau kan werken, dit kan individueel of in groepjes. 
 
Viering 
Vieringen nemen in het Jena-
planonderwijs een belangrijke 
plaats in.  
In de weekopening schenken we 
aandacht aan de jarigen van die 
week, in de weeksluiting staat dat 
wat in de afgelopen week/weken 
geleerd is centraal. Door te 
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vieren wordt het kind zich ervan bewust dat het deel uitmaakt van de 
stamgroep en de totale schoolgemeenschap.  
 
Het weekplan 
Op Jenaplanschool met de Bijbel baseren wij het onderwijsprogramma op 
het ritmisch weekplan. Al in de onderbouw leren kinderen werken volgens 
een duidelijke structuur. Deze structuur wordt voortgezet en geïntensi-
veerd in midden- en bovenbouw. Door een flexibele toepassing van het 
model ontstaat volop ruimte voor actuele en spontane handelingen. Dit is 
iets anders dan een vast dag- en weekrooster. Tijdens de ouderavonden 
(per bouw) in het begin van het schooljaar worden de ouders geïnfor-
meerd over alle facetten van het ritmisch weekplan. 
 
Weeksluiting 
De weeksluiting is frequent op de vrijdagmiddag. Op de jaarkalender is te 
zien wanneer de gemeenschappelijke vieringen plaatsvinden. Hierbij zijn 
ouders en andere geïnteresseerden als publiek van harte welkom. 
  
Bijbels Onderwijs 
De jenaplanschool met de Bijbel is een protestants-christelijke basis-
school die openstaat voor iedereen die zich bij ons thuis voelt en zich wil 
aansluiten bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze 
school vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in Jezus Christus. De 
Bijbel is voor ons een boek waaruit we de inspiratie opdoen die we nodig 
hebben om de kinderen te leren dat het Woord van God levenwekkend en 
verzoenend is. 
We willen ruimte bieden aan ieder mens, ruimte en respect voor ieders 
inbreng. Ons onderwijs is vanuit het geloof betrokken op mens en wereld. 
Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermid-
delen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. 
Elke schooldag wordt geopend en geëindigd met een lied, een gebed. 
Enkele malen per week wordt eraan het begin van de dag een Bijbelver-
haal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit en in een 
klassengesprek daarover met elkaar gesproken, omdat Bijbels Onderwijs 
meer is dan het vertellen van de Bijbelverhalen. We gebruiken hierbij de 
methode ‘Levend Water. Vanaf groep 6 wordt er regelmatig in de Bijbel 
gelezen. Een door hen zelf uitgezochte Bijbel krijgen de kinderen bij het 
verlaten van de school als afscheidsgeschenk mee naar huis. De 
dagopening waarin de bovenstaande activiteiten nadrukkelijk centraal 
staan duurt van half negen tot negen uur. 
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Wereldoriëntatie. 
Wereldoriëntatie vormt het hart van het jenaplanonderwijs. De wereld is 
complex en alles hangt met elkaar samen. Die wereld willen we met de 
kinderen verkennen. De start van ons onderwijs ligt dan ook bij die wereld. 
Kinderen gaan vaak de school uit om de wereld te verkennen. Of de 
wereld wordt de school binnengehaald: zelf waarnemen en experimen-
teren, zelf vragen stellen en op zoek gaan naar de antwoorden in bijvoor-
beeld ons documentatiecen-
trum, op de computer (inter-
net) of door mensen met ken-
nis en ervaring uit te nodigen. 
Op deze manier wordt de we-
reld voor de kinderen steeds 
groter. Het kind leert zelf een 
mening te vormen en deze te 
verwoorden. 
De inhoud van wereld-
oriëntatie is niet opgedeeld in 
vakken of kennisgebieden, 
maar in zeven zogenaamde ervaringsgebieden. Deze gebieden sluiten 
aan bij de ervaring van de kinderen, rekening houdend met hun leef- en 
belevingswereld.  
De doelen en inhouden van deze ervaringsgebieden zijn gespiegeld aan 
de ‘kerndoelen basisonderwijs’. Op de school wordt voornamelijk the-
matisch gewerkt. De kinderen en de stamgroepleider kiezen samen een 
onderwerp voor de komende periode. Steeds is daarbij wereldoriëntatie 
sterk bepalend voor de keuze van het thema en alle activiteiten die in de 
komende weken gaan plaatsvinden. 
 
Zelfstandig leren 
Kinderen die iets willen bereiken in de maatschappij moeten kunnen 
lezen, schrijven en rekenen. Ook moeten zij beschikken over voldoende 
kennis. We moedigen het kind aan om te leren. Het krijgt de ruimte om 
zelfstandig te werken, te ontdekken, te accepteren en te waarderen. Het 
stimuleren van zelfstandigheid valt samen met het bevorderen van de 
verantwoordelijkheid van het kind voor zijn werk en de schoolmaterialen 
en de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen. 
Op de jenaplanschool met de Bijbel gebruiken wij methoden en ontwikke-
lingsmaterialen. Bij het kiezen van nieuw lessen ontwikkelingsmateriaal 
wordt vooral gekeken naar kwaliteit en gelet op aspecten als: 

• kunnen kinderen er zelfstandig en in groepjes mee werken 

• ziet het materiaal er aantrekkelijk uit 

• komt het materiaal tegemoet aan kinderen die extra moeilijk werk 
aankunnen en anderen die juist meer oefenstof nodig hebben. 
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Stamgroep 1/2 
 
De groepering is tijdens de werkactiviteiten gebaseerd op de vorderingen, 
vrije keuze en/of specifieke interesses van de kinderen, waarbij het 
kindgericht werken ons uitganspunt is.   
De inrichting van het klaslokaal  is hier op afgestemd: zo zijn er ver-
schillende ‘hoeken’ waar de kleuters op een speelse wijze vaardigheden 
aanleren met behulp van verschillend ontwikkelingsmateriaal, maar ook 
het speelterrein buiten, zoals bijvoorbeeld de kleutermoestuin en de 
heemtuin. 
Kinderen die interesse hebben in bepaalde zaken leren gemakkelijker. De 
groepsleerkracht probeert hier voortdurend op in te spelen om zodoende 
een goede basis te scheppen om na de onderbouw het liefst zonder 
problemen het onderwijsprogramma van groep 3 t/m 8 aan te kunnen. 
Vele activiteiten in de onderbouw hebben een voorbereidend karakter 
(voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen) waarbij wordt uitgegaan 
van de mogelijkheden en beperkingen van ieder kind en van het principe 
dat spelen vaak leren is! 
 
Stamgroep 3 t/m 8 
 
Basisvaardigheden (taal,  lezen, schrijven en rekenen) 
Nederlandse taal  
Taal- en leesonderwijs komen enerzijds voort uit de wereldoriëntatie, ter-
wijl het anderzijds een ondersteunende activiteit is voor wereldoriëntatie. 
Taal moet vooral in zijn functionaliteit tot uitdrukking komen. Taal wordt 
gebruikt om met elkaar te communiceren, maar ook om uitingen van 
creativiteit vast te leggen (bijvoorbeeld schrijven van teksten of het maken 
van gedichten). Daarvoor is een aantal vaardigheden nodig, zoals lezen, 
luisteren, spellen, schrijven etc.  
Om zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid te stimuleren 
en te verbeteren maken we gebruik van de vele gespreks- en 
taalmomenten tijdens de projecten en het werken met de ‘vrije teksten’. 
De doelen en activiteiten zijn uitgewerkt in eigen leerlijnen. 
 
Voor het beginnend technisch lezen gebruiken we in groep 3 de 
methodes Lijn 3’ en voor extra remediering ‘Letterklankstad’. In groep 4, 5 
en 6 werken we met de nieuwe methode ‘Karakter’. Het accent 
voornamelijk op het technisch leren lezen. De hogere groepen volgen 
‘Snappet’. Daar wordt het technisch lezen steeds meer een belangrijke 
ondersteuning bij de andere vakgebieden.   
Voor spelling gebruiken we de spellingmethode ‘Spelling langs de lijn'.  
Bij begrijpend en studerend lezen maken we door de hele school gebruik 
van de vier V’s (Voorspellen, voorkennis, vragen stellen en visualiseren). 
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Deze strategieën komen tijdens het boeken lezen en project herhaaldelijk 
aan bod. Daarnaast gebruiken we in de midden- en bovenbouw de web-
based methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Deze methode speelt in op de 
actualiteit van dat moment.  
De ontwikkeling van de schrijfvaardigheid wordt ondersteund met de 
methode ‘Mijn eigen Handschrift’.  
 
Rekenen 
Voor Rekenen en Wiskunde gaan we steeds meer vanuit rekendoelen 
werken.  
We gebruiken daarvoor de methodes ‘Met Sprongen Vooruit en ‘Getal & 
Ruimte Junior'. Voor het inoefenen van  de rekendoelen wordt in de 
hogere groepen het computerprogramma Snappet gebruikt.  
 
In de onderbouw wordt met name met het programma ‘Met Sprongen 
vooruit’ gewerkt. Het programma omvat een breed palet aan reken-
wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk 
onderscheidt het programma zich van methodes en materialen door de 
interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen en het 
honoreren van inbreng van leerlingen door het maken van eigen 
producties. De leerlingen ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk 
en betekenisvol, waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. De 
leerlingen bewegen, gebruiken hun eigen lijf en de eigen producties 
zorgen voor een grotere betrokkenheid.  
In de hogere groepen is de methode 'Getal & Ruimte Junior' meer leidend 
en wordt de methode ‘met Sprongen vooruit ‘gebruikt als onderdeel van 
de instructie. Bij 'Getal & Ruimte Junior' staat effectief en gestructureerd 
leren rekenen centraal. Getal & Ruimte Junior heeft een duidelijke 
rekendidactiek en heldere structuur. Zowel op papier als digitaal werken 
de kinderen aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën. Er 
is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen 
naar toepassen in context.  
 
Snappet heeft de verwerkingsstof omgezet in digitale leeropgaven die 
verwerkt kunnen worden op een speciaal ingerichte tablet. De kinderen 
kunnen op de tablet verwerkingsstof maken op hun eigen niveau. Ook 
geef Snappet meer mogelijkheden tot (in)oefening. Door een directe 
verwerking van de leerstof ontvangt het kind zelf meteen feedback en is er 
voor de stamgroepleider direct een foutenanalyse zichtbaar. De voortgang 
van de kinderen kan op deze manier nauwkeuriger worden gevolgd. Deze 
informatie is voor de leerkracht tijdens de verwerking direct zichtbaar 
waardoor de leerkracht  gerichtere ondersteuning kan bieden.  
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Engels 
In de bovenbouw krijgen de kinderen Engelse les vanuit de methode 
‘Stepping up’. Wij willen de kinderen bewust laten worden van de rol die 
het Engels speelt in de Nederlandse en internationale samenleving op 
sociaal en cultureel terrein. De lessen richten zich op zowel de spreek- als 
schrijfvaardigheid. In de onder- en middenbouw komt het Engels middels 
projecten aan bod. 
 
Expressie 
Expressie is een uiting van een beleving. Deze uitingen kennen een grote 
verscheidenheid aan vormen, denk aan dans, toneel, muziek, tekeningen, 
teksten, etc. Al deze expressievormen krijgen bij ons op school een plek 
in ons onderwijs. In de weeksluitingen laten kinderen graag hun 
expressieve resultaten zien.  
Jaarlijks vindt er voor de midden- en bovenbouw een keuzecursus plaats 
waarbij leerlingen kunnen kiezen uit diverse expressiegebieden. Deze 
creatieve cursussen worden in samenwerking met de ouders 
georganiseerd. 
 
