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e-mail: tzand@kapriom.nl

Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe uitgave van onze schoolgids
voor het schooljaar 2011 – 2012.
De schoolgids is voor (toekomstige) ouders een
belangrijke bron van informatie. U vindt er o.a. praktische
zaken zoals schooltijden, vakanties, informatie over
de ouderraad, het bestuur, de leerkrachten, enz.
U vindt er ook de doelstellingen, de zorg voor de kinderen
en bijvoorbeeld de mening van de inspectie.
U vertrouwt tenslotte uw kind in de loop der schooljaren 8000 uur toe
aan de zorg van de juffen.
Naast informatie in deze gids krijgt u in de loop van het
schooljaar extra informatie via een infoblad waarin zaken
en data staan die nu nog niet bekend zijn. Deze informatie is ook terug te
vinden op onze website: www.bstzand.nl
We hopen door bovenstaande informatie een goed contact
tussen school en ouders te bevorderen. Mochten er echter
nog vragen zijn, neem dan gerust even contact op met een
van de leerkrachten. Wij staan u graag te woord.
De gids is samengesteld in overleg met de ouderraad, terwijl
ook de medezeggenschapsraad zijn instemming heeft
betuigd.
Wij wensen de kinderen veel succes toe bij ons op school en hopen
dat ze aan het eind van het jaar kunnen zeggen: “We hebben lekker
gewerkt, veel geleerd en het was dit jaar hartstikke leuk”.

Namens het team van ‟t Zand,

Nancy Warrens, directeur
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1. DE SCHOOL
De naam van onze school is:
Basisschool ‟t ZAND
Zandstraat 40

4551 LH SAS VAN GENT

Tel.: 0115-477026

Fax.: 0115-477032

e-mail: tzand@kapriom.nl

website: www: bstzand.nl

De directie:
De directeur van ‟t Zand is Nancy Warrens. Juffrouw Nancy is deels aanwezig op onze
school. Voor het overige deel is zij directeur van basisschool de Werf te Philippine. Zij is op
maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend op ‟t Zand aanwezig.
Vrijdagochtend wisselend op onze school en op de Werf. Zij voert dan directietaken uit.
Op dinsdagmiddag zijn er meestal vergaderingen gepland, bijvoorbeeld van het
directeurenoverleg.
Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen naar de Werf, tel: 0115-497013
De plaatsvervangend directeur is Marian de Moor-Vael. Ze is verantwoordelijk voor de gang
van zaken op school als de directeur afwezig is. Daarnaast is zij groepsleerkracht in
de groepen 5 tot en met 8.

Situering:
De school is gelegen in de wijk Zandstraat van de gemeente Terneuzen.
De school ligt in een landelijke omgeving tussen de plaatsen Sas van Gent, Philippine en
Sluiskil.
Het gebouw waarin de school is gevestigd, is gebouwd in 1987 terwijl de school zelf in 2006
haar 100-jarig bestaan heeft gevierd.
De school beschikt over 3 lokalen, waarvan één speelwerklokaal en over een
gemeenschappelijke ruimte, die ook vaak als lesruimte gebruikt wordt.
Rondom de school ligt een ruime speelplaats verfraaid met klimtoestellen, bankjes,
stapstenen, e.d.

Schoolgrootte:
Het vorig schooljaar bezochten op de teldatum van 1 oktober, 26 leerlingen onze school.
Momenteel zijn dit 27 leerlingen.
Vanuit de basisformatie zijn 4 leerkrachten benoemd, deels parttime.
Het leerlingenaantal is enkele jaren gegroeid, maar vanaf dit schooljaar constant gebleven.
Door de nieuwbouw in de wijk en door instroom van enkele leerlingen van buitenaf
verwachten we momenteel niet dat het voortbestaan van de school in gevaar komt.
Het minimum aantal benodigde leerlingen voor onze school moet op de teldatum per
1 oktober 23 bedragen.
5

Onze school is een katholieke basisschool. Dat is o.a. te merken aan onder andere de
catecheselessen, aan het feit dat de kinderen voorbereid kunnen worden op de Eerste
Communie en het Vormsel, het aandacht hebben voor andersdenkenden, de jaarlijkse
paasviering, de jaarlijkse kerstviering samen met ouders, familie, vrienden, enz.
Omdat alle gezindten van harte welkom zijn op onze school, zijn dan ook vele geloven
zonder problemen vertegenwoordigd.

Pasen 2011
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
2.1. Missie
’t Zand
Een basisschool. Een school met orde en regelmaat. Een school met aandacht en ruimte
voor ieder kind. Een school waar een kind zich thuis kan voelen.
We zien het als onze kerntaak om onderwijs te geven dat is gericht op de totale ontwikkeling
van het kind en dat een goede basis biedt voor de toekomst in de maatschappij. Daarmee
maken we duidelijk dat we ons werkterrein breed opvatten en geven we tegelijkertijd de
grenzen van ons werk aan.
We nemen wel een opvoedkundige taak op ons, maar de verantwoordelijkheid voor de totale
opvoeding blijft bij de ouders.
In de praktijk betekent dit dat we ons richten op het werken met kinderen in de school en het
ondernemen van activiteiten om de door onze gewenste kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen.
Wij doen dit door te werken vanuit een christelijke inspiratiebron en ons daarbij te richten op
alle kinderen van onze school.
Kernpunten van ons onderwijs zijn:
 een open houding ten opzichte van andere culturen en religies.
 veiligheid en geborgenheid. Goede relaties tussen kinderen onderling en tussen kinderen
en onderwijsgevenden staan centraal.
 we betrekken ouders bij ons onderwijs. Niet alleen door informatie te geven over de
ontwikkeling van hun kind maar ook door ouders te betrekken bij de wijze waarop wij het
onderwijs verzorgen.
In ons schoolplan staat beschreven wat we in de komende 4 jaar willen bereiken. Een
belangrijk onderdeel daarvan is het waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs en het
streven om dat steeds te verbeteren. Goede dingen willen we natuurlijk behouden. Elke 4
jaar onderzoeken we hoe het staat met ons onderwijs door de ouders, de teamleden en de
oudste leerlingen daarover te bevragen door middel van de enquête “Scholen met succes”.
Twee maal per jaar worden in combinatie met de oudergesprekken, tevredenheidmetingen
verricht. Bovendien meten we de kwaliteit ook door diverse toetsen af te nemen.
Belangrijke middelen om onze kwaliteit te verbeteren zijn nascholing, schoolbegeleiding door
b.v. het RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland), samenwerking met andere
scholen in een zogenaamd scholenplatform en het aanleggen en onderhouden van een
leerlingvolgsysteem.
Hierover vindt u meer elders in deze gids.
2.2 Doelen en resultaten
De belangrijkste kerndoelen die door het ministerie van onderwijs zijn vastgesteld en die
onze school nastreeft zijn de volgende: het onderwijs
- is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar
- is zodanig ingericht, dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten
jaren de school kunnen doorlopen
- legt mede de basis voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs
- is zodanig ingericht, dat de leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken
- is afgestemd op de voortgang in de ontwikkelingen van de leerlingen
- gaat er vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving
- heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die
leven in onze samenleving met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid
van die waarden
7

-

wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing, maar gaat
uit van een christelijke inspiratiebron.

De resultaten die de kinderen behalen worden vanaf groep 3 schriftelijk 3x per jaar middels
een schoolrapport aan de ouders meegedeeld. Verder worden ze minstens 2x per jaar met
alle ouders besproken tijdens geplande ouderavonden.
Via ons leerlingvolgsysteem worden de resultaten van o.a. rekenen, spelling, taal en lezen
gevolgd.
In groep 5,6 en 7 doen de kinderen mee aan de landelijke entreetoets van Cito. Hierdoor
kunnen, m.b.v. een objectieve toets, de resultaten van de kinderen gemeten worden.
Met deze toetsen kunnen we zien hoe de leerlingen er voor staan en ook of we met ons
onderwijs op de goede weg zijn. Tevens kunnen we hierdoor ons onderwijs aanpassen aan
de individuele behoeften van de leerling.
In groep 8 doen de kinderen mee aan de Eindtoets van Cito. Al deze gegevens leiden
uiteindelijk tot een aanmelding bij het voortgezet onderwijs na groep 8.
Deze aanmeldingen zagen er de afgelopen vier jaar als volgt uit:

Type:

aantal 2007

VMBO/LWOO
VMBO
VMBO-t/HAVO
HAVO/VWO

2

aantal 2008

1
1
2

Aantal 2009

Aantal 2010

1

1
3

Aantal 2011
geen
groep 8

1
4

Scholen met Succes
Om de vier jaar wordt onder de kinderen, de ouders en de leerkrachten een enquête
gehouden om een kwaliteitsindruk (Scholen met succes) van de school te krijgen.
In het algemeen kan gesteld worden dat bovengenoemde geledingen tevreden zijn.
Het “rapportcijfer”dat onze school krijgt is een 8,6 Het gemiddalde van alle scholen die mee
gedaan hebben aan de enquête is 7,5
Het advies dat gegeven wordt over de verschillende onderdelen die ingevuld zijn luidt
voornamelijk alles te borgen.
Pluspunten van onze school zijn:
 Sfeer en inrichting van het schoolgebouw
 Hygiëne en netheid binnen de school
 Uiterlijk van het gebouw
 Veiligheid op het plein
 Omgang leerkrachten met de leerlingen
 Huidige schooltijden
 Duidelijkheid van de schoolregels
 Rust en orde op school
Aandacht blijft nodig voor:
 Veiligheid op weg naar school
 Opvang bij afwezigheid leerkracht
 Speelmogelijkheden op het plein
 Aandacht voor pestgedrag
 Rust en orde in de klas
 Opvang na schooltijd
 Informatievoorziening over de school
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Het team ziet als speerpunten om ons te profileren:
1. Sfeer op school, omgang van de leerlingen onderling
2. Kinderen kunnen en mogen zichzelf zijn (Je mag er zijn!)
3. Laagdrempelig
Onze actiepunten, punten die we willen verbeteren zijn:
1. Inzet van de oudercontacten bewaken en uitbreiden
2. De kwaliteit blijft voorop staan en verliezen we niet uit het oog
3. Aandacht voor speelmogelijkheden op het schoolplein
Bovenstaande geeft aan dat de leerkrachten in hoge mate kritisch ten opzichte van zichzelf
zijn. Deze kritische houding is een prima uitgangspunt om verbeteringen en veranderingen in
gang te zetten. Het is belangrijk bij de tijd te blijven.
Op het gebied van klassenmanagement, zelfstandig werken en samenwerkend leren heerst
tevredenheid. Dit zijn dan ook de speerpunten van de school waar door het personeel erg
kritisch mee wordt omgegaan.

