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1. Een woord vooraf. 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),   

 

 

Voor u ligt een nieuwe schoolgids van basisschool ’t Getij. Hiermee willen wij u informeren over allerlei zaken die met 

onze school/toekomstig kindcentrum te maken hebben.  

 

Wij vinden het van groot belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks goed geïnformeerd wordt over de 

onderwijsinhouden, de organisatie en algemene gang van zaken.  We beseffen dat het een heleboel informatie is, 

maar willen die u niet onthouden. 

U vertrouwt uw kind tenslotte gedurende heel veel jaren, een belangrijk deel van een kinderleven, dagelijks toe aan 
de zorg van onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers. 

 

Naast deze informatie houden we u op de hoogte van zaken die betrekking hebben op de school en het Kindcentrum 

van uw kind tijdens de klassenavonden, infoavond en nieuwsflits die een actueel karakter hebben. 

  

Basisschool ’t Getij  is één van de kernpartners van het Kindcentrum Kloosterzande. We willen zorgen voor opvang en 

ontwikkeling van kinderen tussen 0-13 jaar.  Naast deze intensieve samenwerking met Foxkidz en ’t Poppeke werken 

we ook verder samen met bibliotheek, logopedie, GGD, Fysio, creatieve vorming etc.  

Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met basisschool De Oostvogel te Lamswaarde. We vormen 

samen een zogenaamde “tandemschool”.    

 

 
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een nadere toelichting of reactie op de inhoud van onze schoolgids.  

 

 

 

Vastgesteld namens het team, 

 

 

 

 

 

 

 

Godfried Blaeke 

(directeur  ‘t Getij )                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 
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2. Kindcentrumgegevens 

 

2.1 Schoolgegevens:  Kinderopvang: 

 Basisschool ’t  Getij      ’t Poppeke                  

 Oosthof 1   Hulsterweg 1F 

 4587 EP  Kloosterzande  4587 EA Kloosterzande 

 Tel.:  0114-684878  0114-630001 

 E-mail adres: tgetij@ogperspecto.nl info@kinderopvangpoppeke.nl 

 Internet:  www.t-getij.nl  www.kinderopvangpoppeke.nl 

 

   Foxkidz: 

   Oosthof 1 

   4587 EP Kloosterzande 

   0114-682314 

   kloosterzande@foxkidz.nl 

   www.foxkidz.nl 

 

 

 

2.2 Bestuurlijke aansturing 

Basisschool ’t Getij maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een onderwijsorganisatie met 24 
basisscholen. Met ongeveer 3200 leerlingen in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Onderwijsgroep Perspecto heeft 
scholen voor zowel Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze school is een samenwerkingsschool met een openbare 
grondslag. We zorgen er  voor dat er ruimte is voor alle levensbeschouwelijke overtuigingen.  
Onderwijsgroep Perspecto is een professionele organisatie voor onderwijs, voortkomend uit verschillende voormalige 
besturen. Deze samenwerking garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog niveau, met een professionele 
aansturing en een financieel sterke basis. 
Kwalitatief sterk onderwijs is voor Onderwijsgroep Perspecto vastgelegd in het strategisch plan ‘Ruimte voor het 
onderwijs van morgen’, dat u kunt raadplegen op de website van Perspecto: www.onderwijsgroepperspecto.nl.  
De Onderwijsgroep heeft een College van Bestuur. Zij wordt daarbij ondersteund door een stafbureau. De 
werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd aan de Markt in Axel (voormalige stadhuis). 
Er is een Raad van Toezicht die op hoofdlijnen toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur. Dat 
wil zeggen dat zij aan de hand van kwartaalrapportages, de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep Perspecto met 
het College van Bestuur bespreekt. 
 
Adresgegevens: 

 

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

De school ligt in een woonwijk van het dorp Kloosterzande vlakbij de sportvelden, het zwembad en de sporthal. Aan 

de achterzijde van de school bevindt zich een speeltuin die we dagelijks bij ons plein betrekken. 

 

2.4 De grootte van de school 

Samen met de peutergroep en het kinderdagverblijf hebben we gemiddeld in dit schooljaar zo’n 300 kinderen die ’t 

Getij bezoeken. Bij de start in augustus zijn er ongeveer 260 kinderen . Deze kinderen zitten verdeeld  over 11 

basisschoolgroepen, 1 peutergroep, 1 KDV-groep en 1 BSO-groep. 

Ook bij onze kernpartner ’t Poppeke is 1 peutergroep, een KDV en BSO- groep te vinden.  

 
2.5  Leerlingenpopulatie 

Onze school is een echte dorpsschool. Wij staan midden in de gemeenschap van Kloosterzande en omstreken. Dat 
betekent dat we meedoen aan veel activiteiten die in ons dorp (en omstreken)  worden georganiseerd. Het lukt 
natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap; daarom maken wij keuzes. De kinderen die 
onze school bezoeken hebben over het algemeen al  tijd doorgebracht op  een peutergroep. 
Het opleidingsniveau van onze ouders is divers te noemen. Bij de meeste kinderen is Nederlands de thuistaal. Onze 
ouderpopulatie is zeer betrokken bij het schoolgebeuren. Sinds een paar jaar komen er ook steeds meer kinderen in 
ons dorp wonen waarvan Nederlands niet de thuistaal is.  

 

 

3. Ouderraad 

 

Onze ouderraad is samengesteld uit 8 ouders van leerlingen van onze school. Elke leerjaar heeft één 
vertegenwoordiger. Op onze school vinden heel wat activiteiten plaats waaraan de ouderraad medewerking verleent. 
Daarbij heeft de ouderraad regelmatig een aantal mensen nodig.  Heeft u ook belangstelling hiervoor, dan kunt u 
altijd contact opnemen met leden van de ouderraad. 
Bij al deze hulp van ouders is het wel zo dat de leerkrachten altijd verantwoordelijk blijven. 

 

- voorzitter:  Sandra Scheerders 

- secretariaat:  Marieke Ferket 

- penningmeester: Esther Bilderbeek 

 

4. Medezeggenschapsraad (MR) 

De wet regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op school. De bevoegdheden en taken van de 
medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. De MR van onze school bestaat uit 8 
leden (4 ouders en 4 leerkrachten). De leden van de MR hebben zitting voor 3 jaar. Dit kan met 2 jaar worden 
verlengd.  Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd waarvan minstens 1 keer met een delegatie van de GMR. De 
vergaderingen van de MR zijn  openbaar. De Mr is ook per mail bereikbaar: konradvdvelde@hotmail.com 

 

Ouders:    Leerkrachten: 

Mevr. F. Smits    Mevr. M. Goense 

Mevr. S. Goossen     Dhr. B. Gijsel   

Dhr. K. v/d Velde   Dhr. J. van Wijk 

    

Adviseur namens bevoegd gezag:  dhr. G. Blaeke  
Met ingang van juni 2018 zijn we gestart met een KC raad.  
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5. Personeel              

 

Hieronder een overzicht van de bezetting van onze groepen  

 

Groep 1/2 A         juf Charlotte  en juf Lesley     

Groep 1/2 B         juf Marian en juf Lyanke 

Groep 1/2 C         juf Brigitte en juf Esther          

Groep 3       juf Karlien en juf Nancy     

Groep 4       juf Samantha  en juf Lyanke    

Groep 4/5       juf Wendy  en juf Yvonne       

Groep 5/6       meester Bas            

Groep 6       meester  Joost 

Groep 7       juf Ilse en juf Eva  

Groep 7/8       juf Irma  

Groep 8       meester Michael         

 

Juf Wies  zal ook volgend jaar RT-werkzaamheden blijven doen.  

Juf Mirjam/juf Charlotte  is  plaatsvervangend directeur  

Juf Alma is de intern begeleidster (aanwezig op maandag/dinsdag/donderdag). 

Juf Sonja en juf Els zijn onze onderwijsassistenten.  

Meester Godfried is directeur. 