Muziek  
In 2013 zijn we als school 
gestart met een uniek muziek-
programma.  
Uniek, omdat álle kinderen op 
onze school de basis voor het 
bespelen van een muziek-
instrument wordt aangeleerd.   
De kinderen uit de groepen 1, 
2, 3 en 4 krijgen blokfluitles. Aan het eind van groep 4 kiezen de kinderen 
onder begeleiding een ‘eigen’ instrument en gaan vanaf groep 5 met 
elkaar onder begeleiding van een dirigent muziek maken. Ze krijgen het 
instrument  in bruikleen mee naar huis om ook daar te oefenen. Dit 
schooljaar neemt elke donder-dagmiddag groep 5 tot en met 8 deel aan 
de blazersgroep. De groep is verdeeld in drie niveaus.  
We willen kinderen zélf laten ervaren wat muziek spelen is voor henzelf 
én samen!  
Samen muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotio-
nele vaardigheden. Daarnaast vinden we het belangrijk om een culturele / 
muzikale bijdrage te leveren in onze dorpssamenleving. Daarom wordt 
aan het eind van het schooljaar een concert gegeven. 
 
Bewegingsonderwijs  
Kinderen leren in de lessen bewegingsonderwijs hun vaardigheden en 
bewegingsmogelijkheden te vergroten. We proberen een positieve 
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houding ten opzichte van sport en beweging te ontwikkelen en kinderen te 
leren omgaan met elementen als spanning, winst en verlies.  
De kinderen uit de onderbouw hebben een maal per week bewegings-les 
in de speelzaal op school. 
Groep 3 en 4 heeft twee keer per week  gym, waarvan de spelles op 
school en de toestelles in het gymlokaal aan de Burgemeet gegeven 
wordt. De midden- en bovenbouw hebben ook twee keer per week gym. 
Deze lessen worden in het gymlokaal aan de Burgemeet gegeven. 
Als leidraad voor de lessen gebruiken we de methode ‘Basislessen 
bewegingsonderwijs’ van Van Gelder en Stroes.  
 
Weerbaarheidstraining groep 7-8 
Op onze school besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Hiermee richten we ons op het stimuleren van 
een positief zelfbeeld van kinderen en op de wijze van omgaan met 
elkaar. Een onderdeel van die aandacht  is de weerbaarheid van kinderen 
te vergroten.  
In aansluiting op de schoolactiviteiten rondom de sociaal-emotionele 
ontwikkeling biedt ‘Sportpunt Zeeland’ een weerbaarheidstraining aan 
voor jongens en meisjes van groep 8. Deze training bestaat uit 12 lessen 
die door professionals van Sportpunt worden gegeven onder schooltijd op 
school en in de gymzaal ter plaatse. De lessen duren drie kwartier tot een 
uur. Bij de onderwerpen die centraal staan tijdens deze lessen moet u 
denken aan Zelfbescherming en hoe je het gebruikt, Trots zijn op jezelf, 
Ja-gevoel en Nee-gevoel, Groepsdruk, Geheimen, Kindermishandeling, 
Mijn lijf is van mij, etc..  
 
(Speciale) voorzieningen in het 
schoolgebouw: 
In het schoolgebouw zijn verschil-
lende ruimten. Centraal gelegen is 
de gemeenschapsruimte. Samen 
met het speellokaal wordt dit ge-
bruikt als multifunctionele ruimte. 
Hier vinden de vieringen plaats. 
Kinderen kunnen drama- en mu-
ziekstukjes oefenen. Er kan ge-
werkt worden met het techniek-
kasteel in de techniekhoek. Ook de 
schoolbibliotheek heeft hier een 
plek. Kinderen kunnen daar hun boeken lenen. In de speciale leeshoek 
kunnen ze de boeken bekijken. De gemeenschapsruimte doet tevens 
dienst als handvaardigheidsruimte voor de onder-, midden- en boven-
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bouw, als (in)formele ontmoetingsplaats voor de personeelsleden en als 
overblijfruimte voor de kinderen die overblijven.  
 
Verder is er een speciale ruimte waar kleine groepjes kinderen extra hulp  
krijgen van onderwijsassistent of intern begeleider.  
In deze ruimte is ook een orthotheek aanwezig waarin speciale 
leermiddelen zijn verzameld. Verder vinden leerling- en consultatiege-
sprekken in deze ruimte plaats.   
De gangen worden regelmatig gebruikt als expositieruimte.  
 
De school neemt deel aan het project De Bieb op School. Alle scholen op 
Tholen hebben een deel van de jeugdcollectie  en een schoolabon-
nement. Alle kinderen hebben een gratis abonnement, zodat zij via het 
V@school systeem digitaal boeken kunnen bestellen. Het is belangrijk om 
veel leeskilometers te maken. Het vergroot de woordenschat en de 
taalontwikkeling. 
Op school en in de bibliotheek zijn veel boeken ingedeeld naar AVI 
waarbij sprake is van een opklimming in moeilijkheidsgraad. Ook thuis 
lezen en voorlezen stimuleert de taal- en leesontwikkeling van uw kind. 
De school heeft geen eigen gymnastieklokaal. We maken gebruik van de 
sporthal in het dorp. Wel beschikken we over een eigen speellokaal voor 
de kleuters.   
 

HOOFDSTUK 4:  ZORG VOOR KINDEREN 
 
De opvang van nieuwe leerlingen 
Als ouders overwegen hun kind onze school te laten bezoeken, dan  
worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. 
Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van de informatiegids gesproken 
over:   

• de doelstellingen en  
uitgangspunten van de school. 

• de identiteit van de school. 

• de wijze waarop ouders worden 
betrokken bij de school. 

• de werkwijze van de school 
volgens de jenaplanprincipes. 
 

De ouders kunnen tijdens dit kennis-
makingsgesprek al hun vragen kwijt die voor hen van belang zijn en 
worden zij rondgeleid in de school. 
De nieuwe kleuters kunnen gedurende vijf dagdelen kennismaken met 
onze school. De eerste van deze vijf dagdelen kunnen ouders ook mee.  
Oudere kinderen kunnen een dag meelopen in de groep om kennis te 
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maken. Deze kennismakingsdagen worden in onderling overleg met de 
ouders vastgesteld.  
Het inschrijven van nieuwe leerlingen gebeurt door het invullen en 
ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Ook worden de ouders 
gewezen op het lidmaatschap van de schoolvereniging VPCO en de 
Speelhof. 
Verder wordt met de ouders aan de hand van een activiteiten/ klussenlijst 
gekeken aan  welke activiteiten ze mee kunnen helpen. 
 
Afstemming op kinderen  
Afstemming van ons onderwijs op de behoeften van de leerlingen is van 
groot belang. We willen er naar streven dat alle leerlingen zo optimaal 
mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden kunnen presteren op school. 
Daarbij realiseren we ons dat de leerlingen beschikken over verschillende 
capaciteiten, interesses en achtergronden.  We zullen daarom niet alleen 
stilstaan bij de belemmerende factoren, maar juist ook kijken naar de 
stimulerende factoren. Zo willen wij ons onderwijs steeds beter 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. 
Dit handelingsgericht  werken geeft ons de mogelijkheid om aan deze 
ondersteuningsvraag zo goed mogelijk te voldoen. Deze vorm van werken 
is een planmatige en cyclische werkwijze, waarbij we de volgende zeven 
uitgangspunten  toepassen:  

 

• De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. (Wat heeft 
een  leerling nodig om een bepaald doel te behalen?) 

• Het gaat om afstemming en wisselwerking. (Relatie: uw kind in deze 
groep, bij deze leerkracht, op deze school en deze ouders. Hoe 
goed is de omgeving afgestemd op wat uw kind nodig heeft?) 

• De leerkracht doet ertoe. (De invloed van de leerkracht op de  
         leerontwikkeling van het kind) 

• Positieve aspecten zijn van groot belang. (Deze zijn van groot 
belang om een situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en 
om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren) 

• We werken constructief samen. (Samenwerking tussen 
leerkrachten-leerlingen-ouders interne en externe begeleiders is 
noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren) 

• Ons handelen is doelgericht. (Korte en lange-termijndoelen voor het 
leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van 
alle leerlingen) 

• De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant (Het is voor 
betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom) 
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We hebben de zorgverbreding in school gestalte gegeven door de interne 
begeleider (IB-er) de coördinatie van de zorg te laten realiseren, alsmede 
leerkrachten te adviseren en te ondersteunen.  
Met betrekking tot de vakken technisch en begrijpend lezen, spelling en 
rekenen, maken we twee keer per jaar gebruik van IEP toetsen die ‘los’ 
staan van de methodes die we dagelijks gebruiken.  
Daarnaast wordt in de groepen 5 en 7 een intelligentieonderzoek (de 
N.S.C.C.T) afgenomen.  
Ook willen we een zo goed mogelijk beeld hebben van de betrokkenheid, 
welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
Hiervoor gebruiken we het instrument ‘Zien’. Door het werken met ‘Zien’ 
kunnen we tijdig signaleren en zo nodig speciale gedragsbegeleiding 
inzetten. Per kind hanteren we de leerling vragenlijsten. Aan de hand van 
de uitkomsten van deze vragenlijsten en de leerkrachtobservaties worden 
suggesties aangereikt en de begeleiding uitgezet. Ook geeft dit 
programma waardevolle adviezen voor de begeleiding thuis.  
 
In de midden-en bovenbouw nemen we de leerlingvragenlijst (ZIEN!) af. 
Met deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in het welbevinden van 
het kind. De resultaten worden in schema gezet, waardoor we als team 
van onderwijsgevenden een beter antwoord hebben op vragen als : 
 

• hoe presteert het kind  in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten; 

• hoe presteert het kind gelet op geformuleerde streefdoelen; 

• hoe heeft het kind zich ontwikkeld tijdens het laatste half jaar; 

• hoe verhouden deze toetsresultaten zich tot eerdere toets-
momenten; 

• wat kunnen, mogen en moeten we van dit kind verwachten; 

• heeft dit kind extra hulp nodig (in de groep, buiten de groep of 
wellicht zelfs buiten de school); 

 
Als team van onderwijsgevenden bespreken we zo de vorderingen van 
alle leerlingen tijdens de voortgangsbesprekingen m.b.v. de digitaal 
ingevoerde gegevens in het Parnassys digitale leerlingvolgsysteem.  
 
Daarnaast zijn er specifieke leerling- en groepsbesprekingen, waarbij 
uitgebreid wordt gesproken over kinderen die speciale zorg en aandacht 
behoeven. Ons doel is om aan ieder kind ‘passend’ onderwijs te bieden, 
zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op basis van talenten en 
hun mogelijkheden. Op steeds planmatiger wijze gaan wij om met de 
verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Doelgericht worden 
handelingsplannen en groepsplannen ingezet. Tijdens de besprekingen 
wordt er gekeken of gestelde doelen bereikt zijn. Ouders worden hiervan 
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iedere periode op de hoogte gehouden. Individuele plannen moeten door 
ouders ondertekend worden. 
  
Het rapportfolio 
Om u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkeling en de 
vorderingen van uw kind(eren), krijgen alle kinderen vanaf groep 2 twee 
keer in het schooljaar een geschreven rapportfolio. In groep 8 is dat één 
keer en in februari. Dit rapport wordt door de kinderen zelf en de 
stamgroepsleider gevuld. 
De kinderen van groep 1 die 3 maanden of langer op school zitten krijgen 
een rapport gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling. 
In november en februari (en op verzoek van ouders en/of leerkracht aan 
het einde van het schooljaar) zijn er 10-minutengesprekken n.a.v. de 
vorderingen. Ouders kunnen zich aanmelden voor een 10-minuten-
gesprek. 
 
Overgangscriteria van bouw naar bouw 
Onze Jenaplanschool werkt in heterogene leeftijdsgroepen (stam-
groepen). Het accent ligt op het werken in een stamgroep, waarbij het 
klassensysteem is verlaten. Bij de besluitvorming of een kind de overstap 
kan maken naar een volgende bouw kijken we naar: 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Cognitieve ontwikkeling 

• Motorische ontwikkeling 

• Leeftijd 

• De mogelijkheden van de school  
 
Bij de beslissing of een leerling na anderhalf jaar groep 1 en 2 door kan 
naar groep 3 willen we, naast bovenstaande, ook specifiek letten op: 

• de relatie kind-groep 
 
De school beslist (uiteindelijk) of de leerling wel of niet doorgaat. 
Hierbij gebruiken we de volgende gegevens om tot een beslissing te 
komen:  

• Advies van de groepsleerkracht(en) 

• Ingevulde leerlijnen, waarbij we letten op de hierin genoemde 
aandachtsgebieden, waarvan zelfstandigheid een belangrijk 
onderdeel is. 