Inspectierapporten.
Op 8 april 2003 heeft de onderwijsinspecteur in Zeeland, op onze school een Periodiek
Kwaliteitsonderzoek gedaan. De uitslag van het rapport was erg positief.
Gekeken is naar de “zorg voor kwaliteit”, “onderwijs en leren” en de “opbrengsten”.
Op 19 mei 2004 heeft de inspecteur op onze school een jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
Hierbij werden de volgende aandachtspunten onderzocht: het beoordelen van de behaalde
onderwijsopbrengsten en het verzamelen van informatie over de verbeteractiviteiten van de
school.
De conclusie m.b.t. de opbrengsten is dat ze ook nu boven het verwachte niveau liggen.
M.b.t. de verbeteractiviteiten constateert de inspectie dat wordt gewerkt aan ICT, sociaalemotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat, professionalisering van het team en dat de
kwaliteitszorg meer inzichtelijk en functioneel is geworden.
Ook deze keer was de inspectie zeer tevreden over onze school!
Op 5 december 2005 is weer een jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
Enkele zinsneden uit het inspectierapport:
“De opbrengsten lagen wederom boven het landelijk niveau.”
“De gegevens over de doorstroming wijzen er, in combinatie met de hoge resultaten en de
omstandigheid dat enkele leerlingen een versnelde schoolloopbaan hebben, op dat het
interne rendement van de school op een goed niveau ligt.”
“Aan de professionalisering van het team is de nodige aandacht besteed.”
“De school heeft op goede wijze vervolg gegeven aan aspecten van de kwaliteitszorg die
nog verbeterd konden worden.”
Vanaf 2006 hebben wij enkel jaarlijks onze (toets)gegevens aan de inspectie toe moeten
zenden. Daarbij zijn de resultaten steeds boven het landelijk niveau geweest.
Bovenstaande rapporten liggen ter inzage op de school. Ook kunt u de rapporten bekijken
op internet onder: www.onderwijsinspectie.nl
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2.3 Het klimaat van de school
Onze manier van werken
De 5 belangrijke pijlers waarop het onderwijs op onze school gebaseerd is, zijn:
1. We willen dat de kinderen zo veel mogelijk leren en zich breed ontwikkelen
2. We willen goede onderlinge relaties tussen iedereen bevorderen
3. Wij vinden zelfstandigheid ontwikkelen en samenwerking tussen kinderen erg belangrijk
4. We werken met gemengde leeftijdsgroepen
5. en een effectief management is een belangrijke voorwaarde
Samen met alle andere basisscholen van het bestuur Kapriom, volgen wij de gezamenlijke
nascholing op het gebied van de 1-zorgroute. Veel inzichten vanuit deze werkwijze passen
wij al toe binnen ons onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit het klassenmanagement,
belemmerende en stimulerende factoren en we gebruiken groepsplannen en
groepsoverzichten. Omdat onze school een zeer kleine basisschool is, dioen wij dit wel op
de manier waarop dat binnen ons onderwijs past.

1. Veel leren en breed ontwikkelen
De mogelijkheden van ieder kind willen we zo goed mogelijk benutten. Dat vinden wij heel
belangrijk. We doen dat door de kinderen zo veel mogelijk nu net dat werk of spel te laten
doen, dat ze verder helpt ontwikkelen.
Bij dit alles gaat het niet alleen om lezen, schrijven en rekenen.
Natuurlijk wordt daar veel tijd aan besteed.
Maar ook andere zaken zijn belangrijk:
- de kinderen moeten weten wat er in de wereld om hen heen gebeurt
- ze moeten op veel verschillende manieren kunnen uitdrukken wat hen bezig houdt
- ze moeten ook kunnen genieten van alles om hen heen en graag naar school gaan
Kortom we proberen zoveel mogelijk alle talenten van de kinderen tot ontwikkeling te
brengen.
2. Relaties
Veel en goed contact is nodig tussen de onderwijsgevende en het
kind. De onderwijsgevende wil observeren en iets nieuws
10

uitleggen. Zij wil het kind helpen om goed met andere kinderen te kunnen opschieten.
En de onderwijsgevende wil ook weten wat er in een kind omgaat, welke dingen het op
school moeilijk vindt en zo.
Dit contact lukt het best als de onderwijsgevende met ieder kind een goede verstandhouding
heeft. Een gelijkwaardige relatie waarin door allebei veel gezegd en gevraagd kan worden.
Die goede verstandhouding met het kind is ook nodig om het onderwijs gemakkelijk te
kunnen organiseren. Al dat werken in groepjes die dikwijls ook nog met verschillende dingen
bezig zijn, vergt wat handige organisatie van de onderwijsgevende.
Die kan dat het gemakkelijkst als hij niet ook nog veel tijd aan discipline en orde houden
moet besteden. Hier wordt ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van het
kind, want ook dat moet worden aangeleerd.
Daarnaast vinden wij natuurlijk ook goede relaties met de ouders heel erg belangrijk (zie ook
het hoofdstuk “ouders”)
3. Zelfstandigheid en samenwerking
Wij vinden het belangrijk dat kinderen beseffen dat ze zelf iemand zijn. Iemand met eigen
gedachten, gevoelens en verlangens. En niet alleen een kleintje die doet wat grote mensen
zeggen.
Al van jongsaf kunnen kinderen dingen zelf. En we willen ze dat niet afleren. Integendeel, we
willen hier juist bij aansluiten.
Bij al die dingen die kinderen zelf leren doen, komen ze natuurlijk andere mensen tegen:
- kinderen om samen mee te spelen of te leren
- kinderen waarmee je rekening moet houden
- de leerkracht natuurlijk, want die wil ook een heleboel van je.
4. Gemengde leeftijdsgroepen
Op onze school zitten de kinderen niet altijd in jaarklassen maar ook vaak in gemengde
leeftijdsgroepen. Dit betekent dat de kinderen niet altijd in een groep met alleen kinderen van
dezelfde leeftijd zitten maar ook vaak met kinderen van verschillende leeftijden.
Ze krijgen niet les in iets omdat ze toevallig in groep 5 zitten, maar in iets wat goed is voor
hun eigen ontwikkeling. En veel dingen doen ze met oudere of met jongere kinderen samen
net zoals na schooltijd, thuis en op straat.
Er wordt op onze school dus vaak met 3 soorten groepen gewerkt:
- een onderbouwgroep voor de jonge kinderen
- een middenbouwgroep
- en een bovenbouwgroep voor de ouderen.
Deze groepen worden vaak gesplitst in kleinere groepjes om bepaalde taken samen te
doen.
5. Effectief management
Dat de onderwijsgevenden op school goed contact met elkaar hebben, vinden we erg
belangrijk.
Ze moeten namelijk een heleboel dingen samen regelen.
- in welke groep ieder kind komt
- welk kind heeft problemen en wat doen we daar aan
- wanneer kan een kind naar de andere groep
- welke leermiddelen moeten er aangeschaft worden
voor de school
- taakverdeling onderling regelen
- over hoe je hulpmiddelen goed kunt gebruiken. Enz…
Daarom is een goede samenwerking van evident belang.
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Intercultureel leren
De Nederlandse samenleving is intercultureel. Leerlingen verschillen in leefomgeving,
karakter, leerstijlen, talen, culturen, religie en buitenschoolse ervaringen.
Het is belangrijk dat de leerlingen hun eigen identiteit ontwikkelen, met respect voor
andersdenkenden.
De school stelt zich ten doel de leerlingen voor te bereiden op deze multiculturele
samenleving. Het tegengaan van vooroordelen, discriminatie en racisme. De
gelijkwaardigheid van mensen uit verschillende culturen, wel of niet aanwezig op de eigen
school, is het belangrijkste element.
Intercultureel leren is in de dagelijkse onderwijsactiviteiten opgenomen zoals in taallessen, in
kringgesprekken, in rollenspellen, in zaakvakken, enz.
Tevens vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind erg belangrijk en is het
geven van adaptief onderwijs een van de uitgangspunten van onze school.
Ook bij de aanschaf van de methoden is en wordt met bovenstaande rekening gehouden en
zorgen we er voor dat elke leerling zich erin kan herkennen en terugvinden.

Lentewandeling 2011
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
3.1 De organisatie van de school
De directeur heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school.
Ze werkt aan directietaken of is naar vergaderingen van b.v. het directeuren-overleg.
De groepsleraar is de hele dag bezig in zijn/haar groep.
De interne begeleider leerlingenzorg heeft binnen de school de leiding over de organisatie
met betrekking tot de zorg voor moeilijk lerende kinderen, naast haar taak als
groepsleerkracht.
Het systeembeheer voor het goed functioneren van de computers wordt uitgevoerd door
Actacom. Zij assisteren leerkrachten bij het gebruik van software etc.
Binnen onze school is er een interieurverzorgster in dienst voor het schoonhouden van het
gebouw.
3.2 De samenstelling van het team
Ons team bestaat momenteel uit totaal personen. Juffr. Jacqueline, juffr. Marian, juffr.
Angelina en juffr. Leonie werken in een deeltijdverband, evenals juf Nancy. Juf Ramona
heeft de taak van intern begeleider en remedial teacher. Achter in deze schoolgids vindt u
een overzicht wanneer zij op school zijn en met welke groepen zij dan werken.
3.3 De activiteiten voor de kinderen
Activiteiten in de onderbouw
Voor de onderbouw geldt in het algemeen dat er veel tijd is ingericht voor activiteiten die heel
breed de ontwikkeling van een kind stimuleren, spelen hoort daar ook bij.
In de verschillende ruimtes in de school zijn hoeken ingericht waar verschillende activiteiten
gebeuren, bijvoorbeeld een bouwhoek, een leesschrijfhoek, een
zandtafel, een poppenhoek, enz.
Kleuters ontdekken en leren veel tijdens hun spel. Ze ervaren wat ze
met materialen kunnen doen.
Wij spelen daarop in door de kinderen ontwikkelingsmaterialen aan te
bieden.
We stimuleren het denkvermogen van de kleuters door het aanbieden
van diverse projecten. Vooral het taalkundig aspect komt uitgebreid
aan bod.
Daarnaast is er veel aandacht voor:
bewegingsactiviteiten
zelfwerkzaamheid
expressie
wereldoriëntatie d.m.v. verschillende thema‟s
Het voorbereidend reken-, schrijf- en taalonderwijs wordt in groep 2 steeds belangrijker.
- Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen)
Taal
In groep 3 beginnen we met systematisch lees- en taalonderwijs. Vroeger bestond taal
vooral uit oefeningen gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen foutloos
schrijven, maar we besteden nu ook veel aandacht aan leren spreken, luisteren en hun eigen
mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Vanaf groep 3 t/m 8
wordt minimaal 5 uur per week besteed aan taal.
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Lezen
In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen vooral technisch goed lezen. In de groepen 6 t/m 8
ligt de nadruk vooral op begrijpend en studerend lezen. We stimuleren in alle leerjaren de
kinderen boeken te lezen. Daartoe geven wij ook Bavi (belevend) lezen (Zie ook het
onderdeel “bibliotheek” in deze schoolgids).
Rekenen.
Naast de op- en aftelsommetjes en de tafels van vermenigvuldiging, staartdelingen en
breuken leren de kinderen ook rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze
in het dagelijks leven kunnen tegen komen zoals meten en wegen. Ze leren tabellen en
grafieken op te stellen en te interpreteren. Aan rekenen wordt minimaal 5 uur per week
besteed.
In de bovenbouw wordt naast taal, rekenen en lezen meer aandacht besteed aan
wereldoriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, verkeer,
bevordering gezond gedrag, sociale redzaamheid en geestelijke stromingen.
We zorgen er voor dat de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen kennen en hoe de
mensen er leven.
De kinderen leren de geschiedenis van ons land.
In het vak natuurkennis leren we allerlei zaken over planten- en dierenwereld. Ook de kennis
van het eigen lichaam en de verzorging ervan komen aan bod. Bovendien worden
eenvoudige onderwerpen uit de natuurkunde behandeld.
Aan deze zogenaamde zaakvakken wordt ongeveer totaal 5 uur per week besteed.
Catechese.
Op onze school wordt aandacht geschonken aan de geloofsopvoeding. Dit vindt plaats met
behulp van de methode “Trefwoord”. Deze methode schenkt ook aandacht aan sociaal
emotionele ontwikkeling, geestelijke stromingen en burgerschapskunde. De dagelijkse
ervaringen van de kinderen spelen bij de methode een grote rol. De school wordt op het
gebied van identiteit begeleid door een identiteitsbegeleider.
Per week wordt 1 uur besteed aan dit vak.
(zie ook het hoofdstuk “gezinsdiensten”)
Computeronderwijs
De laatste jaren neemt de computer een steeds belangrijker plaats in
binnen de maatschappij en dus ook in het basisonderwijs.
Ons streven is om kinderen vertrouwd te maken met de computer en deze
functioneel leren gebruiken.
Van groep 1 t/m 8 werken de kinderen regelmatig met de computer.
In de eerste jaren leren ze spelenderwijs met de computer omgaan.
Naarmate de kinderen ouder worden gebruiken ze de computer als
tekstverwerker en als informatie/communicatiekanaal. (internet/e-mail)
Ook wordt de computer gebruikt ter ondersteuning van de diverse
vakgebieden en methodes.
Belangrijk bij dit alles is dat de computer zuiver gezien moet worden als ondersteunend
leermiddel en niet als een tovermiddel dat alle leerproblemen bij kinderen kan oplossen.
Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding.
Tijdens de vakken tekenen en handvaardigheid willen we de creativiteit bij de kinderen
ontwikkelen en ze kennis laten maken met verschillende technieken. Vaak is dan niet alleen
het resultaat belangrijk, maar vooral de kennismaking met de materie zelf. Wat voor stof is
het, welke eigenschappen bezit het, wat kun je er mee, welke technieken kun je er op
toepassen en wat is het effect, kortom we proberen zoveel mogelijk de fantasie en de
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creativiteit van het kind te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk
zelf doen onder leiding van de leerkracht en niet dat de leerkracht het werkstuk maakt!
In de muzieklessen is ons doel de kinderen plezier in muziek te laten krijgen en te
bevorderen. Zowel zelf doen als luisteren worden ontwikkeld.
Bijvoorbeeld tijdens de kerstviering voeren de leerlingen een musical uit of worden allerlei
toneelstukjes en liedjes opgevoerd. Versiering en decor worden hierbij ook door de kinderen
verzorgd.
De gymles vindt plaats in de sportzaal te Philippine waar de kinderen wekelijks met busjes
naar toe worden gebracht.
Per week wordt ongeveer 5 uur aan expressievakken besteed.
3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw.
Onze school heeft een ruim speelwerklokaal en 2 groepslokalen.
Ook beschikken we over een ruime gemeenschapsruimte waarin ook een handenarbeidhoek
is gevestigd. Door het openen van de schuifwanden tussen de lokalen en de
gemeenschapsruimte kunnen we de klaslokalen groter maken al naar de behoefte op dat
moment.
Ook biedt het een ideale mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens de kerstviering de
gemeenschapsruimte zodanig te vergroten dat iedereen het gebeuren kan bijwonen.
De kinderen kunnen tussen de middag overblijven onder toezicht van een ouder in de
gemeenschapsruimte.(zie: hoofdstuk overblijfmogelijkheden en buitenschoolse opvang)
3.5 Schoolregels
Onze school is meer dan alleen een gebouw. De school is een plaats waar kinderen,
leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. De school is ook een werkplaats: zo‟n duizend uur
per schooljaar werken de kinderen en de leerkrachten om de basis te leggen voor de
toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er afspraken en regels gemaakt worden voor
allen die binnen de school werkzaam zijn. Goede schoolregels zijn een voorwaarde om de
orde en de rust op school zo goed mogelijk te bewaren.
-