  

 

6. De opdracht van ons kindcentrum 

 
6.1 De  missie en visie van basisschool ‘t Getij 
De missie die in het strategisch plan van Perspecto staat beschreven  heeft vele raakvlakken met de missie van ons 
kindcentrum. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop, zodat kinderen zich op onze school  optimaal kunnen 
ontwikkelen.  
We zijn momenteel onze missie en visie tegen het licht aan het houden in het kader van de ontwikkelingen op het 
gebied van Kindcentrum Kloosterzande.  
 
 
We willen  kinderen een onvergetelijke tijd bezorgen waar ze met veel plezier op terugkijken.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen zijn unieke individuen.  

 

We helpen ze ontwikkelen tot zelfstandige mensen,  

die klaar zijn voor hun rol in de maatschappij  
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Welbevinden 

Het sociaal-emotionele welbevinden van een kind moet goed zijn, wil een kind volledig tot ontwikkeling komen. Met 

andere woorden: kinderen moeten goed in hun vel zitten om een optimale ontwikkeling mogelijk te maken. Een kind 

speelt,  ontdekt en leert het beste in een veilige omgeving waarin ze vanuit vertrouwen en met liefdevolle 

ondersteuning kunnen groeien naar hun eigenheid. Investeren in de kwaliteit van de relaties met en tussen kinderen 

is van wezenlijk belang.  

 

Rijke leeromgeving 

Kinderen worden geprikkeld wanneer ze in een omgeving zijn waar dingen te ontdekken zijn en waar ze de ruimte 

krijgen om zichzelf te ontplooien. Diversiteit is hierbij van groot belang. Divers in fysieke inrichting van de ruimte, in 

gebruik van de materialen alsook de diversiteit in de ontmoeting van anderen met een eigen passie. De rijkdom van 

de leeromgeving wordt vergroot door digitale middelen. 

 

Grondhouding gericht op leren 

Een grondhouding die gericht is op leren is van groot belang; het zorgt voor motivatie en veerkracht. De professional 

heeft hierbij een coachende rol en doet een beroep op de competenties en autonomie van het kind. Kinderen leren 

dat fouten maken niet erg is, ze groeien erdoor. De professional geeft  feedback en reflecteert met het kind op hoe 

hard hij werkt of hoe hij de juiste strategie kiest. Kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op hun eigen leerproces 

en zijn daarbij niet (alleen) afhankelijk van de professional. De professional zorgt voor een breed aanbod, creëert 

ruimte en stemt activiteiten af op de ontwikkelbehoeften van het kind, zodat hij de mogelijkheid heeft zijn talent te 

ontwikkelen. Onderwijzen en leren zijn dus interactieve en creatieve processen (relatiegericht), die van professionals 

de nodige aandacht voor de individuele leerling vragen.  

 

Ervaringsgericht/ontdekkend leren 

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs door doen, voelen en denken, met name wanneer ze in de gelegenheid 

gesteld worden om dingen te ervaren en te ontdekken. Wanneer kinderen kunnen leren met al hun zintuigen, beklijft 

de stof beter, omdat in de hersenen meer verbindingen worden gemaakt die ervoor zorgen dat je beter kunt 

onthouden. Emoties spelen hierbij een belangrijke rol. Kinderen komen tot leuker, efficiënter en effectiever leren. 

 

Samenwerkend leren 

Kinderen leren het beste met en van elkaar; kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren en bij te 

dragen aan een klimaat (lerende grondhouding) waarin ze van elkaar kunnen leren. Samenwerken stimuleert 

interactie tussen kinderen en levert een bijdrage aan een goed pedagogisch klimaat, omdat kinderen leren sociaal 

vaardiger te worden.  De professional maakt vanuit een kwalitatief goede relatie met het kind aanspraak op zijn 

competenties en eigenaarschap. De professional betrekt hierin ook de ouder(s)/verzorger(s). Een goede afstemming 

tussen hen en de professional draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin gestreefd wordt naar optimale 

resultaten op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. 

 

Talenten ontwikkelen 

Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de verschillende 
leerbehoeftes van kinderen.  Ieder kind heeft sterk en minder sterk ontwikkelde kanten. De professional helpt de 
kinderen hun sterke kanten, hun talenten, verder te ontplooien door hen hiervoor de ruimte te geven en door ervoor 
te zorgen dat de ontwikkeling in een doorgaande lijn plaats kan vinden. 
 

Op KC Kloosterzande willen we alle kinderen van 0 tot 13 jaar, de ruimte bieden om zich te ontwikkelen in de 
breedste zin van het woord. Kernwaarden die daarbij hoog in het vaandel staan, zijn: passie, humor en plezier, 
respect en veiligheid. 
Hierbij vormt trust de belangrijke basis voor onze grondhouding. 
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Op KC Kloosterzande willen we alle kinderen van 0 tot 13 jaar, de ruimte bieden om zich te 

ontwikkelen in de breedste zin van het woord.  

We werken daarbij vanuit een vijf tal kernwaarden waarbij de kernwaarde trust de 

belangrijkste basis heeft gelegd voor onze grondhouding.  

De 4 andere kernwaarden zijn: passie, humor en plezier, respect en veiligheid. 

 

Alle kinderen zijn unieke individuen.  

 

We helpen ze ontwikkelen tot zelfstandige mensen,  

die klaar zijn voor hun rol in de maatschappij  
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Trust naar kinderen 

 

We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig 

voelen en geven ze vrijheid binnen een 

omgeving met duidelijke grenzen. Wij 

handelen uit respect voor de eigen 

identiteit en uniciteit. We vragen kinderen 

wat ze willen leren. We luisteren daarbij 

met veel aandacht en ondersteunen het 

kind in zijn ontwikkelproces. We leren 

samen en snappen dat iedereen in dat 

proces iets anders nodig heeft. Kinderen 

krijgen de ruimte om te ontdekken en met 

vallen en opstaan te leren. De 

professionals dagen kinderen uit om 

creatief na te denken en initiatief te 

nemen.  

 

Trust naar ouders 

 

Voor een optimale ontwikkeling, is de 

samenwerking tussen professional, kind en 

ouder erg belangrijk. Wij maken gebruik van 

de kennis en expertise van professional én 

ouder, wat ten goede komt aan het kind. 

Wederzijds vertrouwen en openheid staan 

hierbij hoog in het vaandel. Binnen het 

kindcentrum zijn ouders altijd welkom en 

maken wij bij verschillende activiteiten 

gebruik van hun talenten. We koesteren de 

betrokkenheid van ouders. 

 

Trust naar collega’s 

 

Iedereen binnen het kindcentrum werkt vanuit 

dezelfde visie. Professionals krijgen de ruimte 

om hun eigen talenten en expertise hiervoor in 

te zetten.  

Een respectvolle en open dialoog met elkaar is 

aan de orde van de dag. We kunnen en willen 

veel van elkaar leren. 

We zijn naast professionals ook mensen met 

ons eigen geluk en verdriet. We hebben binnen 

het kindcentrum aandacht voor elkaar. 

We zorgen voor een warme sfeer door humor 

en plezier. 

Trust naar organisatie en leidinggevenden 

 

De drie organisaties hebben een open 

communicatie met elkaar, kennen elkaar en 

leren van elkaar.  

We werken vanuit dezelfde visie waarbij de 

kracht van de diversiteit wordt benut.  We 

stellen het belang van het kind centraal.  

De leiding van het kindcentrum luistert, denkt 

mee, steunt, vertrouwt, is laagdrempelig en 

transparant. Ze neemt besluiten waar nodig.  
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Passie 

Passie is de brandstof voor succes. Passie geeft motivatie, energie en kracht. 

Mensen met passie herken je door hun enthousiasme, bevlogenheid, energie 

en echtheid. Dat is voelbaar voor de kinderen; wanneer je met passie werkt, 

straal je dat uit naar je omgeving. Passie maakt dat je zin hebt om je in te 

zetten voor je werk, dat je betrokken en vernieuwend bent en je talent inzet. 