• Leerlingvolgsysteem 
 
Speciale ondersteuning / onderwijs op maat 
Wij gaan er van uit dat alle kinderen verschillend zijn en dat veel 
problemen op school voorkomen kunnen worden door het 
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onderwijsaanbod af te stemmen op de individuele mogelijkheden en 
beperkingen van ieder kind. 
Er dient een evenwicht te bestaan tussen het uitdagen van kinderen én 
het rekening houden met hun specifieke mogelijkheden. Voor leerlingen 
die speciale ondersteuning behoeven kunnen we gebruik maken van 
diverse externe deskundigen. (ambulant schoolbegeleiders, schoolbe-
geleidingsdienst RPCZ en GGD) Gesproken wordt over de onderwijs-
behoefte van het speci-
fieke kind. Hoe kunnen we 
de aanpak en begeleiding 
afstemmen op datgene 
wat dit kind nodig heeft 
om deze doelen te be-
reiken. Meer kijken vanuit 
de kansen van het kind, 
de mogelijkheden dan 
vanuit de belemmeringen. 
 
De school dient voor iedereen een veilig leer- en leefklimaat te bieden. 
De ondersteuning richt zich op het wegwerken van leerachterstanden, 
maar óók op de speciale opvang van (hoog)begaafde kinderen. 
 
Als kinderen extra hulp nodig hebben worden de ouders hiervan op de 
hoogte gesteld. De vorm en de inhoud van deze ondersteuning wordt 
beschreven in een individueel handelingsplan of een groepsplan.  
Op onze school hebben we een intern begeleider, dit is een onderwijs-
gevenden die speciaal belast is met het coördineren van de speciale zorg 
ten behoeve van alle kinderen bij ons op school. 
In dit verband: Er zijn op onze school kinderen met een ontwikkelings-
voorsprong. Het is belangrijk dat we samen met de ouders dit vroegtijdig 
signaleren. Deze kinderen behoeven speciale begeleiding. Hoe dit 
allemaal in gang wordt gezet is vastgelegd in een protocol. Er zal sprake 
moeten zijn van versnelling, verdieping en verrijking. Op school zijn 
voldoende mogelijkheden en materiaal aanwezig om deze meer-begaafde 
leerlingen extra uitdaging te bieden. Elke school van onze vereniging 
biedt op de eigen school aan de meer begaafde leerlingen extra verrij-
kings- en verdiepingsstof. Speciale ondersteuning betekent o.a. dat we 
flexibel omgaan met onze leermethodes. Wij kunnen bijvoorbeeld éérst 
toetsen en daarna de stof behandelen die nog niet beheerst wordt. Sneller 
door de methode gaan is ook mogelijk. Als de rest van de groep herhaalt, 
kunnen sommige kinderen werken met verrijkingsmateriaal 
Daarnaast  hebben we een Bovenschoolse verrijkingsklas VPCO Tholen.  
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Wat is een verrijkingsklas? 
Een verrijkingsklas (ook wel plus-
klas genoemd) is een speciale klas 
voor kinderen met een ontwikke-
lingsvoorsprong. Deze klas bestaat 
uit een groep leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8 van de 4 scholen 
van de schoolvereniging. Deze 
kinderen kunnen méér aan dan wat 
gemiddeld gevraagd wordt van een 
kind. In deze klas werken de 
kinderen op een andere manier én 
aan andere opdrachten dan in hun 
eigen groep. Dit onder begeleiding 
van een leerkracht en een onderwijsassistent. De kinderen zijn niet 
voortdurend in deze groep, maar komen één keer per week bij elkaar. De 
rest van de week zitten ze op hun eigen school, in hun eigen stamgroep.  
 
Wat is het doel en de werkwijze van deze verrijkingsklas?  
Het doel is om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van het begaafde kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen als mens, 
zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. 
 
De verrijkingsklas wil dit doel verwezenlijken door: 

• Een leeromgeving te creëren welke kinderen kansen geeft zich 
breed te ontwikkelen.  

• Uitdagende leerstof aan te bieden buiten het reguliere lespakket 
welke aansluit bij de verschillende ontwikkelingsgebieden: sociaal-
emotioneel (bijv. sociale vaardigheden), cognitief (bijv. vreemde 
talen, geschiedenis, natuur en techniek, wiskunde) en creatief (bijv. 
muziek, kunst en beeldende vorming) 

• Samenwerking met kinderen van een zelfde denkniveau te bevor-
deren 

• Ondersteuning te geven op sociaal en emotioneel gebied 
 
Wanneer kom je in de bovenschoolse verrijkingsklas? 
Vaak bemerken zowel de ouders als leerkrachten al op jonge leeftijd van 
het kind dat er is sprake van een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast 
maakt iedere leerling op school reguliere (IEP)toetsen. Ook deze 
resultaten geven een indicatie of een kind in aanmerking komt voor de 
verrijkingsklas. In samenspraak met ouders, leerkracht en het kind kan 
dan halverwege groep 5 het protocol voor kinderen met een ontwik-
kelingsvoorsprong opgestart worden, zodat het kind in groep 6 kan gaan 
deelnemen aan de verrijkingsklas.   
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Mocht het noodzakelijk en wenselijk zijn om deskundigen van buiten de 
school te raadplegen over het opvangen van kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften, dan kunnen we, uiteraard met instemming van de 
ouders, een beroep doen op ambulante zorg vanuit het speciaal 
basisonderwijs of de Schoolbegeleidingsdienst (RPCZ). 
 
Passend Onderwijs en samenwerkingsverband ‘Kind op 1’ 
‘Kind op 1’ heeft vanaf augustus 2014 de taak passend onderwijs te 
organiseren voor leerlingen in het primair onderwijs in de 
Oosterschelderegio. Wij staan bekend onder samenwerkingsverband 
passend primair onderwijs Oosterschelderegio met nummer PO2902, 
maar hebben gekozen voor de werknaam ‘Kind op 1’.  
 
Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke 
school in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de 
ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen.  
 
Samenwerkingsverband ‘Kind op 1’ stelde de basisondersteuning vast op 
basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. De 
beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en 
een overzicht van onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat 
scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen komen. 
Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basis-
ondersteuning bekostigen ze dat uit eigen middelen. Elke school krijgt ook 
middelen van het samenwerkingsverband om te werken aan de 
basisondersteuning. Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de 
mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan 
worden op het samenwerkingsverband. Loket ’Kind op 1’ bepaalt of de 
aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. 
 
De zorg voor de kinderen is een voortdurend punt van aandacht. Aan het 
eind van een schooljaar worden procedures en afspraken rondom de 
zorgverlening getoetst op werkbaarheid, helderheid, effectiviteit. We doen 
dat door als team met elkaar te praten over onze bevindingen en de 
resultaten van deze gesprekken te gebruiken om, zo nodig, een en ander 
aan te passen.  
Meer informatie kun u vinden op de website van het samenwerkings-
verband www.swvkindop1.nl 
 
Preventieve gezondheidszorg  
In ieder dorp is er een vast team dat alle jeugdgezondheidstaken voor 
kinderen van 0 tot 19 jaar uitvoert. Het vertrouwde gezicht van het 
consultatiebureau blijven ouder en kind tijdens de basisschoolperiode nu 
ook nog zien.  

http://www.swvkindop1.nl/
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De werkwijze is als volgt:  
-onderzoek op spraak- en taalstoornissen van vijfjarigen door de  
 logopedist. (alleen wanneer ouders/verzorgers en/of de leerkracht dit   
 wenselijk achten); 
-preventief gezondheidsonderzoek van alle vijfjarigen door de jeugdarts  
 en de –assistente; 
-screening van ogen, oren, lengte en gewicht van alle 10-jarigen; 
-voor- en nabesprekingen van deze onderzoeken;  
-de uit de vorige onderzoek voortvloeiende controles. 
Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om onderzoeken op indicatie te 
laten verrichten. Als deze noodzakelijk blijken te zijn uit contacten met de 
kinderen, de ouders en de leerkrachten. Bijvoorbeeld wanneer er 
lichamelijke en/of psychosociale problemen zijn. 
 
De jeugdgezondheidszorg richt zich meer en meer op het opsporen  van 
gezondheidsrisico's bij kinderen en jongeren  en wil daarvoor preven-
tieprogramma's  ontwikkelen, die bijdragen aan het verkleinen van deze 
risico's (denk aan CARA, gezond binnenklimaat enz.)  

De overgang naar het voortgezet onderwijs 
Het laatste jaar van de basisschool is een belangrijk jaar. Een 
schoolperiode wordt afgesloten; de stap naar het voortgezet onderwijs 
gezet. Uit de verschillende vormen van voortgezet onderwijs moet een 
keuze worden gemaakt. Het is natuurlijk voor u en voor uw kind van groot 
belang dat er een goede keuze wordt gemaakt: een keuze die recht doet 
aan de mogelijkheden die uw kind gekregen heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De begeleiding van de schoolkeuze begint bij het verspreiden van 
brochures over de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs en de 
eerste oriëntatiegesprekken. Daarnaast kunnen de ouders zelf informatie 
inwinnen door het bezoeken van open dagen, welke de scholen voor 
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voortgezet onderwijs organiseren. Uitnodigingen hiervoor worden via onze 
school aan de kinderen meegegeven. 
 
Na de eerste oriëntatiegesprekken wordt tijdens het ‘individueel school-
keuze gesprek’ door de school een advies gegeven aan de ouders over 
de schoolkeuze.  
Daarbij wordt uitgegaan van:  

• de mogelijkheden en beperkingen van dit kind; 

• inzicht, motivatie, zelfstandigheid en inzet; 

• de voorkeur en belangstelling voor een type opleiding. 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind gebruiken we de 
volgende instrumenten: 

• de schoolresultaten uit ons leerlingvolgsysteem. Middels grafieken is 
de ontwikkeling van het kind in beeld gebracht en wordt 
aangegeven welk niveau het meest tot zijn recht komt bij het kind; 

• de observatiegegevens van de groepsleerkracht; 

• de uitslag van de NIO-test. Dit onderzoek bestaat uit zes onderdelen 
en meet de verbale en symbolische intelligentie; 

• Daarnaast is er de vragenlijst die vooral bedoeld is om een beeld te 
krijgen van het gedrag van het kind; 

Na de keuze, volgt de aanmelding bij één van de scholen voor V.O.  
 
Eindtoets 
Iedere school moet deelnemen aan een verplichte eindtoets. Het moment 
van afname is in april. Wanneer het resultaat  van deze toets hoger is dan 
het schoolkeuzeadvies, kan de school in overleg met de ouders dit advies 
herzien. Onze school maakt gebruik van de IEP als eindtoets. 

 
De beslissing óf een leerling wordt 
toegelaten, berust overigens bij de 
desbetreffende school voor voortgezet 
onderwijs. 
De meeste scholen voor voortgezet 
onderwijs blijven ons op de hoogte 
houden van de vorderingen van onze 
oud-leerlingen (door leerlingen-bespre-
kingen of door het opsturen van cijfer-
lijsten). 
Oud-leerlingen blijven ons vaak spontaan 
bezoeken. We vinden het fijn om te 
horen hoe het met hen gaat. Diverse 
oud-leerlingen komen regelmatig terug 
voor een stage.  
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BaO-BaO verwijzing 
Wanneer een kind naar een andere basisschool gaat, maken we gebruik 
van de Overstapservice Onderwijs(OSO).  
Ouders dienen hiervoor wel toestemming te geven en hebben het recht dit 
rapport in te zien. Een kind wordt pas uitgeschreven na een aantoonbaar 
inschrijvingsbewijs (van de andere school). Ook omgekeerd geldt dit 
principe uiteraard. 
 