Er zijn regels voor het omgaan met elkaar
Voor het omgaan met materialen
Voor het bewegen binnen en buiten de school

De regels zijn:
 Een kwartier voor schooltijd mogen de kinderen op de speelplaats.
 Kinderen die met de fiets komen, zetten hun fiets in het fietsenhok.
 Het fietsenhok is verboden speelterrein.
 Op de speelplaats mag niet worden gefietst.
 Kom je de speelplaats op, doe dan het hek dicht in verband met gevaar voor de
verkeersweg naast de school. Kleuters kunnen dan niet zo maar de weg op lopen.
 De kinderen van de onderbouw spelen aan de voorkant van de school, terwijl de
kinderen van de bovenbouw aan de zijkant spelen.
 Er mag alleen in de zandbak gespeeld worden als daar toestemming voor is gegeven.
 We dragen zorg voor het buitenspelmateriaal.
 De kinderen mogen hun schoolspullen niet van tevoren de school in brengen,
uitgezonderd kinderen die jarig zijn en kinderen die een spreekbeurt hebben.
 Kinderen van de groepen 1 en 2 mogen door hun ouders in de school gebracht worden
tot zij gewend zijn.
 Op de speelplaats mag niet worden gevoetbald in verband met gevaar voor ruitbreuk en
de verkeersweg die naast de school ligt.
 Rolschaatsen mag wel op de speelplaats maar niet ìn de school.
 Onder schooltijd mogen geen leerlingen de speelplaats verlaten zonder toestemming.
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Als de zoemer is gegaan mogen de kinderen naar binnen.
Groep 1 en 2 wachten in de rij bij de deur tot de juf hen komt halen.
Groep 3 tot en met 8 komen binnen aan de zijkant van de school (westelijke ingang).
De kinderen van groep 3 tot en met 8 komen zelfstandig naar binnen.
Bij het binnengaan van de school mag niet worden gerend of hard worden geroepen,
ondanks dat je zo‟n zin hebt in school. Tussentijds en in de pauze lopen we niet onnodig
heen en weer.
We eten geen snoep en kauwgum in de klas.
Bij afwezigheid of ziekte van uw kind graag bellen voor schooltijd. Doorgeven via
broertjes en zusjes mag natuurlijk ook. Indien wij niets gehoord hebben, nemen wij
contact met u op.
Tijdens schooltijd is het belangrijk dat de rust bewaard blijft. Aan u als ouder vragen we
dan ook onder schooltijd niet in school of op het plein te verblijven.
Als de school uit gaat lopen groep 1 en 2 samen met de juf tot aan het hek. De juf geeft
toestemming voor vertrek.
De kleuters mogen op school een kleuterhap eten. We vragen u om fruit al tevoren in
stukjes te snijden . Niet te veel, gezonde traktaties en gezonde snack!

3.6 Sponsoring
Momenteel voeren we geen actief beleid op het gebied van sponsoring. Alleen als er vanuit
een bepaalde branche iets aangeboden wordt maken we daar mogelijk gebruik van.
We doen in ieder geval niet mee als daaraan verplichtingen verbonden zijn.
Voor sponsoring zijn door het algemeen bestuur van de school duidelijke richtlijnen
opgesteld, die ter inzage op school aanwezig zijn.