Ook voor de kinderen streven we ernaar een omgeving te creëren waar ze met 

passie kunnen leren en spelen en hun eigen passie en talent kunnen 

ontdekken en waar ze trots durven te zijn. 

 

Humor en Plezier 

Als mensen plezier hebben in wat ze doen, dan zijn ze meer betrokken, 

energieker, productiever, creatiever en meer succesvol. Plezier voedt 

intrinsieke motivatie.  

We benaderen onze omgeving met enthousiasme en een open en positieve 

grondhouding. We streven ernaar onszelf en daardoor ons onderwijs steeds te 

blijven ontwikkelen.  

We leren kinderen om door te zetten, wanneer iets niet lukt. Het delen van 

passie met anderen werkt aanstekelijk; we geven kinderen mee dat plezier 

hebben in leren en werken van groot belang is voor een goede leerhouding, 

waar ze lang profijt van kunnen hebben. 

Humor zorgt voor een ontspannen sfeer, wat bevorderend werkt voor onder 

andere leren, werken en ontwikkelen. Hierbij bewaken we de balans tussen 

inspanning en ontspanning.  



 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect 

Iedereen mag er zijn, op eigen wijze en durft dat ook. We houden we 
allemaal rekening met elkaar.  
We leren kinderen om respect te hebben voor zichzelf, anderen en hun 

omgeving. Dit is een voorwaarde om in de maatschappij waarin zij 

opgroeien, te kunnen functioneren. Wij leren kinderen rekening te houden 

met die verschillen, en willen ze ook leren de overeenkomsten te zien. We 

gaan hierbij uit van de waarden en normen die passen in de maatschappij 

waarin de kinderen opgroeien. 

Professionals gaan met kinderen en met elkaar om op basis wederzijds 
respect. We respecteren elkaar om elkaars expertise en ervaring,  inzet en  
kijk op het ontwikkelen van kinderen. We vullen elkaar aan en leren van en 
met elkaar.  

We zien ouders/verzorgers als primair verantwoordelijke opvoeders. Samen 
met de professional zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van het kind. 

Een respectvolle omgeving biedt rust en veiligheid. 

We hebben respect voor ieders eigenheid. Dit geldt zowel voor kinderen, 
ouders als voor professionals. 

Veiligheid 

Het kindcentrum is een plaats waar ieder zich welkom voelt en waarin het 
vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden merkbaar is. We bieden 
onze kinderen een veilige en gestructureerde omgeving . Kinderen voelen 
zich “thuis” door aandacht, warmte en positieve stimulering van 
professionals. 
We creëren een pedagogisch klimaat wat ruimte en aandacht biedt voor alle 
kinderen, zodat iedereen kan en mag zijn wie hij is. Veiligheid is een 
voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  
 
Daarnaast bieden we veiligheid door een kindvriendelijke inrichting van het 
gebouw en het plein. 
 
We creëren een gezonde leefomgeving waarin aandacht is voor beweging, 
voeding en hygiëne. 
 
We maken de digitale wereld van kinderen veiliger door hen op een 
verantwoorde wijze ermee te leren omgaan. 
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Kindvisie 

• Ieder kind is uniek en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gerespecteerd, zodat de mogelijkheid 
zichzelf te zijn, zo optimaal mogelijk benut wordt.  
 

• Elk kind heeft vanaf de geboorte de intrinsieke motivatie zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gebeurt binnen 
het eigen vermogen, tempo en op geheel eigen wijze. Het kind is van nature nieuwsgierig en heeft een 
continue drang om de wereld om zich heen te ontdekken.  

 

• Het kind leert spelenderwijs (doen, voelen en denken) en leert altijd en overal.  Het kind heeft een uitdagende 
omgeving nodig die zich kenmerkt door diversiteit dat stimuleert het spel en geeft betekenis aan het geleerde. 
Het kind ontwikkelt zich het beste als het kind zich veilig, vertrouwd en liefdevol benaderd voelt. Zowel de 
omgeving, als de relatie met groepsgenoten, als de relatie met beroepskrachten, als de relatie met de 
ouder(s)/verzorger(s) dienen deze veiligheid te geven. Vanuit deze veiligheid kan het kind zich optimaal 
ontwikkelen. 

 
• Het kind ontwikkelt persoonlijke competenties als veerkracht, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, creativiteit, 

zelfvertrouwen en flexibiliteit het beste als zijn omgeving ingaat op zijn initiatieven en onderzoeksvragen en door 
aan te sluiten bij zijn individuele behoeften. 
 

• Het kind ontwikkelt het beste sociale vaardigheden zoals samenwerken, elkaar begrijpen, conflicten voorkomen 
en oplossen, rekening houden met anderen en overleggen door om te gaan met andere kinderen in de groep en 
volwassenen. Het kind ontwikkelt zichzelf dankzij en in relatie tot die ander en zijn omgeving.  De kwaliteit 
van de interacties en de mate waarin de leefwerelden van kinderen met elkaar zijn verbonden, zijn van 
doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van kinderen.  

 
6.2 vastgestelde kerndoelen per leer- en ontwikkelingsgebied. 

Om deze doelen te bereiken willen ons onderwijs als volgt inrichten: 

• We gebruiken goede methodes, die voldoen aan de kerndoelen en die een deugdelijke graadmeter per 

leeftijdsgroep hebben om het behalen van die doelen veilig te stellen. 

• We hanteren een goed leerlingvolgsysteem, deels methode onafhankelijk (CITO), deels op resultaten, observatie 

en registratie uit de eigen methoden en deels vanuit het leerlingvolgsysteem “KIJK, voor kleuters” en “Kijk op 

sociale competenties”. 

• We hebben een goed opgezette zorgprocedure, zodat de aanwezige verschillen tussen kinderen op een 

verantwoorde manier geleid kunnen worden met daarbij een open interne consultatie en ondersteuning. 

• Via o.a. nascholing hebben we een blijvende kwaliteitsbevordering van de leerkrachten. 

• Met de ouders wordt vanuit het team met de grootst mogelijke openheid op feitelijke basis gesproken over de 

vorderingen van kinderen. 

• In een groepsbespreking (3 x per jaar) evalueren we de kwaliteit van ons onderwijs, maken goede afspraken 

over afstemming m.b.t. het hanteren van methodes en werkwijzen en het opstellen en omgaan met 

(gedrags)regels. 

 

 

6.3 De organisatie van ons onderwijs 

 

6.3.1.De organisatie van de school. 

De organisatie van het onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen krijgen de 

leerlingen onderwijs dat zoveel mogelijk aan hun ontwikkeling is aangepast. Deze ontwikkeling wordt bijgehouden en 

besproken tijdens  onze voortgangsbesprekingen, die gebaseerd zijn op het leerlingvolgsysteem (binnen dit systeem 

volgen we de leerling) . In de groepen neemt het zelfstandig werken en coöperatief leren  (samenwerkend leren) een 

belangrijke plaats in. Door deze werkwijze ontstaat ruimte voor de leerkracht om extra instructie te geven. Bij het vak 

rekenen is er sprake van horizontale roostering (alle groepen op hetzelfde tijdstip een bepaald vak)  waardoor er 

groepsdoorbrekende (een vak volgen in een andere groep) mogelijkheden zijn voor de kinderen die een versnelling 

nodig hebben of voor kinderen waar het tempo te hoog ligt.   
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6.3.2. De activiteiten voor de kinderen. 

 

Activiteiten in de onderbouw (inclusief VVE) 

- Uk en Puk (peutergroep)  

- Taalactiviteiten  Schatkist en Kleuterplein 

- Rekenactiviteiten  Schatkist en Kleuterplein 

- Muzikale activiteiten 

- Activiteiten voor de lichamelijke en motorische ontwikkeling 

- Activiteiten voor de creatieve ontwikkeling 

- Activiteiten voor verkeer en sociale redzaamheid 

- Activiteiten rondom gezondheidszorg en hygiëne 

 

Activiteiten in midden- en bovenbouw. 