HOOFDSTUK 5:  HET TEAM 
 

Nog belangrijker dan de methoden en de middelen zijn de mensen die op 
school werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij begeleiden uw kind in 
hun ontwikkeling en zorgen ervoor dat ontwikkelings- en lesmaterialen 
zinvol worden gebruikt. Wij besteden veel tijd buiten schooltijd aan overleg 
en samenwerking. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het 
onderwijs. Daarom zijn er voor de teamleden elk jaar studiedagen en 
volgen ze nascholingscursussen. 
 
Het team 
De school telt bij de start van het schooljaar 4 stamgroepen. Voor deze 
stamgroepen staan de volgende stamgroepleiders: 
 
Aantal  
lesuren 
jaarbasis 

Groe-
pen 

Stamgroepleiders Wie staat er voor de groep aantal leer-
lingen begin 
schooljaar 

Ma
mo 

Ma 
mi 

Di 
mo 

Di 
mi 

Wo 
mo 

Do 
mo 

Do 
mi 

Vrij 
mo 

Vrij 
mi 

865 0-1-2 
 

Christine vd Male          X X X X 24 

 Anita v.d. Berg     X X X X      

1011 3-4 Karolien Krijger         X X X X  X X X X 21 

 Petra Eerland     X   X X 

1011 5-6 Petra Wagemaker   X X X  X X   26 

 Karina Eerland X X   X    X X 

1011 7-8 Bram Kroes X X X X X X X X X 30 

 
Overige taken/functies: Adrianne Neele     intern begeleider  groep 1 t/m 8 

 Elsemarije Poppe  stamgroepleider 
 Femke Smits       onderwijsassistent 
 Tineke Vane     schoonmaakster 
 Linda de Bruijn     schoonmaakster 
 Peter Grabijn     directeur  
 Maarten v.d. Kooij  voorzitter college van bestuur  

 
Vervanging bij ziekte, studieverlof e.d. 
Vervanging bij verlof en/of scholing wordt zo veel mogelijk voor het begin 
van het nieuwe cursusjaar geregeld. Bij vervanging wegens ziekte wordt 
in de eerste plaats een beroep gedaan op vaste invalkrachten. In het 
geval dat vervanging niet kan worden geregeld worden groepen 
samengevoegd. In extreme situaties kan worden besloten een deel van 
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de leerlingen naar huis te sturen. Dit gebeurt overigens niet voordat ook 
de ouders daarover telefonisch zijn geïnformeerd en zich bereid hebben 
verklaard hun kind(eren) onder schooltijd op te vangen. 
 
Begeleiding en inzet van stagiaires 
Bijna ieder cursusjaar zijn er op onze school stagiaires aanwezig, meestal 
afkomstig van de PABO of het MBO. Samen met de groepsleerkracht 
wordt het stageplan doorgenomen en de opdrachten ingepland. De 
begeleiding door de leerkracht bestaat verder uit het observeren tijdens 
opdrachten en het achteraf bespreken en evalueren van de verrichte 
opdracht. Hierbij komen zaken aan de orde zoals : 

• hoe is de opdracht verlopen 

• waar moet je de volgende keer op letten 

• is het doel bereikt 
De groepsleerkracht blijft tijdens de stageperiode altijd de eindverant-
woording houden met betrekking tot (de bewaking van) het leerproces van 
de kinderen.  
 

 
HOOFDSTUK 6:  DE OUDERS EN DE SCHOOL 
 
de betrokkenheid van de ouders 
Op onze Jenaplanschool hech-
ten we veel waarde aan betrok-
kenheid van de ouders/ verzor-
gers bij het onderwijs van hun 
kind(eren). In de praktijk blijkt, 
dat belangstelling van ouders 
voor wat op school gebeurt een 
positieve invloed heeft op de 
ontwikkeling en prestaties van 
het kind. Op onze school wordt 
geprobeerd de betrokkenheid 
van de ouders/verzorgers bij het schoolleven zo veel mogelijk te 
stimuleren. 
 
Educatief partnerschap  

Educatief partnerschap is een model waarmee we als school samen met  
ouders onze onderlinge relatie willen vormgeven, invullen en versterken. 
Het model gaat ervan uit dat school en ouders gelijkwaardige partners zijn 
in de educatie, de opvoeding en het onderwijs, zij het dat de 
eindverantwoordelijkheden van ouders en professionals verschillen. Het 
gaat om partners die inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben, 
namelijk optimale  voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren 
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van kinderen, thuis en op school. Samen kunnen we meer bereiken dan 
ieder voor zich afzonderlijk.  
Er is daarom sprake van een wederzijdse betrokkenheid die zich kan uiten 
in meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. In de praktijk zijn 
in die wederzijdse betrokkenheid drie lijnen te onderscheiden:  

• betrokkenheid van ouders bij hun kind als leerling; 

• betrokkenheid van ouders bij de groep/klas of de school;  

• betrokkenheid van de school bij de ouders c.q. de thuissituatie. 
Gelet op de eindverantwoordelijkheid van de ouders over de 
opvoeding van hun kind is meebeslissen van de kant van de school 
niet aan de orde.  

 
Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal 
doelen:  

• pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoe-
dend denken en handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis 
en op school;  

• organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de 
school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van 
ouders;  

• democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslis-
sen van ouders met de school en afleggen van verantwoording door 
de school over haar werk aan de ouders.  

 
Er is een onderscheid te maken tussen een voortraject, een hoofdtraject 
en een na traject, parallel aan de schoolloopbaan van het kind. Het is een 
traject waarop we als partners elkaar steeds beter leren kennen, steeds 
beter op elkaar ingespeeld raken,  en als het goed is, steeds meer ver-
trouwen in elkaar krijgen. Het is een traject dat school en ouders samen 
lopen. 
 
Het zal duidelijk zijn dat voor de vormgeving en invulling van dit partner-
schap meer nodig is dan alleen een aantal afspraken en  instrumenten. 
Die geven partnerschap weliswaar handen en voeten, maar essentieel 
blijft een passende grondhouding van alle betrokkenen: je moet er wel in 
willen investeren en je ook als partner willen gedragen, want we hebben 
een gezamenlijk belang, namelijk optimale  voorwaarden creëren voor de 
ontwikkeling en het leren van de kinderen, thuis en op school.  
 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
Elk jaar houden we voor alle groepen een stamgroepavond over  de 
leerstof, verschillende vakken, didactische aanpak, e.d.. De avonden 
vinden plaats in de maanden september/ oktober.  
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In de kleuterbouw is er altijd nauw contact met de ouders. Ouders hebben 
de gelegenheid van hun kind  elke dag in de klas te brengen. 
 We houden in de overige bouwen ook  luisteravonden waarin ouders 
vertellen over hun kind. De leerkracht krijgt op deze manier een goed 
beeld van de kinderen in de klas. 
Ieder jaar worden er meerdere schoolprojecten  gehouden. Bij één van 
deze projecten wordt aansluitend een kijkavond gehouden waarop het 
leerlingenwerk bekeken kan worden.  
Aan het begin van elke vrijdagochtend kunnen ouders/verzorgers vanaf 
groep 5 het werk van hun kind(eren) in de klas bekijken. 
Elke schoolmaand wordt er een nieuwsbrief uitgegeven waarin de 
belangrijkste wetenswaardigheden staan vermeld zoals bijvoorbeeld 
personele nieuwtjes, voortgang van het onderwijskundig beleid, nieuwe 
regels en bijzondere evenementen.  
Verder kunt u het een en ander zien en lezen over het werk van uw 
kind(eren) op de website van de school.  U treft daar ook foto’s aan. Soms 
worden foto’s op de facebookpagina van school geplaatst. Als u beslist 
niet wilt dat er foto’s van uw kind(eren) op de website/facebook worden 
geplaatst dan kunt u dat doorgeven aan de directeur van de school. We 
zullen daar rekening mee houden.  
Wat betreft de informatievoorziening aan gescheiden ouders het 
volgende: als school kiezen we geen positie t.o.v. de onderlinge 
problematiek van en tussen de ouders. We willen deze problematiek 
buiten de school houden. De school neemt dienaangaande een neutrale 
houding aan en richt zich enkel op het belang van het  kind. Vanuit 
bovenstaande positiebepaling vinden we het zinvol om de schoolaf-
spraken over de informatievoorziening aan u door te geven. Dat schept 
naar alle partijen helderheid en houvast. 
Het volledig protocol ligt ter inzage op school.   

 
Ouderhulp en ouderraad 
Wat kunnen individuele ouders en een ouderraad doen op onze school? 
De taken en activiteiten zijn in 
grote lijnen als volgt in te delen: 

• Een bijdrage leveren aan 
ondersteunende activitei-
ten in het leerprogramma. 
De keuzecursus is hier 
een goed voorbeeld van. 

• Een bijdrage leveren in 
voorwaardenscheppende 
en ondersteunende activi-
teiten in en om de school. 
Hierbij denken we aan het 
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helpen bij schoolreisjes, projecten, kamp, projecten, acties, 
schoonmaak, tuinonderhoud, materiaalonderhoud en overblijven. 

Deze taken en werkzaamheden worden hoofdzakelijk door de ouderraad  
gecoördineerd. 
Voor een nadere uitleg over de invulling van de bovengenoemde taken en 
activiteiten en de werkwijzen verwijzen wij naar de directeur en/ of het 
team. 
 
Rijden voor school en reiskostenvergoeding: 
Uit ervaring blijkt dat de meeste ouders bereid zijn om te rijden zonder 
daarvoor een vergoeding te willen ontvangen. We zullen op díe ouders in 
eerste instantie een beroep doen.  
Hebben we ook chauffeurs nodig die voor een vergoeding in aanmerking 
willen komen, dan hanteren we hiervoor 0,10 eurocent per km. Ook de 
ouders die aangegeven hebben voor eigen rekening te willen rijden 
kunnen op deze regeling een beroep doen. U moet dat dan wel kenbaar 
maken bij de  directeur van de school. Hij/Zij zal u op de een of andere 
wijze laten weten dat er ouders zijn gevraagd die een vergoeding wensen. 
Het is dan aan u of u dat ook wilt.  
 
Inspraak van ouders - (G)MR 
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin twee ouders 
en twee leerkrachten zitting hebben. Tijdens bijeenkomsten van de MR 
kunnen de ouders meepraten en meedenken met beleids- en bestuur-
zaken. 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Enkele leden uit de mede-
zeggenschapsraden van de vereniging van onze vier scholen vormen 
samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad heeft 
o.a. tot taak zich te buigen over schooloverstijgende zaken, zoals de 
invulling van de formatie op bestuursniveau. Voor de samenstelling van 
de MR: zie bijlage ’Namen en adressen’. 
 
Op gezette tijden kunnen leden overleg hebben met de schoolleiding. 
Allerhande onderwerpen mogen aan bod komen. Wilt u zaken aan de 
orde stellen voor dit overleg, schroom dan niet om die onderwerpen neer 
te leggen bij de MR of de schoolleiding. 
 
 
HOOFDSTUK 7:  DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 
 
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
We streven naar een optimaal onderwijsaanbod. Maar we houden daarbij 
wel rekening met onze mogelijkheden en beperkingen. We willen onze 
mogelijkheden niet overschatten, maar zeker ook niet onderschatten. 
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Binnen die grenzen zijn we voortdurend in verandering en in beweging. 
Als gevolg daarvan hebben we als onderwijsgevenden niet alleen een 
lesgevende taak. Ook buiten schooltijd zijn we met elkaar vaak druk bezig 
met diverse activiteiten, gericht op verbetering van ons onderwijs. In de 
maandelijkse nieuwsbrieven houden we u op de hoogte  van de 
onderwijskundige ontwikkelingen. 
 