Carnaval 2011

16

4. DE ZORG VOOR DE KINDEREN
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Als uw kleuter vier jaar wordt, mag hij/zij op zijn/haar verjaardag naar school komen en
worden ingeschreven.
Om "het naar school gaan" wat soepeler te laten verlopen, kan uw kind vóór zijn 4e
verjaardag enkele dagen de school bezoeken om alvast te wennen aan de school, de
kinderen en de leerkrachten. Uw kind moet dan wel minimaal 3 jaar en 10 maanden zijn.
Uw kind mag de school van tevoren vijf dagdelen bezoeken.
Een dagdeel is een morgen of een middag. Deze tijden kunt u samen met de leerkracht
bepalen. Het zijn dus geen vaste dagen.
Uiteraard bent u van harte welkom tijdens het eerste bezoekje van uw kind aan onze school.
Als uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig.
Nieuwe leerlingen die van een andere school komen, b.v. wegens verhuizing, kunnen na
overleg altijd even komen kijken naar hun nieuwe school en nieuwe groep.
Ze zullen worden opgevangen door de betreffende leerkracht.
Normaal gesproken zullen aangemelde leerlingen ook worden toegelaten. Indien er
bijzondere omstandigheden zijn, kan geweigerd worden de leerling toe te laten. Hierbij moet
u denken aan bijv. een leerling van een andere school waar de desbetreffende leerling
verwijderd is, of een leerling die een verwijzing heeft naar een speciale school voor
basisonderwijs of andere gewichtige omstandigheden. Bij het (mogelijk) weigeren van een
leerling zal de directeur overleg plegen met het schoolbestuur.
4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Leerlingvolgsysteem
Het dagelijks werk van de kinderen heeft meestal het karakter van oefenen: leren omgaan
met nieuwe stof of inoefenen. De leerkracht bekijkt het werk en houdt de vorderingen bij.
Regelmatig worden er toetsen afgenomen, waarvoor de kinderen punten krijgen. Deze
worden verzameld en een neerslag ervan komt op het rapport.
Ook de ontwikkeling van kleuters wordt nauwkeurig gevolgd door middel van observaties en
weergegeven op een observatielijst.
Alle bevindingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
Rapporten en ouderavonden.
Alle leerlingen krijgen drie rapporten per schooljaar; eind november, rond Pasen en vóór de
zomervakantie.
Naar aanleiding van de Kerst- en Paasrapporten wordt u in de gelegenheid gesteld om in
een vijftien minutengesprek met de leerkracht over het rapport te praten. Aan het eind van
het schooljaar is er een inloopspreekuur gepland.
Aan het eind of begin van het schooljaar (afhankelijk van de start van de zomervakantie)
worden de entreetoetsen van groep 5,6 en 7 met de ouders besproken.
Elk jaar wordt er een informatieavond gehouden over de manier van werken bij ons op
school. Tevens wordt er om de 2 jaar een “open dag” gehouden zodat de ouders kunnen
komen kijken wat dat in de praktijk inhoudt. Hiervoor ontvangt u dan een uitnodiging.
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4.3 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn
(leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen.)
Mochten er n.a.v. de toetsen of observaties redenen zijn de vorderingen van de leerling te
bespreken, dan gebeurt dat in een leerlingbespreking onder leiding van de interne begeleider
en eventueel de SBD (schoolbegeleidingsdienst). Als het nodig blijkt wordt er extra
ondersteuning gegeven aan deze leerling door de interne begeleider, onder schooltijd.
In eerste instantie zal de klassenleerkracht, samen met de interne begeleider, een plan
opstellen om te proberen de problemen op te lossen. Mochten er na deze inspanningen nog
geen verbeteringen optreden dan kan er een vervolgonderzoek nodig zijn.
De school kan dan advies vragen bij het zorgplatform, waarin de interne begeleider zitting
heeft.
In dit zorgplatform, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle scholen van het
KAPRIOM bestuur, heeft van elke school één leerkracht zitting. Dit zorgplatform is
samengesteld om de onderlinge samenwerking van de scholen op het gebied van zorg voor
kinderen te bevorderen en te verbeteren. Dit platform is tot stand gekomen in het kader van
WSNS(Weer Samen Naar School). Dit samenwerkingsverband voor heel ZeeuwsVlaanderen heeft een zogenaamd zorgplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de
speciale zorg voor de kinderen in Zeeuws-Vlaanderen gestalte moet krijgen. De werking van
zorgplatforms is een van de concrete gevolgen van dit zorgplan.
In het zorgplatform wordt vastgesteld welke kinderen met specifieke hulp in aanmerking
komen voor bijvoorbeeld onderzoek en/of begeleiding van de Schoolbegeleidingsdienst en
van hulp voor PAB-ers(Preventieve Ambulante Begeleider). Dit zijn leerkrachten die zijn
aangesteld bij het samenwerkingsverband WSNS en kinderen gedurende een bepaalde
periode extra hulp kunnen geven op eigen school.de kinderen die deze speciale hulp
ontvangen worden aangeduid als “rugzakleerlingen”.
Uiteraard vereist bovenstaande procedure altijd de toestemming van de ouders. Een en
ander zal uitvoerig met hen worden besproken.
Zitten blijven en verwijzing.
Het kan zijn dat de leerkracht het raadzaam vindt, dat een leerling het schooljaar nog eens
overdoet. Samen met de interne begeleider, de klassenleerkracht en de ouders wordt
overlegd of een kind blijft zitten.
Ook kan het voorkomen dat de problemen te groot zijn om bij ons op school opgelost te
worden en is het gewenst een kind naar het speciaal onderwijs te laten gaan.
Weer Samen Naar School (WSNS) is bedoeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Is het
toch noodzakelijk een kind op een speciale school voor basisonderwijs te plaatsen dan moet
een commissie van WSNS, de zogenaamde Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)
beoordelen of het kind ook daadwerkelijk naar die school mag.
De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen
overlegd en om toestemming gevraagd.
De ouders dienen de aanmelding bij de PCL(Permanente Commissie Leerlingenzorg) te
doen, met een formulier dat ze op onze school kunnen krijgen.
Leerlingen met een versnelde ontwikkeling.
Het kan ook voorkomen dat een leerling zich veel sneller ontwikkelt dan de gemiddelde
leerling en wel zodanig dat hij behoefte heeft aan extra dan wel aangepaste leerstof.
Voor deze kinderen kan een aangepaste leerweg worden uitgestippeld. Ze krijgen
bijvoorbeeld extra verdiepingsstof of kunnen op eigen tempo, versneld, door de stof heen
gaan.
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Een groep overslaan
Binnen een groep kan het gebeuren dat een leerling een algehele ontwikkelingsvoorsprong
heeft opgebouwd, waardoor het in principe mogelijk is dat deze leerling een grote sprong in
de leerstof maakt. Kort gezegd: “een groep overslaat”.
We hanteren hierbij de volgende criteria:
- Er is een ontwikkelingsvoorsprong van circa 1 jaar.
- De voorsprong doet zich voor in de breedte
- Sociaal-emotioneel moet doorstromen voor een kind mogelijk of wenselijk zijn
- Leerkrachten en ouders zijn er van overtuigd dat doorstromen een kind goed zal doen
- Ouders moeten de doorstroomkeuze dragen. Zij moeten het besluit ondersteunen en
eventueel de hiaten in de leerstof d.m.v. huiswerk helpen oplossen. Hierover worden
afspraken vastgelegd in een werkplan.
- Doorstroming geschiedt bij voorkeur medio het leerjaar. Hierdoor ontstaat een soort
vangnet: valt het tegen, dan kan het kind in “dezelfde”groep blijven.
- Binnen de groep zijn er mogelijkheden om eventueel met een aangepast programma te
werken. Dit echter voor een periode van 2 tot 3 maanden. Er wordt dan gestreefd naar
een vloeiende aansluiting bij de volgende groep.
- Mocht aan het eind van groep 8 een kind sociaal-emotioneel toch niet toe zijn aan het
voortgezet onderwijs, dan bieden wij de mogelijkheid tot verlenging van groep 8. Uiteraard
wordt dan ook een apart programma met verdiepingsstof aangeboden.
Plusklas
Wij vinden dat we hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat moeten bieden, zoals dat ook
gebruikelijk is bij leerlingen die niet goed kunnen meekomen. In eerste instantie bieden we
onze leerlingen binnen hun eigen groep uitdagende leerstof en verrijkingsmateriaal aan.
Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas die binnen de scholen
van Kapriom is opgezet voor hoogbegaafde leerlingen.
Het spreekt vanzelf dat kinderen aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om hiervoor
in aanmerking te komen. De leerkracht moet ook in eerste instantie advies geven aan de
ouders. Daarna volgt een test. De locatie van de plusklas is momenteel de St.
Antoniusschool te Sluiskil, waar de hoogbegaafde kinderen dan een dagdeel naar toe
kunnen gaan om onderwijs te krijgen van speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten en waar
ze uitdagende leerstof krijgen en werken aan speciale projecten. Verdere informatie is
hierover op school aanwezig.
Leerlinggebonden financiering (z.g. rugzakleerling)
Het beleid van onze school is gericht op onderwijs aan kinderen met verschillende
onderwijs-behoeftes. We willen zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen
kinderen. Elk kind is uniek en heeft dus ook unieke onderwijsvragen, waar we rekening mee
houden. Ons onderwijs is zo veel mogelijk afgestemd op onderwijsbehoeften van de leerling.
Dat houdt in dat we ons onderwijs ook willen afstemmen op de onderwijsbehoeften van een
kind met een handicap. De uitgangspunten van inclusief- en adaptief onderwijs staan daarbij
centraal. De ouders die bij ons op school een kind met een handicap aanmelden, zullen we
vanuit die positieve intentie benaderen. Dat wil zeggen dat we zo nauwkeurig mogelijk zullen
nagaan wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het verzorgen van onderwijs aan
hun kind. We gaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden uit van de volgende
uitgangspunten:
-

een kind heeft recht op onderwijs in de thuisnabije situatie, samen met andere
kinderen uit de omgeving
een kind met een handicap heeft recht op integratie in het reguliere onderwijs
ouders hebben keuzevrijheid bij het kiezen van een school voor hun kind
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-

-

-

de afweging of de school wel of niet onderwijskundig in staat is om het kind op te
vangen, vindt plaats aan de hand van zo objectief mogelijke criteria, waarbij het in
eerste instantie niet gaat om wat niet kan, maar om de mogelijkheden die er wel zijn
alle afwegingen zullen we in een open communicatie met de ouders van het kind
bespreken
voor elk individueel kind met een handicap, dat wordt aanmeld bij onze school
bepalen we afzonderlijk wat voor mogelijkheden we hebben om het onderwijs aan dit
kind op onze school te verzorgen
de zwaarte van de handicap in combinatie met de mogelijkheden van onze school
spelen een rol bij de afweging
we zullen gebruik maken van externe ondersteuning, als we advies willen bij de
afweging
we maken gebruik van een draaiboek, waar de stappen in het afwegingsproces zijn
beschreven. De ouders zijn op de hoogte van dit draaiboek.

Algemeen:
De ouders worden door de school nadrukkelijk betrokken in het totale proces. Dat wil
zeggen dat zij goed op de hoogte zijn van de inhoud van alle stappen en dat zij
tussentijds mondeling op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. De school
heeft binnen 8 weken een besluit genomen, gerekend vanaf de aanmelding tot en met de
mededeling aan de ouders over het besluit.
Bij de besluitvorming over plaatsing spelen ook de grenzen van integratie een belangrijke
rol:
- weigering van de ouders om de grondslag van de school te respecteren
- de orde en veiligheid wordt te veel verstoord (kan een rol spelen bij
gedragsproblematiek)
- de verzorging en behandeling interfereert te veel in het onderwijs
- het leerproces van andere kinderen wordt verstoord
- er is gebrek aan opnamecapaciteit
(de eerste en laatste overwegingen gelden niet specifiek voor kinderen met een handicap)
Tot slot
De school stelt de belangen van het kind centraal. Dat betekent dat het onderwijs aan het
kind niet de dupe mag worden van regelgeving. De school maakt deel uit van een
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Binnen dit samenwerkingsverband
zijn afspraken gemaakt op welke manier samengewerkt wordt met PCL, SBO, BAO en
REC‟s. In goed overleg wordt door de direct betrokkenen steeds nagegaan waar het
onderwijs aan het kind het beste vorm kan worden gegeven. Dit alles natuurlijk in nauw
overleg met de ouders.
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan
langdurig zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch
ziekenhuis worden behandeld.
Het gaat om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of
langdurig ziek thuis zijn.Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande
schoolafspraken worden gehandhaafd.
De school zal tijdens het ziek zijn contacten organiseren met het zieke kind. Het is natuurlijk
belangrijk ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Nog belangrijker is
het gevoel van het zieke kind “erbij te blijven horen”.
Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de
groepslera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school
bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van
b.v. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt.
contact met behulp van e-mail en webcam.
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Ook brieven, kaartjes en tekeningen kunnen een belangrijke rol spelen in het onderhouden
van het contact tussen school en het zieke kind.
Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt af van de medische
behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school.
De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke
kind uitvoeren.
Volgens de wet “Ondersteuning aan zieke leerlingen”, kan de school een beroep doen op de
schoolbegeleidingsdienst, het RPCZ. Medewerkers kunnen de school helpen bij het zo goed
mogelijk begeleiden van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte.
De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo‟n geval beslissingen te kunnen
nemen is als volgt:
1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een
ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de
intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te
spreken.
2. De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en
de ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de
schoolbegeleidingsdienst in te schakelen.
3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet
met externe begeleiding)
4. De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak.
Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats
4.4 De overgang naar het voortgezet onderwijs.
Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit
verschillende scholen. Wij proberen hen en hun ouders met die keuze te helpen.
Dat gebeurt op verschillende manieren.
 Er zijn info-brochures van de verschillende scholen.
 Er worden open dagen georganiseerd door de scholen van v.o. waar de leerlingen
met hun ouders kunnen kennis maken met de school.
 Er wordt een info-avond georganiseerd door onze school.
Onze school doet mee aan de eindtoets basisonderwijs van het CITO. In maart, nadat de
uitslag van de CITO-toets bekend is, volgt een eindgesprek met ouders, leerling, leerkracht
groep 8 en/ of directeur om te komen tot een definitieve keuze.
De ouders dienen hun kind zelf aan te melden bij een school voor voortgezet onderwijs.
Hiervoor worden door onze school formulieren ter beschikking gesteld.
Deze school voor voortgezet onderwijs vraagt ons ook advies middels een vragenformulier.
Het aanmeldingsformulier wordt samen met de uitslag van de CITO-toets en het advies van
de school opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs.
Later in het schooljaar krijgen de ouders bericht of hun kind is aangenomen.
4.5 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Onze school besteedt ook aandacht aan of geeft ook medewerking aan buitenschoolse
activiteiten. Hierbij moet u denken aan: koninginnedag, schoolverlatersdagen, schoolreis,
sportdag, bibliotheek-bezoek, culturele activiteiten, fiets-in e.d.
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5. DE LEERKRACHTEN
Het is vaak niet meer zoals vroeger, dat een leerkracht 5 dagen per week in de klas werkt en
daarmee de enige leraar van die groep is. Bovendien kunnen leraren ADV en BAPO
opnemen. En natuurlijk kan een leerkracht ook ziek worden.
We proberen zoveel mogelijk vaste vervangers in te schakelen. Is er geen vervanger
beschikbaar dan worden er groepen samengezet of wordt de leerkracht die directietaken of
andere niet-lestaken heeft, ingezet. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd zonder dat de
ouders van tevoren op de hoogte zijn gebracht.
Onze school wordt regelmatig door Hogeschool Zeeland en het ROC gevraagd stageschool
te zijn. Alleen als wij het op dat moment verantwoord vinden voor de betreffende groep,
stemmen wij hiermee in.
Dat betekent dat er in de loop van het schooljaar een stagiaire op school kan zijn. Zij geven
aan kinderen van bepaalde groepen lessen. Dit geschiedt altijd onder de eindverantwoordelijkheid van de groepsleraar. Dit is ook zo met een klassenassistent.
Indien een onderwijsassistent wordt ingezet, mag deze zelfstandig een groep begeleiden.
In de loop van het schooljaar kunnen bijeenkomsten worden gepland voor de leerkrachten
van de school met de bedoeling om als gezamenlijk team studie te plegen op
onderwijskundige zaken. Wanneer dit gebeurt wordt ruim van tevoren bekend gemaakt zodat
u daar rekening mee kunt houden.
Elk jaar worden door de leerkrachten cursussen gevolgd.
Vaak staan cursussen op woensdagmiddag of in de avonduren gepland.
Meestal is de locatie Vlissingen maar kan ook elders gegeven worden. Het kan ook
voorkomen dat iemand onder schooltijd op cursus moet omdat een bepaalde cursus alleen
onder schooltijd gegeven kan worden. Er wordt dan voor vervanging gezorgd. De taak van
Intern begeleider word uitgevoerd door juf Remona.