Basisvaardigheden: 

- Taal: taalverhaal.nu  

“Veilig Leren Lezen” groep 3. 

- Rekenen: “Wereld in getallen” van groep 3 t/m 8. 

- Schrijven: “Pennenstreken” 

- Voortgezet technisch “Estafette lezen” 

- Begrijpend/studerend/en waarderend lezen:  “Nieuwsbegrip”  

- Wereldoriënterende vakken 

- Natuurkunde/Biologie: Methode “Wijzer door de Natuur” groep 1 t/m 8. 

- Aardrijkskunde: Methode “Wijzer door de Wereld” groep 1 t/m 8 

- Geschiedenis: Methode “Bij de Tijd” van groep 4 t/m 8 

- Engels: “Take it easy” groep 1 t/m groep 8 

- Verkeer: Methode “Wegwijs” van groep 1 t/m 4,  groep 5 en 6 VVN  Op voeten en fietsen, 

groep 7 - 8 VVN Verkeerskrant 

- Sociale Emotionele Ontwikkeling groepen 1 t/m 8: start KiVa  

- Levensbeschouwelijk onderwijs: KLEUR  

Deze vakken worden allemaal cursorisch aangeboden met behulp van de methoden. In deze methoden wordt 

wel gebruik gemaakt van bepaalde thema’s. 

Expressie activiteiten: 

- Methode “Moet je doen”. “Moet je doen” is een compleet pakket van 3 methodes voor de expressievakken en 

bestaat uit methodes: Kunst en cultuur, beeldende vorming en muziek. 

- Lichamelijke opvoeding. In de onderbouw besteedt men elke dag aandacht aan dit ontwikkelingsgebied. In groep 

3 t/m 8 wordt er 1x per week 75 minuten gegymd, aangevuld met extra beweegtijd buiten. 

 

Burgerschap: wat doet onze school hieraan? 

 

Onze school is vanuit onze eigen identiteit, bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een 
multiculturele samenleving vragen a.h.w. aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Wij 
verstaan onder actief burgerschap: het kúnnen en wíllen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat in onze 
visie over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen van de kinderen, een 
respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. In ons onderwijs komt dit niet als een apart vak 
terug maar besteden we de hele week door aandacht aan deze visie. Het is een geïntegreerde visie die zowel bij de 
kennisgebieden als aardrijkskunde, geschiedenis of natuur wordt uitgewerkt, maar ook wordt toegepast in de lessen 
bewegingsonderwijs, spel, buitenspelen, drama, enzovoorts. Dit alles in relatie met elkaar. Vanuit onze eigen 
identiteit.  
 
Hoe brengen wij de vorming van actief burgerschap in de praktijk op onze school? 
Vanuit onze visie op actief burgerschap gebruiken we onze leermethoden en doen diverse activiteiten om de 
bovengenoemde doelstellingen te kunnen realiseren: 
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Kerstmarkt, zwemvierdaagse, sponsorloop/wafelbakactie, Kinderpostzegels, pannenkoekendag, relaties met 
woonzorgcentrum Antonius. 
 

6.3.3. Opvang kinderen bij afwezigheid groepsleerkrachten. 

 

In die gevallen waarbij groepsleerkrachten wegens omstandigheden geen onderwijs kunnen verzorgen hebben we de 

volgende regeling voorzien: 

a. Zoeken naar een geschikte vervanger. 

b. Indien dit niet lukt worden de kinderen over andere groepen verdeeld. 

c. In zeer bijzondere gevallen en bij hoge uitzondering krijgen de kinderen vrij van school. 

 

 

 

7. Schoolplan 

 

Het onderwijs op school wordt gegeven volgens een schoolplan, dat door het College van Bestuur van 

onderwijsgroep Perspecto is vastgesteld en door de inspectie van het basisonderwijs wordt beoordeeld. In ons 

schoolplan, dat elke vier jaar wordt bijgesteld, staan o.a.:- de uitgangspunten en doelstellingen; -de organisatie van 

het onderwijs;- de leerstof van de schoolvakken;- de verschillende beleidsplannen. In het kader van het samengaan 

van beide basisscholen in het dorp tot  ’t Getij is er een aangepast schoolplan gemaakt dat geldt voor de periode 

2015-2019. 

Voor belangstellende ouder(s)/verzorger(s)  bestaat de mogelijkheid om het schoolplan ter inzage op te vragen. 

We zijn voornemens om een kindcentrumplan te schrijven. 

 

 

 

8. Schoolgebouw / schoolpleinen 

 

Alle onderdelen van het kindcentrum beschikken over een eigen ingang. 

De kleutergroepen en groep 3 beschikken over een eigen speelplaats. Dit geldt ook voor de groepen 4 t/m 8.  

Voor elke groep is een apart deel van de fietsenstalling gereserveerd. Dit staat aangegeven boven het betreffende 

deel (met cijfers overeenkomstig de groep). Aangezien de ruimte toch beperkt is, vragen wij aan die kinderen, die 

dicht bij school wonen, te voet te komen. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan op het schoolplein te 

fietsen of te skeeleren. Sinds mei 2015 betrekken we het achterliggende speeltuintje bij de speelruimte tijdens de 

pauzes.  

Ook kernpartner ’t Poppeke beschikt over eigen speelfaciliteiten. 

 

De pauzetijden voor de groepen 3 t/m 8 zijn van 10.00-10.15/11.00-11.15 en van 14.00-14.15. Tijdens deze pauzes 

zijn alle betreffende groepsleerkrachten op het speelplein (of speeltuin)  aanwezig voor toezicht . De middagpauze is 

van 12.15 tot 13.00 uur. De kinderen mogen vanaf 12.30 uur naar buiten; dan is er ook toezicht (volgens rooster) 

door groepsleerkrachten. Kinderen die thuis gaan eten worden vanaf 12.45u terug op school verwacht.  

 

 

9. Rapporten en gesprekken met ouders  

 

Aan het begin van het schooljaar zullen we de ouders van de groepen 3 t/m 7 uitnodigen voor een HGW-gesprek. 

Binnen dit gesprek proberen zo veel mogelijk informatie van ouders te verkrijgen in relatie tot het leren en 

ontwikkelen van hun eigen kind.  

Voor de ouders van de kinderen van groep 1/2  (en de peutergroep  zullen we starten met een informatieavond.) 

Gevolgd met een rapportavond omstreeks december en april. 

De groepen 3 t/m 7 hebben hun eerste rapportgesprek in januari. In de maand juni zal er nog een moment worden 
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georganiseerd waar ouder(s)/verzorger(s) vrijwillig op kunnen inschrijven. Kinderen uit groep (5)6 t/m 8 zijn 

aanwezig bij de gesprekken.  

Voor de groepen 8 is dit afwijkend als gevolg van vervolggesprekken voortgezet onderwijs (medio oktober een 

voorlopig schooladviesgesprek en in februari een definitief schooladviesgesprek)  

 

10. Kindcentrum ; kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peutergroepen 

 
10.1. Buitenschoolse opvang  

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Foxkidz en ‘t Poppeke 
 

 

Openingstijden:  

Maandag 7.30u - 18.00u 
Dinsdag 7.30u - 18.00u 
Woensdag 7.30u - 18.00u 
Donderdag 7.30u - 18.00u 
Vrijdag 7.30u - 18.00u 
 

Wanneer zijn de BSO en KDV open? 

Kinderdagverblijf (KDV) en BSO (Buitenschoolse opvang) zijn open op alle schooldagen, in vakanties en tijdens 
studiedagen van het schoolteam. 
Op aanvraag zijn er verlengde openingstijden mogelijk: ’s ochtends vanaf 6.30 uur en ’s avonds tot 18.30 uur. 
Het Kindcentrum is enkel gesloten op feestdagen. 
 