De belangrijkste gerealiseerde doelstellingen in 2021-2022: 

• Rekenen:  

Dit jaar zijn we gestart met het invoeren van het programma ‘Met Sprongen 
Vooruit’ en de nieuwe methode ‘Getal & Ruime Junior’.; 

• Technisch lezen:  
Voor de groepen 4 en 5 is de nieuwe leesmethode ‘Karakter’ omgevormd naar 
onze manier van werken en ingevoerd.; 

• Methode voor de Bijbellessen: 
Er is de keuze gemaakt voor de Methode ‘Levend Water’. Levend Water gaat 
uit van de visie dat de Bijbel Gods woord is. De methode heeft een goede 
leerlijn die de hele bijbel, oude en nieuwe testament  

• Brede school:  
Er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met team, mr. Er zijn een 
aantal sessies geweest met de nieuwe architect. Dit heeft geresulteerd in 
nieuwe ontwerpschetsen voor nieuwbouw waar eisen en wensen goed 
zichtbaar zijn in het ontwerp. Op dit moment zitten we in de laatste fase van 
uitwerken van een definitief ontwerp. 

 
De ambities voor 2022-2023: 

• Rekenen:  

We gaan het werken met ‘Met Sprongen Vooruit’ en ‘Getal & Ruimte Junior’ 
verder uitbouwen. Aan het eind van het jaar is het hele aanbod rekenen 
beschreven.; 

• Methode voor de Bijbellessen: 
We gaan dit jaar starten met het gebruik van de nieuwe methode ‘Levend 
Water’. 

• Invoeren IEP-toetsen: 
Op bovenschools niveau is gekeken naar het gebruik van de IEP-toetsen i.p.v. 
de CITO. Verleden jaar is er een pilot gestart en zijn ervaringen uitgewisseld. 
Dit jaar wordt deze manier van toetsing vanaf groep 3 ingevoerd.;  

• Brede school:  
Dit jaar zal het definitieve plan uitbesteed gaan worden. 
 

Enquête 
Als voorbereiding op het maken van het schoolplan hebben we weer een 
uitgebreide ouderenquête gehouden waarin ouders op tal van terreinen 
konden aangeven of ze tevreden waren en welke zaken op school 
verbetering behoefden. Een enquête kan veel informatie  opleveren 
waarmee we de kwaliteit van de school verder kunnen uitbouwen. In de 
nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten 
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die - mede op grond van wat uit de enquête naar voren komt – worden 
aangepakt.  
Daarnaast wordt ook bij het personeel en de leerlingen van de midden- en 
bovenbouw een enquête afgenomen. Ook hun ervaringen op school zijn 
van groot belang om samen verder te kunnen werken aan de kwaliteit van 
ons onderwijs.  
Ook houden we elk jaar een tevredenheidsonderzoek bij de ouders, 
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 en het personeel.  
 
Zorg voor de relatie school en omgeving 
De school staat niet op zich zelf. Uiteraard zijn er contacten met andere 
scholen en instanties. We noemen (zonder de pretentie te hebben volledig 
te zijn) in willekeurige volgorde: 

• Jenaplanvereniging 

• Kerngroep Brabant Jenaplan  

• Het Kan! Scholing, advies en begeleiding (jenaplan) 

• Schoolbegeleidingsdienst R.P.C.Z  

• G.G.D. 

• Gemeente Tholen 

• BSO ‘Zo-kinderopvang’ en ‘Villa Vrolijk’ 

• School voor speciaal basisonderwijs “De Geluksvogel” te Tholen 

• Mytylschool Roosendaal 

• De Kring Goes en De Kameleon te Roosendaal 

• Andere scholen voor basisonderwijs binnen onze regio 

• Scholen voor voortgezet onderwijs in Tholen, Bergen op Zoom 

• Christelijke hogeschool Ede en andere PABO’s en 
opleidingsinstituten 

• Het administratiekantoor Groenendijk te Sliedrecht    

• Schoolleveranciers zoals fa. Heutink                 
                    
 

HOOFDSTUK 8:   DE RESULTATEN VAN 
HET ONDERWIJS 
 

Inleiding 
De titel van dit hoofdstuk roept een aantal 
vragen op: 

• welke resultaten worden hier bedoeld? 

• zijn alle resultaten van het onderwijs te 
meten? 

Vooropgesteld: wij willen ons niet alléén 
richten op goede leerresultaten met betrekking tot lezen, taal en rekenen, 
hoe belangrijk deze ook zijn. Het is óók van groot belang dat de leerlingen 
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leren om op een goede wijze met zichzelf en met anderen om te gaan 
volgens onze christelijke  
waarden en normen.  
Andere belangrijke, maar moeilijk te meten resultaten zijn: 

• de mate waarin het kind heeft geleerd zelfstandig te werken; 

• de mate waarin het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen 
werk; 

• de mate waarin het kind zich betrokken voelt bij de leerstof; 

• de mate waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt bij ons op 
school. 

 
Methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen 
Wil je toch iets in handen hebben waaraan je het effect van de inspanning 
van leerkrachten kunt aflezen, dan kun je je richten op de meetbare 
leerresultaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van volgende 
methodegebonden toetsen per ontwikkelingsgebied: 
 

 groep 
1-2 

groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

rekenen     X    X    X    X    X    X 

lezen     X    X    X    X    X    X 

spelling     X    X    X    X    X    X 

Engels         X    X 

 
Deze toetsen worden individueel (tijdens het werk) of groepsgewijs 
afgenomen. De frequentie wordt in het algemeen bepaald door het 
werktempo van het betreffende kind of de betreffende groep. 
Daarnaast maken we ook gebruik van niet-methodegebonden toetsen en 
observatielijsten welke vaak groepsgewijs en op vaste tijdstippen worden 
afgenomen: 
 

 groep 1-2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

woordenschat        X    X    X    X   

rekenen        X    X    X    X    X    X 

lezen        X    X    X    X    X    X 

begr.lez.         X    X    X    X    X 

spelling     X    X    X    X    X    X 

soc.emo X    X    X    X    X    X    X 

NSCCT          X        X  

IEP eindtoets         X 

 
De school met betrekking tot het voortgezet onderwijs 
Door de kleine aantallen schoolverlaters zien we per jaar verhoudingsge- 
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wijs grote verschillen. Bekijken we echter de schooladviezen en de  
schoolkeuzes over een langere periode dan blijkt dat dit niet wezenlijk 
verschilt van andere Thoolse basisscholen.  
 
In augustus 2021 verlieten 16 leerlingen uit groep 8 
onze school: 
1 naar het Curio te Halsteren, 
6 naar de CSG Prins Maurits in Middelharnis,  
4 naar ‘t Rijks te Bergen op Zoom, 
2 naar het Calvijn College te Tholen,  
1 naar het Roncalli te Bergen op Zoom, 
en 2 naar het Moller te Bergen op Zoom.  
 
In augustus 2022 verlieten 15 leerlingen uit groep 8 onze school: 
5 naar het CSG Prins Maurits in Middelharnis, 
2 naar het Calvijn College in Tholen, 
1 naar het Calvijn College in Goes, 
2 naar het Roncalli in Bergen op Zoom, 
en 5 naar ‘t Rijks te Bergen op Zoom. 
 
In het schema’s hiernaast ziet u op welk niveau ze 
uitstroomden. 
 
Verklaring van de afkortingen: 
VMBO= voorbereidend  middelbaar  beroepsonderwijs 
B    = basisgericht 
K    = kader 
G    = gemengd 
T   = theoretisch 
HAVO = hoger algemeen voortgezet onderwijs 
VWO   = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
Lwoo   = leerwegondersteuning 
 
Beoordeling inspectie  
De school heeft haar kwaliteit op orde. Er zit dynamiek in de school! 
Volgens het rapport is de school op alle terreinen voldoende beoordeeld. 
Het kwaliteitsaspect 'schoolklimaat' krijgt de beoordeling 'goed'. De school 
werkt volgens het jenaplanconcept. Daarin heeft het samenwerken en de 
omgang met elkaar een belangrijke plaats. Dit vertaalt zich in een goed en 
warm pedagogisch klimaat 
 

 

 

 

niveau  

Vmbo B 2 

Vmbo K 2 

Vmbo K-G 2 

Vmbo T 2 

Vmbo T-Havo 1 

Havo 4 

Havo-VWO 1 

VWO 2 

niveau  

Vmbo B (lwoo)  

Vmbo B-K  

Vmbo K-T 1 

Vmbo T 4 

Vmbo T- Havo 3 

Havo 6 

Havo/Vwo 1 

Vwo  
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Onderwijsproces: 
De school heeft verschillende onderdelen van het onderwijsleerproces zo 
vormgegeven dat deze samen zorgen voor effectief onderwijs, didac-
tische nauwkeurigheid en een hoge mate van betrokkenheid van de leer-
lingen. Zo is er, omdat de verschillende aspecten in elkaar grijpen, sprake 
van een effectieve invulling van de leertijd, die volop mogelijkheden biedt 
voor effectieve uitleg, reflectie en 
evaluatie met de leerlingen.  
 
Het aanbod is breed, kent veel 
verschillende praktijkactiviteiten die 
eveneens de betrokkenheid van 
leerlingen bij de samenleving onder-
steunen. Er zijn keuzecursussen, 
projecten, spellen om onderzoek te 
doen naar jezelf en veel kennis-
makingsexcursies naar omliggende 
maatschappelijke instellingen. 
 
Vermelding verdient ook de aandacht voor muziek: beginnend bij blokfluit 
leren spelen met kleurcodes, tot aan het leren bespelen van een 
instrument onder begeleiding van een vakdocent.  
Verder wordt in het onderwijs een accent gelegd op vertrouwen en het 
opdoen van concrete vaardigheden. Een belangrijke rol in het leerproces 
spelen de concrete uitwerkingen tot op gedragsniveau, die de school 
heeft gemaakt van de essenties, zoals ondernemen, reflectie, 
samenwerking en zelfstandigheid. Leerlingen evalueren zichzelf en hun 
groep op de deelvaardigheden die bij deze genoemde essenties in kaart 
zijn gebracht. 
In voorbereiding op het lesgeven houden de leraren prima zicht op de 
ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van toetsen, observaties, 
leerlingenwerk, gesprekken en (zelf-)rapportages. De school brengt de 
ontwikkeling van de leerlingen breder in beeld dan alleen de kernvakken, 
onder andere met behulp van leerlijnen voor het jonge kind en signalering 
van hoogbegaafdheid. Leraren gebruiken de informatie van de toetsen en 
hun observaties om hun onderwijs af te stemmen op het niveau en de 
ontwikkeling 
van de leerlingen. Hierdoor signaleren zij hiaten of voorsprongen en 
kunnen zij bepalen welke leerlingen extra ondersteuning, begeleiding of 
externe zorg nodig hebben. Leraren doorlopen daarbij systematisch de 
cyclus van het handelingsgericht werken.  
Ouders geven ook aan dat wat bekend is over leerlingen meestal op korte 
termijn daadwerkelijk invulling krijgt in het onderwijs.  
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Onderwijsresultaten: 
Naast de eindresultaten werkt de school ook gericht op andere belangrijke 
onderdelen aan de competenties van leerlingen.  Het team is bezig met 
het inzichtelijk maken van de essenties en kan daardoor nog niet 
helemaal laten zien dat de leerlingen ook deze vaardigheden in meer 
brede zin hebben ontwikkeld.  
Een nieuwe rapportagevorm is in de maak, waardoor naar verwachting 
deze bredere ontwikkeling van leerlingen nog meer inzichtelijk kan worden 
gemaakt. 
 
Schoolklimaat en veiligheid: 
Christelijke Jenaplan leef- en werkgemeenschap School met de Bijbel, 
hanteert positieve en duidelijke afspraken waarbij de leerlingen betrokken 
zijn. De leraren leren hun leerlingen sociale vaardigheden en zij tonen 
voorbeeldgedrag. 
 