Bij ons op school werken:
Mevr. N. Warrens
Zandstraat 71
4551 LC Sas van Gent
tel.: 0115 – 471719

direkteur

Mevr. M. de Moor
plaats vervangend
Oud Vogelschorstraat 1 directeur
4551 MK Sas van Gent
tel.: 0115 - 471394

Mevr. A. Marini
Margarethaplein 2
4533 AR Terneuzen
tel.: 0115 – 621055

groepsleerkracht

Mevr. J. van Waterschoot groepsleerkracht
Eeckseweg 4
4588 KH Walsoorden
tel.: 0114 – 682648

Mevr. R. Schelfaut- Ivens
Stroodorpe 4
4541 CD Sluiskil

intern begeleider

Mevr. L. de Bock
Eiland 24
4528 KH St. Kruis
tel: 0117-451430

groepsleerkracht

Onze interieurverzorgster is
Mevr. M. Hofman
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6. HET BESTUUR
Algemeen
De 11 r.k.-scholen in de Kanaalzone zijn verenigd onder het bestuur van Kapriom. R.-k b.s.
„t Zand maakt hier deel vanuit. Alle Kapriom-scholen staan voor kwaliteit, betrokkenheid en
open aannamebeleid. Kapriom beschouwt het als haar missie om het beste uit leerlingen te
halen waarbij ieder individu zich optimaal kan ontplooien voor een goede toekomst. We zien
het als onze kerntaak om onderwijs te geven dat is gericht op de totale ontwikkeling van het
kind. Het moet een goede basis bieden voor de toekomst van dit kind in de maatschappij.
Hoe de school hier vorm en inhoud aan geeft leest u in deze schoolgids.
Visie
Kwaliteit, betrokkenheid en professioneel handelen zijn de drijfveren. Iedere school
ontwikkelt zich tot een goede school met een eigen gezicht en cultuur, waar kinderen zich
thuis voelen en veel kunnen leren van en met elkaar. Leerlingen hebben een prettige en
leerzame tijd in onze scholen. We werken aan een lerende gemeenschap waarin het gewoon
is om van en met elkaar te leren.
Identiteit
In het vormingsconcept van iedere school wordt gezocht naar optimale leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. De christelijke – i.c. de katholieke –
geloofstraditie reikt daarvoor inspirerende en waardevolle elementen aan. Aandacht voor de
mens als geheel, de balans/relatie tussen vrijheid en sturing en de kernwaarden van
Kapriom geven een meerwaarde vanuit het perspectief van de geloofstraditie.
Binnen Kapriom wordt het onderwijsaanbod en de ontwikkeling ervan gebaseerd op dat
perspectief. Met het oog op regionale en maatschappelijke ontwikkelingen kiest elke school
voor een eigentijdse, passende en adequate vormgeving van de katholieke identiteit.
Kernwaarden
De kernwaarden dragen we uit en laten zien wat we belangrijk vinden in onze scholen:
Eigenheid
Ontwikkeling wordt gestimuleerd door verantwoordelijkheid, ruimte en vrijheid te geven aan
alle mensen in de Kapriom-organisatie. De vrijheid wordt mede bepaald door de grenzen die
duidelijk worden aangegeven. Of dat nu op groepsniveau, op schoolniveau of op
stichtingsniveau is: er zijn duidelijke kaders die de richting aangeven. Grenzen en vrijheid
moeten ook een gevoel van veiligheid geven.
Professionaliteit
We zijn transparant, open en duidelijk naar elkaar op alle niveaus in alle geledingen van de
Kapriom-organisatie. We gaan op een professionele manier met elkaar om.
Kwaliteit
Kwaliteit staat voorop. We zijn gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en willen
het steeds beter doen. We evalueren regelmatig onze kwaliteit en verantwoorden ons ten
opzichte van ouders en onze omgeving.
Toekomstgericht
In ons handelen zijn we toekomstgericht bezig en kijken vooruit met een open blik naar wat
er zich afspeelt in de samenleving en de directe omgeving van onze scholen. We anticiperen
op toekomstige ontwikkelingen en signalen uit de maatschappij.
Verbondenheid
Naast het gevoel voor eigenheid van iedere betrokkene (individu en school) streven we naar
verbondenheid met elkaar, tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en tussen scholen.
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Daadkracht.
We zijn daadkrachtig in ons handelen, tonen initiatief en schromen niet om knopen door te
hakken.
Gelijkwaardigheid.
We handelen uit respect voor elkaar, in de dialoog zijn we gelijkwaardige gesprekspartners.
Veelzijdige en brede ontwikkeling
Leerlingen en personeel van Kapriom worden mogelijkheden geboden om zich op
verschillende terreinen te ontwikkelen. Veelzijdig en breed.

De organisatiestructuur van de Stichting Kapriom.
De structuur van de stichting is per 1 februari 2010 gewijzigd. In deze nieuwe
organisatiestructuur functioneert een bestuur op hoofdlijnen (toezichthoudend), een
algemeen directeur en de schooldirecteuren. De schoolcommissies zoals die voorheen
bestonden zijn opgeheven. Nieuwe wetgeving (code goed bestuur) stelt een dergelijk model
verplicht, waarin het intern toezicht gescheiden wordt van de uitvoering van beleid.
Contact met bestuur of algemeen management:
Stichting Kapriom
Postbus 404
4530 AK Terneuzen
telefoon: 0115-613667
mail: info@kapriom.nl
bezoekadres bestuurskantoor:
Haarmanweg 52-54 (kamer 5 in het Facility center).
Terneuzen.

Eieren zoeken 2011
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7. DE OUDERS
We vinden het belangrijk dat de ouders goede contacten onderhouden met de leerkrachten.
Daarom proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden.
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk informatie die van belang is, door te geven aan de
ouders.
Informatievoorziening
Na elk kerst- en paasrapport hebben de ouders de mogelijkheid om met de leerkracht te
praten over de vorderingen van hun kind. Tevens worden jaarlijks de entreetoetsen van de
leerlingen van groep 5,6 en 7 met de ouders besproken. Deze gesprekken duren 15
minuten.
Mochten ouders of leerkrachten behoefte hebben aan een langer gesprek, dan kan een
vervolgafspraak gemaakt worden.
Het is overigens steeds mogelijk om met de leerkracht een gesprek te hebben. Daarvoor
hoeft niet gewacht te worden tot een ouderavond. Een gesprek tijdens schooltijd kan
natuurlijk niet. Leerkrachten moeten ook op tijd kunnen starten met de lessen.
Pas als de kinderen weg zijn kan de leerkracht de ouders in alle rust te woord staan. Het
wordt wel op prijs gesteld als er even een afspraak wordt gemaakt omdat de leerkrachten na
schooltijd vaak naar cursus of een vergadering moeten.
Wanneer ouders het op prijs stellen dat leerkrachten hen thuis een bezoek brengen, dan kan
daarvoor een afspraak worden gemaakt.
Het kan ook voorkomen, dat een leerkracht met een ouder contact opneemt om eens langs
te komen.
Door het jaar heen zal uw kind diverse malen een nieuwsbrief mee naar huis krijgen. Hierin
staat allerlei actuele informatie die voor u en/of uw kind van belang kan zijn en dat niet aan
het begin van het schooljaar in de schoolgids vermeld kon worden.
Ook in de schoolkrant kan allerlei informatie staan.
Naast bovengenoemde informatie kunt u ook terecht op onze website. Dit schooljaar wordt
de website aangepast. Hierin staat, naast algemene informatie die ook in de schoolgids
staat vermeld, tevens actuele informatie over activiteiten op school met vaak foto‟s van de
kinderen bijv. sportdag, schoolreis, vlinderproject, enz. Foto‟s zijn te zien op:
bstzand.mijnalbums.nl (wachtwoord tzand)
(Zie ook hoofdstuk rapporten en ouderavonden )
De ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school.
Zij zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind gekoppeld zijn, maar een meer
algemeen karakter dragen. Dit kan variëren van het organiseren van koninginnedag tot het
helpen bij het voorleesontbijt.
Alle ouders, die kinderen op ‟t Zand hebben zijn automatisch lid van de oudervereniging,
waarvan het bestuur wordt gevormd door de ouderraad.
Regelmatig worden er vergaderingen gehouden, in samenwerking met het onderwijzend
personeel, om activiteiten te bespreken en voorbereidingen te treffen m.b.t. bijv.
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnavalsviering, Paasviering, open dagen, koninginnedag,
schoolreis, sportdag, laatste schoolweek, enz.
Om dergelijke activiteiten te kunnen organiseren wordt er aan de ouders een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Meer hierover vindt u onder het hoofdstuk Schoolfonds.
Elk jaar, na het begin van het nieuwe schooljaar, wordt er een algemene ouderavond
gehouden, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Tijdens deze jaarlijkse algemene
ouderavond worden verkiezingen gehouden voor de ouderraad, informatie gegeven vanuit
de school, jaarverslag voorgelezen, financiën van de ouderraad besproken, enz.
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De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en hoogstens vijf bestuursleden. Zij worden door en uit de ouders van de
leerlingen gekozen, tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond.
De leden van de ouderraad zijn:
Voorzitter:
Mevr. A. Snelders
Zandstraat 20
4551 LH Sas van Gent
tel.: 0115-472540

Vice-voorzitter:
vacature

Secretaresse:
Mevr. V. Thans
Julianapark 6
4551 DW Sas van Gent
Tel.: 0115-497045

Penningmeester:
Mevr. D. Bajrami
Zandstraat 117
4551 LD Sas van Gent
tel.: 0115-450035