 

Voor inlichtingen:     

www.kinderopvangpoppeke.nl en www.foxkidz.nl  
 
Telefoon Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 0115 – 612368  

Telefoon ‘t Poppeke     0114 – 630001 

Telefoon Foxkidz    0114 – 682314 

Telefoon Basisschool ‘t Getij   0114 – 684878 

 

10.2. Peutergroep 
Het Kindcentrum heeft volop mogelijkheden voor uw peuter. Vanaf 2 jaar 
en drie maanden kan uw peuter naar één van de peutergroepen komen.  
Hier spelen en leren zij met andere peuters. Vaak zal er met de basisschool 
worden samengewerkt aan diverse thema’s en activiteiten. 
In samenspraak met de pedagogisch medewerkster  van de BSO kunnen 
ook de jongere  kinderen gebruik maken van de voorschoolse of naschoolse 
opvang.  
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij een van de pedagogisch medewerkers. 
 

 

10.3. Tussenschoolse opvang: overblijven op school 

Eén op de drie kinderen op een Perspecto-basisschool blijft tussen de middag over.  Alle Perspecto-scholen streven 
hierbij (al jaren lang) naar een zo goed mogelijke opvang. Onder verantwoorde leiding krijgen de kinderen de 
mogelijkheid om rustig te eten, te spelen en te ontspannen.  
De tussenschoolse opvang wordt tot nu toe meestal geregeld door de school in overleg met de ouders. Veelal is dit 
op scholen gedelegeerd aan de ouderraad of aan een werkgroepje. De school regelt namens het bevoegd gezag de 
praktische zaken, zoals de beschikbaarheid van de ruimte en de verzekeringen. Op veel scholen helpen ouders en 
vrijwilligers vaak bij de opvang. Het bestuur en in het verlengde daarvan de schooldirecteur, wordt wettelijk verplicht 
om voor de tussenschoolse opvang te zorgen. Hiervoor dient zowel bovenschools als op schoolniveau beleid 
geformuleerd te worden. Gemiddeld blijven er dagelijks zo'n 200 kinderen over. Voor die kinderen zijn 8 vaste  
geschoolde overblijfkrachten aanwezig, die toezicht houden en zorgen, dat er iets te drinken klaar staat en die de 
overblijfruimte weer in orde brengen. Kinderen  kunnen in de pauze kiezen uit melk, bouillon of thee. Als het slecht 
weer is, blijven de overblijvers binnen. Ze kunnen dan spelletjes doen. Tussen 12.15 -12.30 uur staan alle overblijvers 
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onder toezicht van de overblijfmoeders. Om te zorgen voor de nodige rust tijdens dit overblijven, hebben we de 
overblijvers verdeeld over verschillende ruimtes, zodat er kleinere groepen ontstaan. Bij elk van deze groepen is een 
overblijfmoeder constant aanwezig. Er vindt een overblijfregistratie plaats. 

 
Wat kost de tussenschoolse opvang/het overblijven? 
Voor dit schooljaar zijn de volgende tarieven vastgesteld: 
Vaste overblijvers € 110,-- tweede kind € 100,--, derde kind € 90,--  Incidentele overblijvers: kunnen contant een 10 
strippenkaart kopen à € 15,-- of  per keer afrekenen à € 2,--. Voor 1 mei van ieder jaar wordt in de MR het nieuwe 
tarief voor het volgende schooljaar vastgesteld.  
Ouders die aangeven dat hun kind vast wil overblijven krijgen hiervoor een factuur. 
Van kinderen die vaste overblijvers waren in het afgelopen schooljaar wordt uitgegaan dat zij weer vaste overblijvers 
zullen zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan graag even melden. 
 
 Om het overblijven prettig en veilig te laten verlopen zijn er enkele algemene regels en afspraken opgesteld: 

• Kinderen mogen niet  naar huis om iets te halen.(Tenzij toestemming van leerkracht/schoolleiding) 
• Zorg voor een gezonde lunch; beperk de hoeveelheid snoep. Geef bijvoorbeeld eens een stukje komkommer 

of een tomaatje mee.  
• Kinderen die overblijven mogen vanaf 12.30u naar buiten. 
• Pas de hoeveelheid boterhammen aan op de behoefte van uw kind(eren). 

 
 

11. Wettelijke regelingen voor schoolgaande kinderen (leerplichtprotocol) 

 
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, 
asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus 
verplicht naar school. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand 
nadat het kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat 
jaar naar school. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de 
leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. 
De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na 
schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 dagen per 
schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. 
1. Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat meteen dezelfde dag op school.  
2. Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege geloofs-, of 
levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Dat moet dit uiterlijk 2 dagen voor 
de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 
3. Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige 
omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van 
het gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. Een andere ‘speciale’ gewichtige 
omstandigheid is het buiten de schoolvakanties een kind meenemen op vakantie. Een ouder mag een kind niet mee 
op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. De 
wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie op 
vakantie te gaan. Dat kan alleen als een ouder door zijn/haar beroep of dat van zijn/haar partner niet weg kunt in de 
schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof buiten de 
schoolvakanties moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:  
a. het gaat om een gezinsvakantie 
b. de vakantie kan in niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of 

uw partner 
c. het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie 
Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. De ouder moet 
dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. De 
vakantie mag niet langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur wordt die verstuurd aan 
de leerplichtambtenaar. 
 
Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 
• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 
• Door anderen betaalde vakanties 
• Het ophalen van familie 
• Midweek of weekend vakanties 
• Al jaren niet op vakantie geweest 
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• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 
• Meereizen met anderen 
• Reeds een ander kind vrij 
• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 
 

 

12. Toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen 

 
Onze school staat open voor alle kinderen. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat 
betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende 
plek te bieden. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. Soms kunnen we een kind niet toelaten. 
Daar hebben we gemotiveerde regels voor. 
De weigeringsgronden kunnen als volgt zijn: 
a. De groep is vol. 
b. De school kan de nodige ondersteuning niet bieden (zie daarvoor het hoofdstuk Passend Onderwijs en 

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

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

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

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

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

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  
• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.  
 
Schorsing. 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan 
worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van 
toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 

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

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

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

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

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

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
o Het bevoegd gezag  
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o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen  
o De inspectie onderwijs  
• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist 

uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  
 
Verwijdering:  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het 
onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. 
• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te 

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

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  
o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen 
o De inspectie onderwijs  
• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 

verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift.  

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

bezwaarschrift.  
• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor 

speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd 
gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Schooltijden 

 

De schooltijden voor de diverse groepen zien er voor het komende schooljaar 

als volgt uit:  
Groep 1 t/m 8: 

 maandag  8.45-12.15 uur 13.00-15.00 uur  

 dinsdag  8.45-12.15 uur 13.00-15.00 uur 

 woensdag  8.45-12.15 uur 

 donderdag  8.45-12.15 uur 13.00-15.00 uur 

 vrijdag  8.45-12.15 uur 13.00-14.30 uur 
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Een kwartier vóór schooltijd is er altijd toezicht door leerkrachten. Wilt u hiermee rekening houden en uw kinderen 

niet te vroeg naar school laten gaan? De kinderen van groep 1 en 2 mogen samen met ouders vanaf 08.30 uur naar 

binnen komen.  De kinderen worden ’s morgens om 08.30 u en ’s middags om 12.45 u op (het) school(plein)  

toegelaten. Tijdens de ochtendpauze is het de gewoonte dat de kinderen iets drinken en/of een stukje fruit eten. 

Woensdag is  fruitdag! Het is niet de bedoeling dat hierbij gesnoept wordt. We maken  (tijdens pauzes) gebruik 

van de speeltuin achter de school. Hiervoor is een rooster opgesteld. 

Dit schooljaar zal er onderzoek gedaan worden naar eventueel andere Kindcentrumtijden/schooltijden. 