Verder gaat de school ook regelmatig na hoe het staat met de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen. Uit de gesprekken die de inspectie 
heeft gevoerd blijkt dat er sprake is van een veilig schoolklimaat. Het 
schoolklimaat is uitdagend te noemen, aangezien de leerlingen betrokken 
worden in veel aspecten van het onderwijs en hierdoor leren een 
zelfstandige werkhouding te ontwikkelen. Dit komt de taakgerichtheid ten 
goede en dit is in de hele school merkbaar.  
 
Ook de activiteiten die daardoor vanuit de leerlingen zelf worden 
geïnitieerd zijn het vermelden waard: kerstpakketten maken voor het AZC 
en de bovenbouw die het vertrouwen krijgt om het herfstfeest voor de 
onderbouw helemaal te organiseren. 
 
Kwaliteitszorg en ambitie: 
De school handelt op basis van een duidelijke en uitgewerkte visie. 
Daarvoor bestaat een breed draagvlak. De schoolleiding en de leraren 
werken samen om aan hun ambities vorm te geven. De lat ligt hoog: de 
school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdrachten en naar 
verdere ontwikkeling. Het team evalueert de resultaten en aspecten van 
het onderwijsleerproces met intern en extern onderzoek.  
De verbeteringen sluiten aan bij de evaluaties en er is sprake van een 
planmatige aanpak, die de schoolleiding adequaat aanstuurt met een 
kwaliteitsagenda. De kwaliteitscultuur is professioneel, kent een 
menselijke maat en is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Er is een sterke betrokkenheid van de teamleden naar elkaar, de 
leerlingen, de ouders en de totale schoolontwikkeling.  
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De school kan zich nog verder ontwikkelen door op dagelijks niveau 
vondsten en voorbeelden met elkaar te delen, door bij elkaar in de 
groepen te kijken. 

Er is een duidelijke en 
gezamenlijk  gedragen visie 
op leren en onderwijzen. De 
jenaplanschool met de Bijbel 
heeft haar onderwijsconcept 
herkenbaar uitgewerkt. Dit 
zorgt voor een goede taakge-
richte en zelfstandige werk-
houding van de kinderen. Ze 
zijn betrokken en werken 
goed samen. 
De school kent een veilig, 

prettig én uitdagend schoolklimaat.  Er heerst een vriendelijke klassen-
situatie. De leerkrachten weten hun lessen en het aanbod goed af te 
stemmen op de leerlingen. 
Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de 
school is steeds op zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar 
verdere ontwikkeling. De kwaliteitscultuur is professioneel, kent een 
menselijke maat en is gebaseerd op een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Er is een sterke betrokkenheid van de teamleden naar elkaar, de leer-
lingen, de ouders en de totale schoolontwikkeling.  
Het onderwijsaanbod is breed. Naast de vakken rekenen en taal neemt 
wereldoriëntatie een grote plaats in vormgegeven in projecten het hele 
jaar door. In deze projecten zijn veel praktijkactiviteiten ingepast, zoals 
bijvoorbeeld  kennismakingsexcursies naar omliggende maatschappelijke 
instellingen. Er is veel burgerschap.  
Er is ook veel aandacht voor muziek beginnend bij blokfluitlessen in de 
kleuterbouw tot een blazersgroep in de middenbouw.  
De school geeft de kinderen veel vaardigheden voor de toekomst mee. 
Ouders geven aan dat de kinderen deze vaardigheden vasthouden in het 
voortgezet onderwijs. 
 

HOOFDSTUK 9:  PRACTISCHE ZAKEN 
 

Schooltijd 

  mamo mami dimo dimi wo domo domi vrijmo Vrijmi 
Groep 
0-1-2 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 vrij 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

Groep 3 
t/m 8 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

08.30-
12.30 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 

08.30-
12.00 

13.15-
15.15 
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Gym 

• groep 1-2:     (speellokaal)     

• groep 3-4:     dinsdagochtend  11.15 - 12.00  

• groep 5-6:     dinsdagochtend  10.30 - 11.15 
vrijdagochtend  09.15 - 10.00 

• groep 7-8:    maandagmiddag  14.15 - 15.15 
woensdagochtend 11.30 - 12.30 
 

Wanneer de gymles aan het begin of het einde van de morgen of middag 
valt, kunt u uw kind(eren) bij de gymzaal brengen of ophalen. 
 
Kleuterdag 
In mei of juni gaat groep 1 en 2 op kleuterdag. Samen met een aantal 
ouders gaan de kinderen naar een speeltuin. De kosten zijn bij de 
ouderbijdrage inbegrepen.  
 
Schoolreis 
In de tweede helft van het schooljaar gaat groep 3-6 met de bus op 
schoolreis. Elk jaar wordt een andere bestemming gekozen. De kosten 
zijn bij de ouderbijdrage inbegrepen. 
Schoolkamp en groepsuitje 
Groep 7-8 gaan het éne jaar op kamp en het andere jaar hebben ze een 
groepsuitje. Het schoolkamp duurt 3 dagen(2 nachten). Kosten zijn bij de 
ouderbijdrage inbegrepen. 
 
Verjaardagen en traktaties 
In de groep worden verjaardagen gevierd. De jarige mag op de dag zelf 
uitdelen in zijn of haar eigenstamgroep. Trakteren hoort er natuurlijk bij, 
het liefst met gezonde traktaties! Bij de stamgroepleiders kunt u 
informeren of er in de groep kinderen zijn die een speciaal dieet hebben in 
verband met voedselallergieën.  
De verjaardagen van de stamgroepleiders vieren wij na de gezamenlijke 
viering in de gemeenschapsruimte in de eigen stamgroep. 
 
Bij ziekte 

• Geeft een kind op school aan dat hij/zij zich niet lekker voelt, dan  
       nemen we contact op met de ouders om het kind te halen;  

• Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan, geeft u dit zo  
spoedig mogelijk via de Parro-App door; 

• Met betrekking tot infectieziekten vindt u hieronder belangrijke 
informatie: 

o Het doormaken van een aantal veel voorkomende 
infectieziekten hoort tot de normale ontwikkeling van een kind. 
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Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op 
mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samen 
komen, zoals op school, is er daarom een grote kans op 
verspreiding van dergelijke ziekten. Maar ook een aantal meer 
zeldzame en ernstige infectieziekten kunnen via scholen 
worden verspreid.  

 
De Infectiewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur 
van de school een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en 
leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om een 
ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen 
of andere (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het belang van 
de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies 
van de GGD maatregelen genomen worden 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 locatiecoördinator van de school. Deze 
informatie zal vanzelfsprekend door ons vertrouwelijk worden 
behandeld. 
Wij houden ons verder aan de richtlijnen van de GGD Zeeland zoals 
die zijn opgenomen in het Handboek Infectieziekten. Dit Handboek 
is op school aanwezig en wordt geraadpleegd zodra er sprake is 
van besmettelijke ziekten. Ouders worden dan schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de ziekte, de verschijnselen, hoe het wordt 
overgedragen, wat u moet doen en of thuis houden nodig is of niet. 
Wilt u wat uitvoeriger worden geïnformeerd over (besmettelijke) 
ziekten of aandoeningen, dan is de GGD internetsite een aanrader.  
Het adres is:  www.ggdzeeland.nl pagina: professionals-scholen.        

• Hoofdluis kan een hardnekkig probleem zijn. Na de vakanties 
worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Enkele moeders 
hebben deze taak op zich genomen. Ouders van kinderen bij wie 
hoofdluis wordt aangetroffen, worden op de hoogte gesteld en 
geïnformeerd over de wijze waarop de beestjes en de neten  
moeten worden aangepakt.  
 

Overblijven 
Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse 
opvang, ofwel het ‘overblijven’. Om die verantwoordelijkheid te kunnen 
waarmaken, zijn afspraken die voor VPCO Tholen gelden vastgelegd in 
de notitie ‘overblijven’. Het zijn kaders die elke school de mogelijkheid 
bieden er een eigen invulling aan te geven.  
Enkele belangrijke afspraken die voor álle VPCO-scholen gelden en niet 
per school invulbaar zijn: 

http://www.ggdzeeland.nl/
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-De overblijfkracht sluit in de omgang met kinderen aan bij de 
levensbeschouwelijke en pedagogische regels van de school. 
-De overblijfkracht stelt gesignaleerde sociaalpedagogische  problemen 
aan de orde bij de leerkracht van het kind, en onderhoudt daarover 
contact met collega overblijfkrachten. 
-De overblijfkracht ondersteunt de kinderen bij het verwerven van vaar-
digheden m.b.t. hygiëne en correct gedrag. 
-De overblijfkracht is in staat passende (spel)activiteiten aan te bieden en 
te begeleiden.  
-De overblijfkracht is tijdens de vastgestelde overblijftijden verantwoorde-
lijk voor een goed verloop van het overblijven. We beginnen en beëindi-
gen de maaltijd gezamenlijk. 
-De overblijfkracht spreekt voor en aan het eind van de maaltijd een 
gebed uit of laat dit uitspreken. 
-Bij onduidelijkheid over wat de kinderen (moeten) eten en drinken neemt 
de overblijfkracht contact op met de ouders. 
-Spelletjes en materialen van school mogen pas na overleg met de 
locatiecoördinator worden gebruikt. De overblijfkrachten schaffen (veilig 
en op de leeftijd gericht) spel- en ander materiaal aan ten behoeve van de 
kinderen die overblijven. Zij zijn samen met de kinderen verantwoordelijk 
voor een verantwoord 
gebruik. 
-Leerkrachten en ouders 
zorgen ervoor dat de over-
blijfkracht op de hoogte is 
van eventuele voedselal-
lergieën, medicijngebruik, 
bijzonderheden in gedrag 
en ander voor de overblijf-
kracht van belang zijnde 
wetenswaardigheden.  
-Alle vrijwilligers, dus ook 
de overblijfkrachten, en de 
kinderen vallen onder een door het schoolbestuur afgesloten WA-
verzekering. 
Voor het overblijven kunt u een strippenkaart kopen voor  €12,00. Deze 
kaart is goed voor 8 overblijfbeurten. Het geld kunt u aan uw kind(eren) 
meegeven of zelf afgeven aan de groepsleerkracht.  
Wij vragen uw extra aandacht voor de regel dat er slechts kan worden 
overgebleven als de kinderen in het bezit zijn van zo’n strippenkaart. Zorg 
dus tijdig voor geldige overblijfkaarten. 
Voor ouders met kinderen die wekelijks 1 of meerdere keren overblijven, 
bestaat de mogelijkheid te profiteren van een korting als  het hele bedrag 
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aan het begin van het schooljaar voor een heel jaar in één keer wordt 
betaald. De bedragen zijn hieronder weergegeven.  
 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen 

1 dag p.w. 52,00  96,00   132,00  

2 dagen p.w.  96,00  165,00  240,00  

3 dagen p.w. 132,00  240,00  324,00 

4 dagen p.w. 165,00  288,00 384,00  

 
Het overblijfgeld kunt u storten op rekeningnummer NL10RABO03030 
19824 van de Jenaplanschool o.v.v. de naam van uw kind(eren) m.b.t. 
overblijven. 
Van een groot deel van het overblijfgeld worden de  overblijfouders 
betaald. Van het overige overblijfgeld worden materialen gekocht waar de 
kinderen ook tussen de middag mee kunnen spelen 
 
Het overblijven wordt verzorgd door de ouders. Er wordt naar gestreefd 
om per overblijfdag 3 vaste ouders op school te hebben. Overblijfouders 
hebben als taak om op een verantwoorde wijze te zorgen voor het 
overblijven van de kinderen, waarbij de basisprincipes veiligheid, rust en 
orde centraal moeten staan, waardoor een plezierige sfeer ontstaat om 
samen te eten en te spelen. 
Wanneer u uw kind(eren) wil laten overblijven, dan dient u een formulier in 
te vullen(verkrijgbaar bij het infobord). Hierop worden extra gegevens van 
het kind gevraagd m.b.t. het overblijven. Verder staan er de regels en 
afspraken op vermeld. Dit formulier moet u uiterlijk ’s morgens op de dag 
van het overblijven ingevuld en ondertekend deponeren in de groene 
overblijfbus bij het infobord. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ouders gebruik maken van 
‘Zo kinderopvang’ en ‘Villa vrolijk’. Hieronder kunt u meer lezen over deze 
organisaties.  
 