Leden:
Mevr. M. Riemens
Lepehof 11
4551 XL Sas van Gent
Tel.: 0115- 441840

Mevr. A. van Hecke
Zandstraat 77
4551 LC Sas van Gent
tel.: 0115-472561

Mevr. E. Groothaert
Zandstraat 22
4551 LA Sas van Gent
Tel : 0115-477017
Schoolfonds
Het schoolfonds is een fonds dat vrijwillig door de ouders gevormd wordt om allerlei
activiteiten voor de kinderen te organiseren welke niet uit het normale schoolbudget betaald
kunnen worden.
De vrijwillige bijdrage aan het fonds bedraagt voor de groepen 3 t/m 8 € 4,- per maand.
Voor de groepen 1 en 2 € 2,50 per maand.
Hiervan wordt, door de ouderraad eens iets extra‟s gekocht voor de kinderen ten gevolge
van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdag, laatste schoolweek, enz.
Tevens zit hierbij, naast bovengenoemde zaken, ook de schoolreis inbegrepen. Indien nodig
wordt voor de schoolreis nog een extra bijdrage gevraagd.
U ziet dat de vrijwillige bijdrage van de ouders dus niet bestemd is voor de school, maar dat
ze uitsluitend besteed wordt aan extra activiteiten voor de kinderen
U kunt de vrijwillige bijdrage per jaar of halfjaarlijks betalen door het over te maken op:
Raborekening 14.21.20.618
t.n.v. Schoolfonds Basisschool 't Zand.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een nota van de penningmeester.
Nieuwe leerlingen betalen vanaf de maand dat ze zijn ingeschreven. Ook zij krijgen bericht
van de penningmeester.
Groep 1 t/m 2: per jaar 10 x € 2,50 = € 25,Groep 3 t/m 8: per jaar 10 x € 4,00 = € 40,-

per half jaar: € 12,50
per half jaar: € 20,26

Overblijfmogelijkheden
Naast het overblijven tussen de middag is het ook mogelijk vóór en ná schooltijd uw kind op
school te laten opvangen door de
BSO (buitenschoolse opvang)
DE ZANDMANNETJES.
Vanaf oktober 2008 is de BSO voor- en na schooltijd opgestart door de Stichting
Kinderopvang Zeeuwsch- Vlaanderen. Er is een officieel samenwerkingsverband tussen de
school en de kinderopvang. Op school is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur ‟s ochtends. Na
schooltijd kunnen kinderen worden opgevangen tot 18.30 uur. Via de Stichting kinderopvang
kunnen ook afspraken gemaakt worden over opvang tijdens vakanties of bijvoorbeeld
studiedagen van de leerkrachten. Dit zal dan plaats vinden op een andere lokatie.
Kosten kunnen ouders voor een groot deel terug krijgen via de belastingregelingen.
Telefoonnummer van de Stichting Kinderopvang is: 0115-612368 en het e-mailadres:
info@kinderopvangzvl.nl
Opvang tussen de middag:
De tussenschoolse opvang duurt van 12.00u. tot 13.00u. en bedraagt € 0,75 per keer.
Hiervoor zijn strippenkaarten verkrijgbaar bij de tussenschoolse opvangkrachten van € 7,50
en € 15,- Het overblijven voor een heel jaar kost € 95,- voor een bovenbouw leerling ( is
meer dagen) en € 70,- voor een onderbouwleerling. Ouders mogen ook in termijnen betalen.
Voor opvang tussen de middag hoeven de kinderen zich niet van tevoren op te geven.
Er is altijd een overblijfkracht aanwezig.
De strippenkaart blijft op school. Zodra deze vol is wordt ze meegegeven naar huis.
Klachtenprocedure
Met deze wettelijke regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten,
waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de
school(een veilig schoolklimaat).
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste
instantie in goed overleg tussen de betrokkenen worden opgelost.
Indien dit niets oplevert kan overleg plaatshebben met de directie. Pas wanneer ook deze
afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid kan men een beroep doen op de
klachtenregeling. Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn
klacht niet ergens anders terecht kan.
Als contactpersoon voor onze school is door het bestuur aangesteld Mevr. M. van Hoeve
(Vogelschordreef 8, tel 471490). Zij zal de klager doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon die ook is aangesteld door het bestuur.
Pas daarna komt eventueel de klachtencommissie in beeld waarbij het bestuur is
aangesloten om zich over de klacht uit te spreken.
De betreffende klachtencommissie voor Zuid-Nederland is samengesteld door het
VBKO(Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs) en is gevestigd te Den Haag,
Postbus 82324, 2508 EH, tel. 070-3568114.
Hier is ook de landelijke klachtenprocedure op te vragen.
Afhankelijk van de soort klacht worden de leden van de commissie gevormd. Deze
commissie bestaat minstens uit een voorzitter en 2 leden.
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Neemt u dan ook altijd contact op met de
leerkracht of de directie, indien zich situaties voordoen die tot onduidelijkheid of klachten
leiden.
Verzekeringen op school
Het schoolbestuur heeft bij de landelijke besturenbond in samenwerking met Aon
Verzekeringen een uitgebreid pakket afgesloten m.b.t. het afdekken van schade en
aansprakelijkheid die kan ontstaan, waarbij ook vrijwilligers op school meeverzekerd zijn. De
polismap is op school aanwezig en is ter inzage.
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Voor uw kind is door het bestuur een basisschoolongevallenverzekering afgesloten. Dit
betekent dat uw kind gedurende de schooluren (plus het gaan naar en komen van school) en
tijdens schoolreizen e.d. verzekerd is.
De dekking is als volgt: bij overlijden € 2500, bij invaliditeit maximaal € 25000, voor
geneeskundige kosten maximaal € 1000 en bij tandheelkundige hulp per element € 1000.
U kunt deze verzekering vrijwillig en op eigen kosten uitbreiden. Het verdient daarbij sterk de
voorkeur om dat bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te doen. De mogelijkheden zijn als
volgt:
1. EIGENDOMMENVERZEKERING
Dekking
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt: alle schade, waaronder diefstal, aan
kleding en andere eigendommen van de leerlingen die ontstaan is tijdens schooltijd en
activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van
leerkrachten of hulpkrachten. Alle schade, die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar
en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
Verzekerd bedrag
Het maximum verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met
uitzondering van geld en geldswaardig papier (bijvoorbeeld een paspoort) en € 250,- voor
schade aan rijwielen.
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis.
De premie voor deze verzekering is € 11,- per leerling per jaar (inclusief alle kosten).
2. ONGEVALLENVERZEKERING
Dekking
De ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit,
geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp na een ongeval. De dekking is 24 uur per
dag van kracht, elke dag van het jaar.
Verzekerde bedragen en premies

Rubriek A
overlijden

Combinatie 1
Combinatie 2
Combinatie 3


€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500

Premie per
Rubriek E max
Rubriek B max
kind per jaar
voor
blijvende
(inclusief
tandheelkundige
invaliditeit
geneeskundige
hulp
kosten)*
€ 50.000
€ 100.000
€ 125.000

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

€ 15
€ 15
€ 15

Het maximum verzekerd bedrag voor geneeskundige kosten is € 1.000,- per ongeval.
Deze dekking geldt slechts als uw eigen ziektekostenvoorziening niet of niet volledig
uitbetaalt. Bijvoorbeeld als u een vrijwillig eigen risico heeft.

Wilt u deze verzekeringen afsluiten, neem dan contact op met Ruud van Houten, e-mail
ruud_van_houten@aon.nl of tel. 071-3643151.
Naast deze collectieve schoolongevallenverzekering heeft het bestuur ook een algemene
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij deze verzekering is iedereen die werkzaam
is in dienst van de Stichting (leraren, schoonmaakpersoneel, meewerkende ouders,
begeleiders, overblijfouders, enz.) of werkzaam in hoedanigheid van bestuurder, verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Deze verzekering is alleen van toepassing als er sprake is van nalatigheid en de eigen
verzekering de schade niet dekt.
Alle andere niet-specifiek genoemde zaken zijn niet door de school verzekerd.
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Het schoolbestuur heeft verder ook nog een eigendommenverzekering personeel en
vrijwilligers afgesloten en een schadeverzekering inzittenden. Meer informatie hierover is
verkrijgbaar op school.
Het kleuterhapje
De meeste kinderen op onze school brengen voor het speelkwartier iets te eten of te drinken
mee.
Voor de grotere kinderen geeft dat geen enkel probleem.
Voor de kleuters echter kan dit wel problemen geven, omdat die soms door de leerkracht
moeten worden geholpen. Ook dat is geen probleem, maar stelt u zich maar eens voor dat u
10 sinaasappelen moet pellen of 5 kiwi‟s moet leeglepelen.
Daarom zouden we graag ten aanzien van "kleuterhapje" het volgende willen verzoeken:

geen "complete maaltijden"

fruit graag schoongemaakt meegeven, bijvoorbeeld verpakt in folie

een goed sluitende drinkbeker meegeven
Jeugdbladen
Naast boeken lenen uit de bibliotheek kunnen de kinderen zich ook abonneren op enkele
jeugdbladen en boektoppers die zo geschreven zijn dat ze aansluiten bij de ontwikkeling en
de belevingswereld van de kinderen.
Aan het begin van elk schooljaar krijgen de kinderen inschrijfformulieren mee waarmee ze
zich kunnen abonneren.
De schoolreis
Jaarlijks wordt, in overleg met de ouderraad, voor de kinderen van groep 1 t/m 8 een
schoolreis georganiseerd. We
proberen dit jaarlijks terugkerend evenement tot een succes te maken zowel voor de
kleintjes uit groep 1 als voor de
grotere kinderen uit groep 8.
We kunnen gerust stellen dat we
er elk jaar weer in slagen een
leuke schoolreis te organiseren,
waarbij zowel "jong" als "oud"
aan hun trekken komen.
De ouders van de ouderraad
gaan samen met de
leerkrachten mee als begeleiders
van de kinderen. Zij krijgen
een groepje kinderen toegewezen waar ze de hele dag mee optrekken. Zij dragen zorg voor
de kinderen, dat ze hun geld niet onnodig uitgeven, dat ze op tijd bij de bus zijn etc.
Gymnastiek

groep (1, 2) 3 en 4
groep 5 t/m 8

Philippine

Speelplaats

maandagmiddag
maandagmiddag

donderdagochtend
vrijdagmiddag

Elke maandagmiddag rijden er twee busjes met de kinderen naar Philippine om te gymen.
Het is verplicht om tijdens de gymlessen sportkleding te dragen bijvoorbeeld een
sportbroekje met een T-shirtje of voor de meisjes een gympakje. Ook gymschoenen zijn
verplicht in de gymzaal.
De gymschoenen die in de gymzaal gedragen worden, moeten wel droog en schoon zijn.
Zorg ervoor dat uw kind zijn eigen veters kan strikken, zodat niet de helft van de les verloren
gaat aan het strikken.
Tijdens de zomermaanden is het mogelijk dat bij mooi weer de kinderen van de bovenbouw
tijdens de gymles in het Sasse zwembad gaan zwemmen. Hiervoor wordt door de gemeente
een bus ter beschikking gesteld.
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Sportdag
Voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt er ieder jaar door de basissischolen
van Sas van Gent, Westdorpe, Philippine en Zandstraat een gezamenlijke sportdag
georganiseerd.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 wordt er een minisportdag georganiseerd op het
terreintje voor De Straete of op het speelveld te Zandstraat. Dit staat op een andere ochtend
of middag gepland dan de sportdag voor groep 5 tot en met 8, omdat alle leerkrachten
worden ingezet voor deze gezamenlijke sportdag.
Verkeer
Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. Dat geldt zowel voor het jonge als het oudere
kind. In de verkeersmethode wordt naast het aanleren van regels en borden veel aandacht
besteed aan het juiste verkeersgedrag.
Tevens vinden wij het belangrijk dat de ouders betrokken worden bij het verkeersonderwijs
op school om gezamenlijk de kinderen een goede verkeersopvoeding te geven.
Op school is één van de leerkrachten verkeerscoördinator. Tevens is een van de ouders
aangesteld als verkeersouder die de brug vormt tussen ouders, school en derden
(gemeente, politie, 3VO, enz.)..
In 2006 heeft de school het “Zeeuws Verkeersveiligheidslabel” in ontvangst mogen nemen
ten teken dat er extra aandacht aan verkeersopvoeding wordt besteed. Dit schooljaar
hebben wij opnieuw met glans de toets voor het “Zeeuws Verkeersveiligheidslabel”
doorstaan.
Jeugdgezondheidszorg
Het is u waarschijnlijk wel bekend dat de artsen, assistentes, logopedisten en
jeugdverpleegkundigen van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD-Zeeland
regelmatig zorg verlenen aan de leerlingen van onze school.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Het preventief gezondheidsonderzoek wordt niet meer op school, maar op een dichtstbijgelegen servicepunt van de GGD Zeeland (Terneuzen),
uitgevoerd.
Kinderen worden op basis van hun leeftijd opgeroepen en niet
meer op basis van de groepsindeling. Er wordt naar gestreefd,
kinderen zo dicht mogelijk rond 5 jaar en 6 maanden uit te
nodigen. De kinderen worden wel per school opgeroepen,
maar in twee verschillende periodes.
Voor de screening (lengte, gewicht, visus en gehoor) worden
kinderen voortaan ook op basis van hun leeftijd opgeroepen.
Er wordt naar gestreefd kinderen zo dicht mogelijk rond 7 jaar en 6 maanden op te roepen.
De ouders wordt vooraf toestemming gevraagd voor dit onderzoek, maar ze zijn hierbij niet
aanwezig. Dit korte onderzoek wordt op school uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige..
De onderzoeken op indicatie (op verzoek van ouders) en de controles zullen, indien de
jeugdarts ze uitvoert, op het servicepunt in Terneuzen plaatsvinden.
Veiligheid
Wij hebben op school een veiligheidsbeleid. Jaarlijks volgen wij met 4 juffen een cursus
bedrijfshulpverlening. Hieronder vallen EHBO en brandbestrijding.
Op school hebben wij een calamiteitenplan, waarin is omschreven wat te doen bij een
calamiteit. Jaarlijks oefenen we een ontruiming van de school. De brandweer controleert elk
jaar het gebouw op veiligheid. Ook brandblusapparatuur wordt nauwkeurig nagezien. Ook
speelwerktuigen worden gecontroleerd door speciaal daarvoor opgeleide mensen. Wij
houden de ARBO regels in acht.
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Pesten
Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan. De
sfeer op school is dan ook erg belangrijk en hieraan wordt veel zorg besteed. Op school is
daarom een pestprotocol aanwezig waarin staat beschreven hoe de school met pesten
omgaat (ter inzage op school aanwezig).