 

 

14. Vakanties en vrije dagen 

Schoolvakanties 2018-2019 

 

 

15. Gymnastiek / gymkleding 

 

De gymlessen worden door de eigen groepsleerkracht gegeven in de 

Hontenissehal. De gymkleding (shirt, korte broek en gymschoenen) 

wordt in een stevige tas of rugzak vanaf de school meegenomen naar 

de gymzaal. Wilt u wel de naam van uw kind duidelijk in de 

gymspullen vermelden? 

Tijdens de gymlessen worden natuurlijk geen sieraden of horloges 

gedragen. Ook brillen moeten, indien mogelijk, worden afgezet. De 

waardevolle eigendommen kunnen de kinderen beter in de klas laten 

liggen. In de sporthal raakt men nogal vlug iets kwijt. De school kan 

in geval van verlies of kwijtraken niet aansprakelijk worden gesteld. 

  

herfstvakantie:  15 t/m 19 oktober 

 
kerstvakantie:  Vrijdag 21 december 

t/m 4 januari  

voorjaarsvakantie:  4 t/m 8 maart 

meivakantie:  Donderdagmiddag 18 
april t/m 3 mei  

Hemelvaart:  do 30 mei en vr 31 
mei 

Pinksteren:  7 t/m 11 mei 
zomervakantie:  Vrijdag 5 juli t/m 16 

augustus 

Extra vrije dagen 
en/of studiedagen: 
-vrijdag 1 februari 
-donderdag 3 
oktober (Perspecto-
dag) 
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Gymrooster: 

Maandag middag 13.30-15.00 Groep 7/8 en groep 8 
dinsdagmiddag 
Donderdag middag 

13.30-15.00 
13.00-15.00 

Groep 4/5 en 5/6 
Groep 3 en 4 

Vrijdag ochtend 10.15-11.45 Groep 6 
Vrijdag middag 13.00-14.30 Groep 7 
 

 

 

16. Ongevallenverzekering 

 

Het bestuur van de school heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt 

alleen aanspraken welke voortvloeien uit schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het bestuur  en van alle leden 

van het personeel tijdens de uitoefening van hun functie. 

Schade, aangebracht door leerlingen aan elkaar, wordt niet door deze verzekering gedekt. Daarom wordt 

ouders/verzorgers  aangeraden zelf een afdoende WA-verzekering af te sluiten. 

 

 

17. Schoolfotograaf 

 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op bezoek om foto’s te maken. De organisatie met 

betrekking tot de schoolfotograaf berust bij het ouderraad.  

Wij willen er wel op wijzen dat u  niet verplicht bent de aangeboden foto’s  aan te schaffen.  

 

18. Diverse activiteiten 

 

Klasse-info-avond peuters, groep 1, 2  

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een  klasse-info-avond. De groepsleerkrachten van 

desbetreffende groepen zullen op deze bijeenkomsten alles over het reilen en zeilen in de groep vertellen en u kunt al 

uw vragen stellen. 

 
Ouder-vertelgesprekken: In groep 3 t/m 7 starten we met een “ouder-vertel-gesprek”.  Binnen dit gesprek willen 

we vooral de ouder(s)/verzorger(s) aan het woord laten. Vanaf groep 5 stellen we het op prijs dat de kinderen 

meekomen naar het gesprek. Deze gesprekken zullen bij aanvang van het schooljaar plaatsvinden. Hiervoor krijgt u 

t.z.t. nog “ een vragenformulier/uitnodiging ”.  We zijn van mening dat dit “soort gesprekken” zeer kunnen  bijdragen 

aan  het ontwikkel –en leertraject voor de kinderen.   “De rapportbespreking”  voor deze groepen zal in januari 

plaatsvinden.  

 

Sinterklaasviering. 

Op 30 november vieren we op school het Sinterklaasfeest. Sinterklaas bezoekt met zijn Pieten de school en wordt 

door de  groepen  1 t/m 4 in de klas ontvangen. De kinderen van elke groep houden dan o.l.v. de leerkrachten 

voordrachtjes, zingen liedjes enz.. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op vrijdag een surprisedag in de klas. 

 

Kerst. 

Rond de kerstperiode  organiseren we diverse activiteiten. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.  Dit jaar 

organiseren we weer een Kerstmarkt. Dit zal plaatsvinden op woensdag 12 december. 

 

Carnaval.  

Vrijdag 1 maart vieren we uitbundig dit feest.  
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Buitenschoolse sportactiviteiten. 

Indien er voldoende animo is nemen de kinderen van onze school deel aan verschillende sporttoernooien waaronder 

bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi.  

 

Pasen.  

Rondom Pasen zijn er diverse activiteiten. U wordt hierover nog nader geïnformeerd. 

 

Natte gymnastiek 

Het zwemrooster voor de groepen 4 tot en met 8 wordt door de gemeente in april aangereikt. De kinderen krijgen via 

de groepsleerkracht te horen wanneer voor hen de natte gymnastiek start. Groep 4 zwemt alleen vanaf de opening 

rondom de meivakantie  tot de zomervakantie. De school verzamelt gegevens over zwemdiploma’s. Het 

zwembadpersoneel zorgt voor toezicht, het onderwijzend personeel zorgt voor de inhoud van de lessen natte 

gymnastiek. 

 

Sportdag. 

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt een sportdag gehouden in mei. Bij deze (gezamenlijke) sportdag 

werken de kinderen ieder voor zich voor het behalen van een diploma. Er worden ook teamwedstrijden gehouden. 

De ouderraad ondersteunt deze activiteit. 

 

Schoolkamp. 

Op 12, 13 en 14 september  a.s. gaan de oudste kinderen o.l.v. de leerkrachten voor 3 dagen op schoolkamp. 

Hierover volgt voor deze kinderen t.z.t uitgebreidere informatie. 

 

Schoolreis. 

Op dinsdag 18 juni  (onder voorbehoud) gaan alle groepen een dagje met de bus op stap. Er is op onze school een 

schoolreiswerkgroep ingesteld. Zij organiseren deze dag. 

 

Vrijwilligers bedanken. 

Als dank aan alle ouders die bij ons onderwijs betrokken zijn zullen we ook dit jaar weer op zoek gaan naar een 

passende vorm om iedereen te bedanken. 

 

Einde schooljaar viering. 

In de laatste schoolweek van het schooljaar organiseren we een musical voor de  kinderen en de ouders van de 

leerlingen van groep 8. Tevens nemen we die avond afscheid van groep 8 en hun ouders.  

 

Kom ’s kijken momenten  groep 1-2-3.   

Een paar keer per jaar organiseren we inloopmomenten voor de groepen 1 t/m 3. Dan kunnen ouders aan het begin 

van ochtend of eind van de middag even een kijkje nemen  in de klas  

 

Excursies. 

In het kader van een project of thema houden de leerlingen van verschillende groepen regelmatig excursies. Onder 

leiding van de groepsleerkracht en een of meerdere ouders/begeleiders kan een uitstapje gemaakt worden naar bijv. 

de bakker, de brandweer, de markt, de waterzuivering, Saeftinghe,  het bos, scholen voor Voortgezet Onderwijs te 

Hulst, enz.  

 

Acties en goede doelen. 

In het algemeen zijn we er geen voorstander van dat via de school op de kinderen een beroep wordt gedaan voor 

allerlei soorten van activiteiten zoals collectes, kleurwedstrijden e.d. die door buitenstaanders worden georganiseerd. 

Alleen voor plaatselijke acties (uit eigen dorp en omgeving ) maken we een uitzondering. 
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Speciale aandacht vragen we voor de volgende activiteiten: 

- De leerlingen van groep  8 verzorgen in het najaar de landelijke Kinderpostzegelactie. 

- De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 ondersteunen in juni een actie in de vorm van een sponsor-

zwemvierdaagse. 

- In het voorjaar verleent de school haar medewerking aan een goede doelenactie (de wafelbakactie). 