                               
                              Peuteropvang en BSO 
                              Zo Kinderopvang biedt peuteropvang en BSO aan. De                      
                              peuteropvang is gevestigd  in de Julianstraat in Poortvliet, de   
                              BSO aan de Zoekweg 2b in Tholen. Voor de BSO worden de   
                              kinderen met een busje naar en van Tholen vervoerd. 
Peuteropvang 
Bij peuteropvang  Zo op Klein Duimpje spelen de kinderen (van 2 tot 4 jaar) in de 
gezellig ingerichte ruimte op 3 vaste dagdelen samen (drie dagen per week van 2,5 
uur).  
Er zijn maximaal 16 kinderen met twee vaste leidsters. Zo kunnen ze spelenderwijs 
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hun ervaringswereld uitbreiden. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, 
buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren ze iedere 
keer iets bij. Taalstimulering is hierbij heel belangrijk. Ook is er vroege- en 
voorschoolse educatie (VVE) mogelijk voor drie dagen per week voor 3,5 uur. Dan is 
er extra aandacht voor de stimulering van de taal-,  motorische of sociaal emotionele 
ontwikkeling  van uw peuter. 
 

BSO 
Hier kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar terecht. De kinderen 
krijgen als ze uit school komen iets te eten en te drinken. Zo kunnen ze lekker even 
bijkomen van de dag. Ze zijn hier vrij in hun speelkeuze. Op school hebben ze 
immers al een hele dag volgens een vast programma gewerkt. Verder kunnen ze 
huiswerk maken, knutselen, computeren, tafeltennissen, tafelvoetballen, 
gezelschapsspelletjes spelen en muziek luisteren. Ook is er materiaal voor 
fantasiespel. En natuurlijk gaan we zo vaak mogelijk met de kinderen naar buiten. 
 

Wilt u meer informatie over de BSO of peuteropvang  
of wilt u een keer langskomen om te kijken hoe de locatie eruitziet?  
Neemt u dan contact op met onze vestiging op 0166 745 037. 
 
 
 

 

Wij hebben een visie die wij dagelijks naleven, zo maakt het dat Villa Vrolijk meer is 
dan opvang alleen! Deze visie hebben wij uiteengezet in 5 kernwoorden:  

- Veiligheid: de opvang moet een plaats zijn waar u en uw kind(eren) zich veilig 
en geborgen voelen.  

- Leergierig: kinderen worden gestimuleerd om op een speelse manier op 
ontdekkingstocht te gaan, in onze gesprekjes, materialen en natuurlijk vooral 
in wat uw kind zelf aangeeft.  

- Flexibel: wij denken graag met u mee als ouder over de mate waarin u 
opvang nodig heeft. Wij betrekken u daarnaast ook graag bij alles wat 
plaatsvindt binnen de opvang bijv. door het gebruik van de Bitcare-app.  

- Liefdevol: elk kind is uniek! Door onze ruime ervaring weten wij hoe belangrijk 
het is om uw kind(eren) goed te leren kennen en liefdevolle opvang te bieden. 
De liefde voor dit vak en de kinderen zijn onze drijfveer.  

- Speels: spel draagt mee aan de ontwikkeling van een kind. Plezier staat bij 

ons hoog in het vaandel. U kunt van ons verwachten dat we uw kind(eren) 
een fijne, plezierig omgeving bieden.  

 
De dagopvang 
Onze dagopvanggroep zit beneden in ons pand met een groepsgrootte van max. 16 
kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen 
proberen wij elke dag vaste leidsters in te plannen. In onze ruimte zijn er 
verschillende ingerichte hoeken zodat uw kind(eren) genoeg hebben om te 
ontdekken en samen kunnen spelen. Met de piramide leermethode bieden wij om de 

Bij Kinderopvang Villa Vrolijk hebben wij 
dagopvang en buitenschoolse opvang. 
Deze is gevestigd in de Noordpoort 8 te 
Sint Maartensdijk. 
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vier weken een nieuw thema aan. Binnen dit thema wordt uw kind nog meer 
uitgedaagd d.m.v. liedjes zingen, knutselactiviteiten, drama spelletjes en andere 
ontwikkelingsmaterialen. Hiernaast zijn wij ook vaak buiten te vinden. Niet alleen om 
buiten te spelen, maar ook voor een boodschapje of een bezoekje aan de hertjes.  
 
De buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang bevindt zich boven in het pand met een groepsgrootte 
van max. 20 kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Deze ruimte is ingedeeld in drie 
verschillende ruimtes. In de activiteitenruimte wordt gezellig met elkaar gegeten, 
geknutseld en kunnen spelletjes gespeeld worden. Van de ruime keuken wordt 
(voornamelijk tijdens vakanties) gebruikt gemaakt om lekkere koekjes te bakken of 
een pan soep te koken. De speelruimte is de meest favoriete ruimte. De kinderen 
kunnen hier helemaal doen wat ze zelf willen. Er is genoeg variatie om elk kind 
urenlang speelplezier te laten beleven. Ook op de BSO werken wij met thema’s. 
Deze duren meestal tussen de 6 a  8 weken. Kinderen zijn niet verplicht om mee te 
doen. Vaak is het voor de meeste kinderen wel fijn om naast het spelen nog iets 
anders te hebben waarin ze hun creativiteit kwijt kunnen.  
 
Wilt u meer informatie over onze kinderopvang? Neem dan vrijblijvend contact met 
ons op. Wij zijn te bereiken op 0166-851212 of mail naar info@villavrolijksint-
maartensdijk.nl 

 
Geldzaken 
Ouderbijdrage: Basisonderwijs is in principe gratis. Alle ouderbijdragen die 
gevraagd worden zijn om die reden vrijwillig. U bent niet tot betalen 
verplicht. De bijdrage wordt besteed aan de extra’s zoals schoolreisjes, 
schoolkamp, de cadeautjes voor de Sinterklaasviering, gebruik en 
onderhoud van de muziekinstrumenten enz. 
 
Mocht u onoverkomelijke problemen hebben met het betalen van 
bijdragen of u kunt de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, dan zullen we 
samen zoeken naar een passende oplossing.  
Kinderen worden in ieder geval niet uitgesloten van de extra activiteiten 
die we als school aanbieden. 
 
We gaan voor alle genoemde activiteiten uit van een 
bedrag van €50,00  per kind per jaar. U kunt dit 
bedrag storten op rekeningnummer NL44 RABO 
030.30.33.568  van de ouderraad. Kinderen die in de 
loop van het jaar schoolgaand worden, betalen € 
5,00 per schoolgaande maand. 
     
Iedere maandag wordt er zendingsgeld opgehaald 
en iedere eerste maandag van de maand het 
adoptiegeld. Kinderen uit de leerlingenraad kiezen 
elk jaar drie projecten uit waar het zendingsgeld naar 
toe gaat. Stichting ‘Woord en Daad’ zorgt dat het 

mailto:info@villavrolijksint-maartensdijk.nl
mailto:info@villavrolijksint-maartensdijk.nl
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adoptiegeld bij Jonathan Zongo terecht komt.  
 
Verzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De 
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van 
betrokkene geen dekking beidt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële 
schade (kapotte bril, fiets etc) valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die 
voor de school actief zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij 
attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. 
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) 
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 
misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer 
er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school 
optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is 
mogelijk dat er schade wordt gelden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen 
een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en 
wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 
14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de 
school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
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Vakantierooster 2022-2023 

Herfst 2410 - 2810 

Dankdag            1611 

Kerst  2312 - 0601 

Biddag            2202 

Voorjaar 2002 - 2402              

Goede Vrijdag, Pasen 0704 - 1004 

 Meivakantie 2404 - 0505 

 Hemelvaart 1805 - 1905 

Pinksteren +studiedagen  2905 - 3005 

 Zomer (vanaf 12.00 uur 17 juli) 1707 - 2508 

  

De vakanties komen nagenoeg overeen met VO Bergen op Zoom en het 
advies van de Prov. Onderwijsraad 

De vakanties komen nagenoeg overeen met Openbaar Onderwijs Tholen. 

Er zijn uren gereserveerd voor 3 studiedagen en 3 studiemiddagen. De 
kinderen zijn dan de hele dag of middag vanaf 12.00 uur vrij. 

 
3 studiedagen    2709, 2511, 3005; 
3 studiemiddagen   1002, 3006, 1407; 
viering sinterklaas   0212; 
kerstviering    2212; 
paasviering     0604;         
kleuterdag     0806; 
kamp groep 7 en 8   14-1606;  
schoolreis groep 3, 4, 5 en 6       1506;  
afscheid groep 8        1207;  
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HOOFDSTUK 10 REGELS EN ASPRAKEN 
 
Schoolregels 

• De kinderen kunnen voor de pauze sap, fruit of een koek 
meenemen (geen snoep); 

• Veel kinderen komen met rijdend speelmateriaal naar school.  
Skeeleren e.d. mag alleen op het grote plein. Het kleuterplein willen 
we voor de veiligheid van de kleuters vrij houden hiervan. Om de 
weg naar gym zo ordelijk mogelijk te laten verlopen wordt gevraagd 
om dit speelmateriaal thuis te laten als uw kind gym heeft. 

 
Time-out, schorsing of verwijdering 
Bij ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij psychisch en/of 
lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, kunnen er 3 vormen van  
maatregelen worden genomen: 
 
Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De 
leerling wordt tijdelijk voor een dagdeel bij een andere leerkracht in de 
groep gezet of voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. 
De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Zo nodig volgt een 
gesprek met de ouders, de directie en de stamgroepsleider. Hierbij dienen  
oplossingsmogelijkheden te worden verkend. Van dit gesprek wordt een 
verslag gemaakt en voor gezien getekend door de ouders. 
 
Schorsing 
Bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het 
voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een 
formele schorsing. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang 
tot de school ontzegd. De voortgang van het leerproces van de leerling 
wordt door de school gewaarborgd. De betrokken ouders worden door de 
directie uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienen 
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 wordt een verslag gemaakt 
en voor gezien getekend door de ouders. Dit verslag wordt ter 
kennisgeving verstuurd aan: het bevoegd gezag van de school, de 
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie van het onderwijs.  
 
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. Dit is een 
beslissing van het bevoegd gezag van de school.  Een besluit tot 
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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. 
 
Kleding     
Samen met ons team hebben we 
gekeken welke kledingvoorschrif-
ten passen bij onze schooliden-
titeit.  
Kleding mag niet discriminerend 
zijn, niet seksistisch, niet aanstoot-
gevend, niet kwetsend in het alge-
meen en voor bepaalde (geloofs)-
overtuigingen in het bijzonder.  
We vinden het belangrijk dat u zelf 
ook deze overwegingen meeneemt 
bij het kleden van uw kind(eren).  
Leerkrachten zullen bovenstaande voorschriften in acht nemen en verder  
elk ander criterium dat, in de ogen van de leerkracht en rekening houdend 
met elkaar, het dragen van bepaalde kleding onwenselijk maakt. 
 
Verlof en extra vakantie 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. Uw kind mag dus nooit zomaar van school 
wegblijven. In een aantal gevallen is er een uitzondering op deze regel 
mogelijk.  
 
Op vakantie onder schooltijd 
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de 
specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie 
kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per 
schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan 
plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezins-vakantie tijdens 
dat jaar. Bij uw aanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen, 
waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden 
aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op 
kunt nemen. 
 
Daarnaast moet u met de volgende voorwaarden rekening houden: 

• u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof 
krijgen; 

• verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet 
toegestaan; 
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• het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de 
directeur van de school worden aangevraagd  (dit i.v.m. een 
eventuele bezwaarprocedure). 