Logopedie op school
Logopedie op school was tot op heden is een onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg,
welke verleend wordt door de GGD-Zeeland.
De logopedist(e) hield zich bezig met het opsporen en zonodig behandelen van stoornissen
op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor bij kinderen.
Tevens verleende hij / zij hulp door het geven van adviezen. Helaas is door bezuinigingen bij
de GGD screening van de oudste kleuters niet meer mogelijk. De logopedist komt alleen op
school voor controle van kinderen die via het traject van de GGD gevolgd worden bij de
spraak- en taalontwikkeling.
Infectieziekten
Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten hoort tot de normale
ontwikkeling van een kind. Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op
mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samenkomen, 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 verspreid worden.
Op 1 april 1999 is in Nederland de nieuwe infectiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt
onder meer dat de directeur van de school een ongewoon aantal zieken onder de kinderen
moet melden bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongewoon aantal zieken als
diarree, geelzucht, huidaandoeningen, of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke
aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan in
overleg met de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte
te helpen voorkomen.
Wanneer bij uw kind door de huisarts of de specialist een besmettelijke aandoening is
vastgesteld, dient u dit te melden aan de leerkracht of de directie van de school. Deze
informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld.
Wanneer u vragen heeft aan de jeugdgezondheidsmedewerkers, dan kunt u hen via het
volgend telefoonnummer in Goes- (0113) 249420 - tussen 9.00 en 12.00 „s ochtends
bereiken.
Luizenbrigade
Hoofdluis is een probleem wat tegenwoordig weer regelmatig “de kop opsteekt”. Dat heeft
niets te maken met een gebrek aan hygiëne. Iedereen kan hoofdluis oplopen. Een school is
vaak een haard van besmetting. Daarom is er een “luizenbrigade” in het leven geroepen.
Na elke langere vakantie wordt op school luizencontrole gehouden door een leerkracht en
een vrijwillige ouder. Wanneer er bij een kind hoofdluis is geconstateerd, worden de ouders
meteen op de hoogte gesteld. Middels een algemeen briefje worden ouders gevraagd extra
te controleren. Ter voorkoming van besmetting, maar ook voor een verzorgde uitstraling
gebruiken wij op school “luizenzakken”.
VTO-team
Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen.
Kinderen groeien niet altijd zonder problemen op. Soms is er sprake van een ontwikkeling
die trager is of anders verloopt dan men had gedacht. Ouders van kinderen van 0 tot 7 jaar
kunnen met hun vragen, twijfels en zorgen terecht bij het VTO-team, tel: 0115-674500.
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Opvoedbureau
Mocht u vragen hebben over de opvoeding van uw kind dan kunt u terecht in De Tijman in
Terneuzen. Wekelijks wordt hier een spreekuur gehouden door een pedagogisch adviseur.
Samen met u wordt dan gekeken naar de problemen die er zijn en er wordt een passende
oplossing gezocht.
Adres: Zorgcentrum “De Tijman”, Stadhuisplein 3, 4530 AB Terneuzen. Tel: 0115-674500.
Informatienummer
Informatienummer voor ouders die vragen hebben over het onderwijs (informatie en advies):
0800-5010
Inspectie van het onderwijs
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u
terecht op het volgende adres:
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111
Op school kan gebruik gemaakt worden van een protocol kindermishandeling.

Aan het werk in de hal, 2011
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8. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL
8.1 Evaluatie
Het team gaat er niet zonder meer van uit dat de school goed funtioneert en goede
prestaties levert. Daarom is het belangrijk dat de school de blik van buiten naar binnen richt
en kritisch kijkt naar haar eigen functioneren. Zelf evalueren dus.
Zelfevaluatie maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorg van onze school.
Kwaliteitszorg houdt in dat de school aangeeft welke maatregelen genomen worden om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarom wordt elk jaar aangegeven wat er het
afgelopen schooljaar is gedaan en waar het komende schooljaar naar zal worden gestreefd
om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. Deze punten worden met
het team uitgewerkt in een jaarplan voor elk nieuw schooljaar.
Elke vier jaar wordt het schoolplan geschreven, waarin de ontwikkelingen op langere termijn
staan vermeld.

8.2 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
In ons jaarplan voor het schooljaar 2011-2012 zijn de volgende veranderpunten opgenomen:
De werkwijze van de toetsing wordt aangepast. Wij werken volgens de CITO toetskalender.
We werken opbrengstgericht, passen registratieformulieren aan en stellen streefdoelen.
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben wordt gewerkt met HGPD (handelings gerichte
proces diagnostiek). Wij maken de eerste stap met de invoering van 1- zorgroute. Een
werkwijze die ook gericht is op het passend onderwijs, dat landelijk ingevoerd gaat worden.
Dit houdt onder meer in, het werken met groepsplannen en groepsoverzichten. Er wordt
uitgegaan van de individuele leerling en de manier waarop het kind het beste leert. Het
invoeren van deze werkwijze heeft een tijdspad van 4 jaar. Het team volgt een
bovenschools georganiseert nascholingstraject.
Elke school is verplicht te beschikken over een bedrijfhulpverlener. Deze bedrijfshulpverlener
heeft cursussen gevolgd op het gebied van EHBO en brand. Afgelopen schooljaar zijn juffr.
Jacqueline, juffr. Marian, juffr. Nancy hiervoor op herhalingscursus geweest. Juf Angelina
gaat het diploma komend schooljaar halen. Nieuw is dat er ook een preventiemedewerker
moet worden aangewezen binnen het bestuur. Hiervoor is al een aanstelling geschied.
Op ICT gebied wordt de leerlijn “basisbits” gevolgd in alle groepen en ingepland in het
rooster.
Wij gaan over op het leerlingvolgsysteem van “Parnassys”. Het team volgt scholing om de
registratie van bijvoorbeeld toetsresultaten te kunnen invoeren in het systeem
In vorige jaren is door het schoolteam de nascholing “Klassenbouwers” en de nascholing
“coöperatief leren” gevolgd. Op het gebied van samenwerkend leren gebeurt al enorm veel
bij ons op school. We hebben vastgelegd welke onderdelen van deze werkwijze structureel
in ons onderwijs worden ingepast en werken komend schooljaar volgens de gemaakte
afspraken.
In het nieuwe schooljaar nemen we een besluit over het invoeren van een nieuwe methode
voor spelling en engels.
Het schoolplan voor 2011 tot 2015 is geschreven. Oudertevredenheid is door middel van
“Scholen met succes” gemeten en onze missie en visie is opnieuw bepaald. Wij gaan werken
volgens de gemaakte afsprakenen de door ons gestelde doelen.
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Alle afspraken met betrekking tot ons onderwijs en lesgeven zijn vastgelegd in een
kwaliteitshandboek. Per vak staat de werkwijze op onze school beschreven in
werkdocumenten. Deze worden jaarlijks bijgewerkt.
8.3 Zorg voor de relatie school en omgeving
Bibliotheek
School is lid van de bibliotheek. In het kader van bijv. projecten kunnen ook boeken geleend
worden. Bij bijzondere bibliotheekactiviteiten zoals de kinderboekenweek reikt de bibliotheek
ons materiaal aan om er in de klas mee te werken of er aandacht aan te besteden.
De school is ook lid van de Provinciale Onderwijs Bibliotheek te Middelburg.
Hier kunnen boeken, cd,‟s, video‟s en allerlei materiaal geleend worden door de school voor
het opzetten van een project of ter ondersteuning van de lessen als deze in de plaatselijke
bibliotheek niet te krijgen zijn.
Boomfeestdag
Elk jaar wordt er in overleg met de andere scholen en in samenwerking met de gemeente
aandacht besteed aan boomfeestdag. Regelmatig worden er dan door de kinderen bomen
of struiken geplant in de Zandstraat of omgeving. De Stichting Natuur & Zo organiseert dit.
Niet iedere school komt elk jaar aan de beurt.
Excursies
Aangezien de school een plattelandsschool is, zijn we voor excursies vaak afhankelijk van
“duur vervoer”. Indien mogelijk gaan we dan ook met de fiets op stap.
Tijdens de schoolverlatersdag wordt door de groepen 6,7 en 8 jaarlijks een uitstap gemaakt.
Dit kan zijn naar de Braakman, de Poort van Vlaanderen, Scheldorado, een natuurtocht, enz.
Wijkraad
De school onderhoudt contacten met de wijkvereniging.
Diverse activiteiten worden samen georganiseerd, zoals Koninginnedag bijvoorbeeld.
Ook bij andere gelegenheden is er sprake van samenwerking, waarbij de kinderen
bijvoorbeeld zorgen voor de „versiering‟ door middel van tekeningen en handenarbeidstukjes.