-  

19. Opvang nieuwe leerlingen 

 

Enkele weken voordat een kleuter 4 jaar wordt, krijgt hij/zij een uitnodiging om 4 of 5  ochtenden/middagen  mee te 

“draaien “ in de groepen 1 / 2. Dit gebeurt in onderling overleg tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht.  

Op de (speciale) dag, dat de leerling  4 jaar wordt, komt  hij/zij naar school  en wordt er uitgebreid aandacht aan 

deze  (verjaar)dag  besteed. Voor kinderen die anderstalig op school binnenkomen maken we gebruik van het 

protocol voor anderstaligen (NT2-protocol). 

 

 

20. Speciaal voor kleuters                              

 

De schooltijden: 

Vanaf 8.30 u mogen kinderen samen met ouders naar binnen komen.  Vanaf 12.45 u is er altijd een leerkracht op 
een van de  schoolpleinen. Deze houdt toezicht op het schoolplein totdat de kinderen naar binnen gaan.  
 
Brengen en halen 

U mag de kinderen van de groepen 1 en 2 vanaf 08.30 uur naar binnen brengen. Om 08.45 uur starten de lessen en 
wordt er verwacht dat de ouder/verzorger al huiswaarts gaat. We zullen stimuleren dat kinderen van groep 2 meer 
zelfstandig naar binnen gaan.   
 
Oudergesprekken  

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek. Er wordt gepraat over de ontwikkeling 
van uw kind a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem:  “KIJK”.   
Na dit gesprek krijgt u het besproken rapport ter inzage mee naar huis. Tijdens dit gesprek proberen we uitgebreid in 
gesprek te komen met onze ouders. Deze oudergesprekken gebruiken we o.a. als bron om te zorgen voor zoveel 
mogelijk “maatwerk”. 
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond in de klas.  
 
Gymkleding 
Bij slecht weer  gaan we gymmen in onze speelzaal. Hiervoor hebben we gymkleding nodig. Het is handig als in een 
tas zit: een korte broek, T-shirt en gymschoenen voorzien van hun naam. 
Deze tas blijft op school en wordt vóór een vakantie mee naar huis gegeven om te wassen. 
 
Fruit eten 
Iedere ochtend wordt er gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Wilt u aan uw kind een tas meegeven met daarin 
iets te eten en te drinken, bij voorkeur geen snoep, maar liefst zo gezond mogelijk! Het is voor uw kind makkelijk als 
het fruit op stukjes, in een bakje zit. Op woensdagen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het schoolfruit-
project. We zijn voornemens om weer deel te nemen aan het fruitproject van de EU. 
 

Verjaardag vieren en traktatie 
Het is altijd een groot feest als uw kind jarig is! 
Op school wordt hieraan natuurlijk ook aandacht besteed. Wij vinden het gezellig als u de verjaardag mee komt 
vieren. Er mag deze dag ook op iets lekkers getrakteerd worden, het liefst iets gezonds. Er mag niet gefilmd worden, 
omdat geluidsfragmenten inbreuk maken op de privacy van de groep. Het maken van foto’s mag wel; Wilt u deze 
foto’s niet zomaar op facebook plaatsen.  Wilt u zelf aangeven aan de leerkracht, op welke dag u de verjaardag viert. 
 

Thema’s 
De peutergroepen en de groepen 1 en 2 werken rondom thema’s. Deze periodes duren ongeveer 6 weken. In deze 
weken komen allerlei activiteiten aan bod, om de ontwikkeling te stimuleren. 
Deze liggen op het gebied van:  
- lees/schrijf activiteiten 
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- reken/wiskundige activiteiten 
- constructieve activiteiten 
- gespreksactiviteiten 
- muzikale activiteiten 
- spel activiteiten 
- echt/uitstapjes 
Tijdens een thema kan het voorkomen, dat de kinderen een uitstapje/excursie maken. Hierover zullen we u steeds op 
de hoogte brengen. 
 
Zindelijkheid en plassen 
Als uw kind naar school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is en dat het zelfstandig naar de wc kan. Wilt u 
a.u.b. uw kind even laten plassen voordat het naar school toe komt. Het is voor de leerkracht prettig dat het eerste 
half uur niet iedereen naar de wc toe loopt. We hebben een zindelijkheidsprotocol. 
 

 

21. Overgang naar het voortgezet onderwijs 

Vanuit Kloosterzande hebben we het meeste contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in Hulst,  Terneuzen 

en Goes. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de 

prestaties van onze oud-leerlingen.  
Door het verloop van de vaardigheidsscores op de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt zichtbaar 

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

gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of 

studievaardigheden. Dit zijn de zgn. ‘zachte’ gegevens 

In het najaar in groep 8 is er een eerste gesprek waarbij een voorlopig schooladvies wordt gemaakt. We willen hierbij 

uw zoon/dochter uitnodigen. Een definitief advies volgt in maart mede n.a.v. de bevindingen van de leerkracht. Dit 

advies wordt schriftelijk vastgelegd. In de periode april/mei zullen alle kinderen deelnemen aan een EINDTOETS. 

Deze deelname is verplicht.  Onze school neemt deel aan de Route 8 eindtoets.  

Voor 1 april wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de 

leerkrachten van de groepen (6), 7 en 8 betrokken bij de totstandkoming van het advies. De directeur blijft hiervoor 

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

wordt dit zo nodig, na overleg met de ouders, bijgesteld.  

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

voortgezet onderwijs. Mocht u als ouder/verzorger het alsnog niet eens zijn met de advisering, dan kunt u natuurlijk 

altijd terecht voor extra gesprekken. Zonodig kan het bestuur een bemiddelde rol vervullen. 

 

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is 

afhankelijk van de samenstelling van groep 8.  We stellen we ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er 

zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die 

school goed mee kan komen. 

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de beste opbrengsten. Die opbrengsten 
houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen 
goed kunnen volgen. 
In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het is ook de groep waarin  we meedoen aan een 
 landelijke eindtoets. Die helpt mee om een verantwoorde keuze voor uw kind te maken. 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt door het 
brengen van schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van centrale eindtoets PO. Bij het laatste inspectiebezoek 
ontving onze school een basisarrangement, een prima resultaat waar we als team erg trots op zijn. 
De eindopbrengsten van de eindtoets in 2018 stemde de school  tot enige tevredenheid. 
We behaalden een eindscore van 203,3   Dat was net onder onze streefscore, waarbij we als doel hadden om een 
score van 205  te halen met deze groep.  
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De eindresultaten over de afgelopen 5 jaar zien er als volgt uit:   
Jaar Scores 

 Schoolscore Streefscore Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie 

2018  route 8 203,3 205  203,3 

2017  route 8 202,1 205 206 198.2 

2016  route 8 198 205 205 200 

2015  CITO 535,8 536 534,9 534,5 

2014  CITO 529,3 536,5 536,5 532,6 

2013  CITO 535,7 534,7 534,7 532,6 

2012  CITO 533,8 535,3 535,3 533,1 

 
 
De conclusie  voor onze school is als volgt:  
Dit schooljaar hebben we onze eindstreefscore  (als groepsscore) niet gehaald. We zijn van mening dat we de 
individuele leerlingen wel optimaal begeleid hebben en deze leerlingen op een vervolgonderwijstype hebben kunnen 
plaatsen wat past bij hun individuele talenten en capaciteiten.  Uiteraard streven we er naar om volgend schooljaar 
de groepsscore boven het landelijke gemiddelde uit te komen.  
 
Dat de samenstelling van groep 8 sterk van invloed is op de keus voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs 
blijkt uit de volgende gegevens over doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Overigens moet worden opgemerkt 
dat deze cijfers gebaseerd zijn op de adviezen, die wij als school aan de ouders hebben gegeven. 
 