 
Het kan voorkomen, dat u wegens ziekte niet tijdig van uw vakantieadres 
kunt terugkeren. U dient dan een doktersverklaring uit het vakantieland 
mee te nemen, waaruit de aard, de ernst en de duur van de ziekte blijkt.  
Op deze manier kunt u namelijk misverstanden voorkomen.  
 
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden 
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en\of uw kind 
liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden 
gevraagd.  
U moet hierbij denken aan: 

• verhuizing van het gezin;  

• bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant; 

• ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant; 

• overlijden van een bloed- of aanverwant; 

• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of 12½-, 25-, 40-
50-, of 60 jarig huwelijksjubileum van bloed-   of aanverwanten.   
 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

• familiebezoek in het buitenland; 

• vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale 
aanbieding; 

• een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op 
vakantie te gaan; 

• eerder vertrek of latere te-rugkeer om zodoende verkeersdrukte te 
kunnen mijden; 

• verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere 
school zitten) al wel vrij zijn. 
 

Indien u toch op vakantie gaat, zonder toestemming van de directeur van 
de school of de leerplichtambtenaar zal een proces-verbaal opgemaakt 
worden door de leerplichtambtenaar. Deze zal u dan horen en vervolgens 
het proces-verbaal toezenden naar de Officier van Justitie, waarnaar een 
uitspraak volgt. De straf bestaat meestal uit een (fikse) geldboete. 
 
Aanvragen van verlof 
U dient uw verzoek voor verlof altijd in te dienen bij de directeur van de 
school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur 
zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere 
gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode 



schoolgids 2022-2023 
 

 55 

noodzakelijk is, die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt 
de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar 
van de gemeente en neemt deze, na overleg met de directeur van de 
school, een beslissing op uw verzoek. Houdt er rekening mee dat u uw 
aanvraag 8 weken voor aanvang van het gewenste verlof bij de directeur 
van de school indient. 
 
Niet eens met het besluit? 
Als uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met 
dat besluit, dan heeft u de mogelijkheid om hier schriftelijk bezwaar tegen 
te maken.  
U dient dan een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft 
genomen. 
In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan: 

• uw naam en adres;  

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 

• de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

• uw argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent 
met het besluit; 

• uw handtekening. 
De behandeling van uw bezwaarschrift mag maximaal 6 weken duren.  
Het besluit waar u bezwaar tegen maakt, blijft zolang van kracht. 
 
Bij verlofaanvragen voor 5-jarigen wordt ook maximaal twee dagen extra 
verlof gegeven,  tenzij er dringende  redenen zijn voor meer verlofdagen. 
Een dringende reden kan zijn overbelasting van het jonge kind tegen te 
gaan, waarbij wordt uitgegaan van maximaal 5 uur vrijstelling per week. 
Deze uren mogen niet worden opgespaard. 
Voor bezoek aan orthodontist/tandarts/arts behoeven geen aanvraag-
formulieren te worden ingevuld. Hierbij kan worden volstaan met een 
melding aan de groepsleerkracht.  Wel verzoeken we u deze consulten 
zoveel als mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 
Voor 4-jarigen geldt de leerplicht nog niet. Verlofaanvragen zijn dan ook 
niet van toepassing. U begrijpt dat omwille van de voortgang van het 
onderwijs aan uw kind het van groot belang is dat er zo min mogelijk 
wordt verzuimd. 
 
Sponsoring: We maken onderscheid tussen inkomsten die worden 
verkregen uit acties en materiaal/bedragen die we ontvangen van 
bedrijven /instellingen. Inkomsten uit bijvoorbeeld actiedagen worden 
veelal besteed aan onderwijs-leermiddelen. Sponsoring wordt binnen de 
wettelijke kaders toegestaan. Voorbeeld: instellingen die op verzoek 
een bijdrage leveren aan het kamp of attributen voor spel, zonder dat daar 
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een verplichte wederdienst tegenover behoeft te bestaan. Jaarlijks wordt 
verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag.   
 
Spreekuren directie en ib-ers  
Als u iets met de directeur of één van de intern begeleiders wilt 
bespreken, kunt u bellen, mailen of langskomen voor een afspraak. 
 
 
HOOFDSTUK 11 Klachten 
 
De klachtenregeling op hoofdlijnen. 
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren 
u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene 
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het 
op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte 
houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het 
welbevinden van uw kind, dat staat vast. 
Het kan zijn, dat er ondanks alle informatie en contacten toch nog vragen 
of onduidelijkheden zijn. Neemt u in elk geval contact op met de leerkracht 
en zo nodig met de directeur. Als gesprekken geen uitkomst bieden en 
vragen worden klachten, dan kan dat een bron  van onvrede worden met 
alle gevolgen van dien. Zeer onwenselijk voor alle betrokkenen. Werken 
met een formele klachtenprocedure kan een oplossing zijn. De school 
heeft in deze niet bij voorbaat het laatste woord. Een klachtenprocedure 
kan helderheid verschaffen en zaken afdoen. Voor beide partijen is de 
uitspraak bindend. 
 
Met welke klachten kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon? Feitelijk 
met alles waarvan u vindt dat de school er niet correct mee is omgegaan 
of niet correct heeft gehandeld, of problemen waar u samen niet meer  
uitkomt. (zie ‘vragen/onduidelijkheden’)   
 
Contactpersonen kunnen u helpen bij het in gang zetten van de 
klachtenprocedure. Elke school heeft één contactpersoon namens de 
ouders en één namens de leerkrachten. Bij één van hen kunt u 
aankloppen en vragen u verder te helpen met de verwijzing naar de 
vertrouwenspersoon. De namen van deze contactpersonen vindt u aan 
het eind van deze gids.  
Ook kunt u de vertrouwenspersonen direct benaderen zonder tussen-
komst van een contactpersoon. Dit kan om privacy redenen in eerste 
instantie alleen schriftelijk. Het adres vindt u in hoofdstuk 10 van deze 
gids. De vertrouwenspersoon, door het schoolbestuur benoemd, gaat na 
of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook gaat de 
vertrouwenspersoon na of er voldoende grond is om een klacht in te 
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dienen bij de klachtencommissie. Hij begeleidt u desgewenst bij de 
verdere procedure. 
Vindt de vertrouwenspersoon voldoende aanleiding een klacht in te 
dienen dan zal deze worden ingediend bij de klachtencommissie van de 
Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs die bestaat uit een voor-
zitter en tenminste twee leden. 
De klachtencommissie geeft vervolgens gevraagd en ongevraagd advies 
aan het schoolbestuur over: 

• (on) gegrondheid van de klacht; 

• het nemen van maatregelen; 

• overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
 
U begrijpt dat alle personen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
nemen bij deze procedure.  
 

Stichting GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs) 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag  
T 070- 3861697 www.gcbo.nl  

 

Uit onvrede vertrekken……? 
Soms kan het raadzaam zijn van basisschool te veranderen. Maar in de 
meeste gevallen is het dat niet. Daarom hebben alle basisscholen van 
Tholen een protocol ondertekend waarin een gedragscode is opgenomen 
waaraan iedereen zich dient te houden wanneer ouders hun kinderen van 
school willen halen. Enkele belangrijke afspraken uit deze overeenkomst: 

• Kinderen met een beschikking voor het speciaal onderwijs 
worden niet op een andere basisschool toegelaten.  

• Er wordt na een eerste contact met de nieuwe school altijd eerst 
terugverwezen voor een gesprek en er wordt een 
‘afkoelingsperiode’ van enkele dagen in acht genomen.  

• De scholen nemen te allen tijde contact met elkaar op om 
informatie uit te wisselen. 

Bij een niet te vermijden wisseling worden duidelijke afspraken gemaakt  
over het overdragen van de nodige bescheiden zoals het onderwijskundig 
rapport, bewijs van inschrijving etc. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.gcbo.nl/
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bijlage NAMEN EN ADRESSEN 
 
Het schoolbestuur 
 

Postadres: VPCO Tholen e.o. , Postbus 29, 4690 AA Tholen 

Leden raad van toezicht :            
naam 

functie e-mailadres 

Dhr. H. Veldhuis voorzitter henri.veldhuis@sweco.nl    

Mevr. R. Zandijk penningm  

Dhr. T. Geluk Lid theogeluk@gmail.com  

Dhr. J. P. Mostert Lid janpietermostert@gmail.com  

College van bestuur: naam functie e-mailadres 

Dhr. M. v.d. Kooij  Lid m.vdkooij@vpcotholen.nl  

 
Het schoolteam 
 

Naam functie e-mailadres 

Anita v.d. Berg lkr. groep 1,2 a.vdberg@vpcotholen.nl       

Linda de Bruijn schoonmaker l.dbruijn@vpcotholen.nl  

Petra Eerland lkr.groep 3,4 p.eerland@vpcotholen.nl  

Karina Eerland lkr. groep 5-6  k.eerland@vpcotholen.nl  

Peter Grabijn  directeur  p.grabijn@vpcotholen.nl 

Karolien Krijger lkr. groep 3,4 k.krijger@vpcotholen.nl  

Bram Kroes lkr. groep 7,8 b.kroes@vpcotholen.nl  

Christine v.d. Male lkr. groep 1,2 c.vdmale@vpcotholen.nl  

Adrianne Neele Ib-er groep 1-8 a.neele@vpcotholen.nl  

Elsemarije Poppe lkr. groep 7,8  e.poppe@vpco tholen.nl  

Femke Smits onderwijsassistent f.smits@vpcotholen.nl  

Tineke Vane schoonmaker t.vaane@vpcotholen.nl  

Petra Wagemaker lrk. groep 5-6 p.wagemaker@vpcotholen.nl  

 
Medezeggenschapsraad 
 

Naam/functie  geleding e-mailadres 

Elsemarije Poppe teamlid e.poppe@vpcotholen.nl  

Petra Eerland teamlid p.eerland@vpcotholen.nl  

Mark Raats ouder raatsmark@yahoo.com  

Chris Hage ouder chrishage@zeelandnet.nl  
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De ouderraad 
 

naam e-mailadres 

Annemiek van Eijk voorzitter annemiekevaneijkbreure@gmail.com  

Kim Keuppens 1e penningmeester kim_keuppens@hotmail.com 

Esther Vroegop evroegop2@gmail.com  

Janneke Filius mjhfilius@zeelandnet.nl  

Karin Hage karinjuurlink@yahoo.com  

Lotte Wessels wwessels55@gmail.com   

Marion Verjaal marionv@verjaal.nl  

Samantha Boer samanthaboer1992@gmail.com  

Ilona Suurland ilonasuurland@icloud.com  

Christine v.d. Male (lk) c.vdmale@vpcotholen.nl  

 
 
Contactpersoon vertrouwenscommissie namens de ouders 
 

Antonelli Schot antonelli.schot@gmail.com    

 
 
Contactpersoon vertrouwenscommissie namens de leerkrachten 
 

Anita van den Berg a.vdberg@vpcotholen.nl       

 
 
Vertrouwenspersoon 
 

Brieven kunt u richten aan:  
p/a Postbus 29 4690 AA Tholen  
VPCO Tholen e.o.  
t.a.v. vertrouwenspersonen  

vertrouwenspersoon@vpcotholen.nl  

 
 
Inspectie van het onderwijs 
 

e-mail: info@owinsp.nl 
website: www.onderwijsinspectie.nl 

vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

 
 
 
 
 

mailto:annemiekevaneijkbreure@gmail.com
mailto:kim_keuppens@hotmail.com
mailto:evroegop2@gmail.com
mailto:mjhfilius@zeelandnet.nl
mailto:karinjuurlink@yahoo.com
mailto:wwessels55@gmail.com
mailto:marionv@verjaal.nl
mailto:samanthaboer1992@gmail.com
mailto:ilonasuurland@icloud.com
mailto:c.vdmale@vpcotholen.nl
mailto:antonelli.schot@gmail.com
mailto:a.vdberg@vpcotholen.nl
mailto:vertrouwenspersoon@vpcotholen.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


schoolgids 2022-2023 
 

 60 

 
Ruimte voor eigen aantekeningen 

 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 