Juffendag
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9. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
Schooltijden
Groep 1 t/m 4

’s morgens

’s middags

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45u – 12.00u
8.45u – 12.00u
8.30u – 12.15u
8.45u – 12.00u
8.45u – 12.00u

13.00u – 15.15u
13.00u – 15.15u

Groep 5 t/m 8

’s morgens

’s middags

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45u – 12.00u
8.45u – 12.00u
8.30u – 12.15u
8.45u – 12.00u
8.45u – 12.00u

13.00u – 15.15u
13.00u – 15.15u

13.00u – 15.15u

13.00u – 15.15u
13.00u – 15.15u

De kinderen worden niet eerder dan één kwartier voor de aanvang van de schooltijd op
school verwacht. OOK TUSSEN DE MIDDAG !!!!!!
Wettelijk is bepaald dat de kinderen uit de onderbouw jaarlijks 880 uur naar school moeten
terwijl dit voor de kinderen uit de bovenbouw 1000 uur per jaar bedraagt.
Dit schooljaar gaan de kinderen uit de onderbouw 918 uur naar school, terwijl de kinderen
van de bovenbouw 1007,50 uur naar school gaan.
Een schooldag mag voor de kinderen niet langer duren dan 5.30u.
Vakanties schooljaar 2011-2012
Elk jaar worden de vakanties vastgesteld in overleg met de scholen in de regio. Ook de
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur moeten hieraan hun instemming geven.
De vakanties voor het schooljaar 2011 - 2012 zijn als volgt vastgesteld:
Eerste schooldag na de zomervakantie = 22 augustus 2011
Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2011

Kerstvakantie

26 dec. 2011 t/m 6 januari 2012

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2012

Paasvakantie

6 april t/m 9 april 2012

Koninginnedag

30 april 2012

Meivakantie

7 mei t/m 20 mei 2012

Pinksteren

28 mei 2012

Zomervakantie

2 juli t/m 10 augustus 2012

Laatste schooldag van het schooljaar = 29 juni 2012
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Mogelijk wordt nog een studiemiddag ingepland voor het team, onder begeleiding van de
onderwijsbegeleidingsdienst.
Nog enkele belangrijke data:
30 november 2011:
23 december 2011:
17 februari 2012:
6 april 2012:
22 mei 2012:
9 december, 23 maart en 29 juni

Sinterklaasfeest
Kerstviering
Carnavalsviering
Goede Vrijdag is dit schooljaar een vrije dag.
Sportdag
Rapport

Groepsindeling
We starten met twee basisgroepen. .
 Groep 1,2 ( 3),4, 5
 Groep,6,7,8
Juf Jacqueline geeft 3 volle dagen les aan groep 1,2,4,5 met ondersteuning van juf Leonie.
Juf Marian en juf Angelina geven hoofdzakelijk les aan groep 6,7,8. Op vrijdag is juf Remona
op school voor remedial teaching en interne begeleiding
1,2,(3),4,5
Morgen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Jacqueline

Jacqueline

Leonie

Jacqueline

Leonie

Middag

Jacqueline

Jacqueline
dinsdagmiddag
Leonie als
tweede
leerkracht

6,7, 8
Morgen

Angelina

Angelina

Middag
Onder
steuning

Angelina

Angelina

Extra taken

Marian tot
10.15 u.
ambulant,
daarna
zaakvakken

Marian tot
10.15 u.
ambulant,
daarna
zaakvakken

Jacqueline

Angelina

Marian

Marian

Marian
Leonie,
ondersteuning
in alle
groepen

Leonie
Remona op
vrijdag
ochtend R.T. ’s
middags I.B.
Groep 5 gaat
vrijdagmiddag
naar school!

Groepsverantwoordelijkheid:
Juf Angelina groep 6,7,8
Juf Jacqueline groep 1 t/m 5
In de praktijk wordt de groepsverantwoordelijkheid samen gedragen.
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Juf Marian is dan op maandag- en dinsdagochtend tot de pauze ambulant ter ondersteuning
van de directie.
Zodra er weizigingen in het leerlingenaantal komen, passen we op dat moment het rooster
aan.
Aangezien de school werkt met een flexibel rooster zijn bij bepaalde vakken andere
groepscombinaties vastgesteld dan in bovenstaand schema is weergegeven.
Een gespecificeerd rooster is op school aanwezig.
Juffrouw Nancy zal deels op onze school en deels op De Werf in Philippine aanwezig zijn.
Maandagochtend de Werf
Maandagmiddag
„t Zand
Dinsdagochtend
‟t Zand
Dinsdagmiddag
directieoverleg en de Werf
Woensdagochtend de Werf
Donderdagochtend ‟t Zand
Donderdagmiddag de Werf
Vrijdagochtend
afwisselend ‟t Zand en de Werf
´s middags adv

Leerplicht en schoolverzuim
Uw kind mag vanaf de dag dat het 4 jaar wordt naar de basisschool. Als uw kind 5 jaar is
geworden moet het de eerste dag van de daaropvolgende maand naar school omdat het dan
leerplichtig is.
Is uw kind, ook al heeft het de leerplichtige leeftijd nog niet bereikt, eenmaal als leerling
ingeschreven, dan begint ook de verplichting ervoor te zorgen dat het geregeld de school
bezoekt. Dit betekent dat uw kind, zodra het op school is ingeschreven, zonder geldige reden
– zoals ziekte – geen lestijden mag verzuimen.
Indien uw kind ziek is, vragen wij u dan ook dit te melden op school. Wij zijn verplicht
afwezigheid te registreren.
Het kan voorkomen dat een normale schoolweek voor een 5-jarige kleuter een te zware
belasting is. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de kleuter voor maximaal 10 uur per
week vrijgesteld wordt. Dit kan alleen na overleg en met toestemming van de schoolleiding.
Zodra uw kind 6 jaar is houdt deze regeling op en mag het kind uitsluitend thuis gehouden
worden als het echt niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte. Er moet dus
een geldige reden zijn voor afwezigheid. Is er geen geldige reden, dan wordt afwezigheid
door de school geregistreerd als onwettig verzuim.
Vrijstelling.
Als u meent dat uw kind, ook al is het 5 jaar geworden, toch nog niet rijp is om naar de
basisschool te gaan dan kunt u contact opnemen met de cluster Onderwijs & Jeugd van de
gemeente om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Deze wordt pas verleend als na
een onderzoek door de schoolarts of, indien nodig, een psycholoog, blijkt dat uw kind
inderdaad niet in staat wordt geacht onderwijs te volgen.
Extra verlof.
Uitgangspunt is dat elke ingeschreven leerling elke schooldag naar school gaat.
Extra verlof wordt alleen toegestaan indien er sprake is van een gewichtige omstandigheid.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad.
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Vakantie is over het algemeen geen reden voor het toestaan van extra verlof. De vakantie
dient te worden opgenomen in de schoolvakanties. Er zijn evenwel incidentele situaties
denkbaar (vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s)), waarin dit niet
mogelijk is. Een tweede vakantie is zeker geen reden voor extra verlof.
Aanvragen om extra verlof dient u minimaal 1 maand tevoren schriftelijk in te dienen bij de
schoolleiding. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.
De directeur beslist op het verzoek nadat deze advies heeft ingewonnen bij de
leerplichtambtenaar.
Indien ouders zonder geldige reden hun kind van school houden is de schoolleiding verplicht
de leerplichtambtenaar hiervan in kennis te stellen. Schoolverzuim kan leiden tot het
opmaken van een proces-verbaal en resulteert in een gerechtelijke uitspraak.
Verder verzoeken wij de ouders afspraken voor bezoek van hun kind aan de huisarts, de
tandarts of andere hulpverleners zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden om
lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit in het belang van het kind.
Ontheffing
Leerlingen moeten aan alle, volgens het schoolplan en het activiteitenplan voor hen
bestemde activiteiten, deelnemen. Op verzoek van ouders bestaat de mogelijkheid dat bij
grote uitzondering door het bestuur een leerling wordt vrijgesteld van deelname aan
bepaalde activiteiten. Bij toestemming wordt bovendien bepaald welke activiteiten door de
leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.
Schorsing en verwijdering
Op onze school is het nog nooit voorgekomen dat wangedrag van een leerling of de ouder
tot ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school heeft geleid. Dan zou er een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen de school en de leerling kunnen ontstaan.
Het schoolbestuur kan dan besluiten een leerling te schorsen of in het ergste geval de
leerling van school te verwijderen.
Schorsing kan alleen voor een bepaalde periode. Hierbij kan gedacht worden aan b.v. enkele
dagen of enkele weken. In uitzonderlijke gevallen voor een langere vastgestelde periode.
Schorsing zal in principe pas plaatsvinden na overleg met de leerling, de ouders, de
groepsleerkracht en de directie.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders, waarbij de redenen,
de aanvang en de tijdsduur en eventuele andere maatregelen vermeld worden.
Bovendien stelt de school de leerling in staat, door b.v. het meegeven van huiswerk, thuis
werk te maken om zodoende geen achterstand op te lopen.
De inspectie en de leerplichtambtenaar worden van een schorsing in kennis gesteld.
In het uiterste geval kan het schoolbestuur besluiten een leerling definitief van school te
verwijderen.
Ook in dit geval worden zowel de ouders als de groepsleerkracht en de directie gehoord en
krijgen de ouders schriftelijk bericht, waarbij hen gewezen wordt op de mogelijkheid om
binnen zes weken bezwaar te maken tegen het besluit. Het bestuur neemt, indien de ouders
bezwaar maken, binnen vier weken na ontvangst van dit bezwaarschrift een besluit.
De leerplichtambtenaar en de inspectie worden bij verwijdering terstond ingelicht.
Het bestuur is wettelijk verplicht er voor zorg te dragen dat een andere school bereid is de
leerling toe te laten. Wanneer dit gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop
het besluit tot verwijdering aan de ouders is meegedeeld, niet lukt de leerling op een andere
school te plaatsen, kan het bestuur de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te
stellen.
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10. NAMEN EN ADRESSEN
Het algemeen bestuur
De school wordt bestuurd door de Stichting Kapriom (Katholiek Primair Onderwijs Midden
Zeeuws-Vlaanderen). Alle 11 katholieke scholen in Axel, Biervliet, Philippine, Sas van Gent,
Sluiskil, Terneuzen en Westdorpe worden door deze stichting bestuurd.
Zie ook hoofdstuk 6.
BESTUURSSAMENSTELLING KAPRIOM
Voorzitter:
Leden:

Dhr. H. Jonkman
Dhr. L. Weemaes
Dhr. H. Kunne
Dhr. H. te Lintelo
Dhr. G. Peeters

De medezeggenschapsraad
Alle scholen in Nederland hebben een Medezeggenschapsraad(MR).
In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders. De MR is een
inspraakorgaan. Voor veel zaken heeft het bestuur instemming of advies van de MR nodig.
Zaken die de ouders aangaan, geven ouders instemmingsrecht en personeel adviesrecht.
Over zaken die het personeel aangaan heeft het personeel instemmingsrecht en ouders
adviesrecht.
De MR heeft een reglement, dat op school ter inzage ligt.
De leden van de MR worden voor een periode van twee jaar gekozen.
In de MR hebben zitting:
Voorzitter:
Mevr. J. van Waterschoot

namens het personeel

Secretaris:

Mevr. A. Marini

namens het personeel

Leden:

Dhr. B. Visser

namens de ouders

Vacature
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)
Naast de MR heeft onze school zitting in de GMR.
Een GMR is een MR voor alle onder ons bestuur staande 11 scholen samen waarin zaken
besproken worden die alle scholen aangaan.
Van elke school hebben hierin 2 afgevaardigden zitting;
één afgevaardigde van de ouders en één afgevaardigde van de leerkrachten.
De GMR bestaat dus uit 24 leden.
Door deze constructie hoeft het bestuur voor bepaalde zaken niet alle 11 scholen apart te
benaderen.
In de GMR hebben zitting namens onze school:
Mevr. A. Marini

namens het personeel

Dhr. B. Visser

namens de ouders
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E-mail adressen
De leerkrachten op onze school zijn ook te bereiken via hun e-mailadres op school.
De adressen zijn:
Algemeen/directie
tzand@kapriom.nl
Juf Nancy
nancywarrens@kapriom.nl
Juf Marian
mariandemoor@kapriom.nl
Juf Angelina
angelinamarini@kapriom.nl
Juf Jacqueline
jacquelinevanwaterschoot@kapriom.nl
Juf Leonie
leoniedebock@kapriom.nl
Juf Remona
remonaschelfaut@kapriom.nl

Op het schoolplein
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