De uitstroomgegevens (in %) van onze leerlingen in de afgelopen 3 jaren zijn als volgt: 
Jaar Totaal aantal 

leerlingen dat is 
uitgestroomd uit 
groep 8 

Havo / VWO Vmbo T / 
Havo 

VMBO VMBO/ 
LWOO 

2018 30 47% 23% 23% 7% 

2017 37 51% 11% 27% 11% 

2016 29 28% 31% 31% 10% 

2015 47 47% 34% 9% 10% 

2014 16 38 % 25 % 6 % 31% 

2013 43 35% 37% 21% 7% 

 
Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 80 % van de leerlingen die onze school hebben 
verlaten nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. 
 

22. Passend onderwijs 

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

• De mate van noodzakelijke individuele ondersteuning in verhouding tot de extra hulp die de school       

        kan krijgen. 

• Het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in betreffende groep. 

• De deskundigheid en mogelijkheden van de groepsleerkrachten. 

• De belemmering voor de ontwikkeling en het welbevinden van andere kinderen in de groep     

       (veiligheid, concentratie e.d.) en de aandacht die je als leerkracht nog aan hen kunt bieden. 
 
Procedure: 
Ouders melden hun kind aan bij onze school. Wij doen vervolgens een zo passend mogelijk aanbod op onze eigen, 
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een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de 
toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze 
de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het 
(voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. 
Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Wij kunnen daarvoor om extra informatie 
vragen bij de ouders. Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan regelen wij een passende plek op een 
andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders. 
 

 

23. Verkeersouders  

 

Binnen onze schoolomgeving hebben we een werkgroep “verkeersouders”.  Deze werkgroep probeert om  samen met 

school de verkeersveiligheid rondom onze school zo veel mogelijk te stimuleren. Hiervoor zijn een aantal acties 

opgestart en aanpassingen gedaan. Daarnaast zijn er een aantal advies “parkeerplekken” aangewezen.  Een 

overzichtje hiervan kunt u vinden op de website (onder het kopje “ouders”)  

 

 

24. Oudercontacten 

 

We vinden goede contacten met onze ouders/verzorgers van groot belang voor de ontwikkeling van uw/onze 

kinderen. We proberen daarom laagdrempelig te zijn in oudercontacten.  

 

We hebben echter naast de ingeplande  (rapport)besprekingen  nog speciale oudermomenten : 

a.  Het ’s ochtends inlopen in groep 1/2 

b.    Groepsinformatieavond voor de peutergroep en de groepen 1/2. Hierin wordt door de leerkracht van uw kind 

verteld over de werkwijze in de groep. 

c.    De ouders van de oudste leerlingen moeten tijdens het schooljaar het voortgezet onderwijs kiezen, dat               

       voor hun kind het meest geschikt is. Bij dat kiezen kunnen we van dienst zijn door de nodige informatie te         

       verstrekken. Dat doen we regelmatig via brochures en via een speciale ouderavond. Zo'n informatieavond          

       vindt meestal plaats voordat de definitieve schoolkeuze gemaakt moet worden. 

d. Voor de kinderen van de jongere groepen worden regelmatig “Kom eens kijken-momenten” ingelast. 

e. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de leerkrachten.  

 

25. Gescheiden ouders/verzorgers en de school   

 
Op school hebben we  ook te maken met leerlingen van gescheiden ouders. Omdat we communicatie met ouders op 
’t Getij  hoog in het vaandel hebben, maken we in de schoolgids melding van de manier waarop we hiermee omgaan. 
We gaan er van uit dat gescheiden ouders elkaar inlichten over deze regeling en verzoeken hen, indien zij hiervoor in 
aanmerking willen komen, contact op te nemen met de school.  
Ouderavonden: 

• Wanneer ouders na scheiding allebei voogdij hebben worden vader en moeder uitgenodigd voor de  
ouderavond.  

• De uitnodiging wordt naar het eigen adres van beide (gescheiden) ouders gestuurd, zowel vader als moeder 
ontvangen dus een uitnodiging.  

• We stellen het als school bijzonder op prijs wanneer ouders, ook al zijn zij gescheiden, samen naar de 
ouderavond kunnen komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn,  zullen er afzonderlijke gesprekken 
plaatsvinden. 

 

Rapporten: 

• Wanneer met leerlingen van gescheiden ouders de rapporten worden meegegeven gaan deze mee naar de 
ouder waar de kinderen het grootste gedeelte van de week woonachtig zijn. Dat is meestal het eerste 
contactadres dat bij de school bekend is. 

• We gaan er van uit dat de kinderen tijdens hun verblijfmoment bij de andere ouder het rapport kunnen laten 
zien. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar. 
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Zorgrapportage-en gesprekken: 

• (Gescheiden) ouders van zorgleerlingen ontvangen bij bespreking van de zorgrapportage met een externe 
deskundige (schoolbegeleidingsdienst, GGD, psycholoog etc.) en het zorgteam van de school, beiden een 
uitnodiging voor één en hetzelfde contactmoment. Ook bij deze gesprekken wordt de uitnodiging naar het 
eigen adres van beide (gescheiden) ouders gestuurd, zowel vader als moeder ontvangen dus een 
uitnodiging.  

• Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, zullen er afzonderlijke gesprekken 
plaatsvinden. Verslagen worden meegegeven met  de ouder(s) die bij het gesprek aanwezig is/zijn. . Op 
verzoek is een kopie verkrijgbaar. 

 
Op verzoek is het protocol “omgang met gescheiden ouders” op te vragen bij school. 
 
 

26. Huisbezoek 

 

Gewoonlijk nemen de leerkrachten geen initiatief om op huisbezoek te gaan. Als de situatie thuis of op school dat 

nodig maakt, bijv. in geval van ziekte of problemen op school of thuis, dan zal de leerkracht van uw kind contact 

opnemen om daarover van gedachten te wisselen. 

Stelt u het op prijs, dat de leerkracht eens op huisbezoek komt, dan zal hij/zij die uitnodiging graag aannemen. Alle 

leerkrachten zijn in principe te spreken na 15.00 uur. Wij doen echter wel een beroep op u om van tevoren te laten 

weten wanneer u de leerkracht wilt spreken. 

27. Huiswerk      

We geven al jaren huiswerk mee met onze kinderen om te maken en te leren.  Voor de oudste groepen is er op onze 

website een ELO (elektronische leeromgeving) ingericht waarop o.a. huiswerkopdrachten, samenvattingen etc. te 

vinden zijn. Deze omgeving is beveiligd en de kinderen krijgen hiervoor een toegangscode. 

Ons huiswerkbeleid is volop in beweging en kunt u vinden op onze website.  

 

28. Klassenbeurten 

 

Om de kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen voor de spullen in de klas  zijn er vanaf groep 4 werkgroepjes 

samengesteld die wekelijks zorgen voor het schoon houden van het klaslokaal. Zo'n werkgroepje veegt bijvoorbeeld 

dagelijks de vloer, geeft bloemen water etc.  Hier doen ze ongeveer 10 minuten over. 

Is het werkgroepje van uw kind aan de beurt dan kan het gebeuren dat uw kind iets later van school thuiskomt.  
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29. Gedragsregels 

Waar veel kinderen bij elkaar komen, zijn natuurlijk regels nodig om alles ordelijk te laten verlopen. Meestal verloopt 

alles redelijk goed; veel regels worden vanzelf opgevolgd. 

We hanteren op ’t Getij de hoofdregel  waaraan we ons houden en waaraan alle gedrag te toetsen is.  

Deze regel is: 

 

 

 

 

 

 

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om te zorgen voor overzicht, veiligheid en structuur voor leerkrachten en leerlingen gelden voor halen en brengen 
van leerlingen de volgende afspraken: 
• Ouders nemen aan het hek afscheid en de leerlingen kunnen, zonder ouders, ’s ochtends vanaf 8.30u en ’s middags 

vanaf 12.45u op het plein. Er is een leerkracht op het plein die toezicht houdt en de verantwoording overneemt van 
ouders. De kinderen van groep 1 en 2 gaan ’s ochtends vanaf 08.30 uur naar binnen. Ouder(s)/verzorger(s) mogen 
hun kind naar binnen brengen  

• Van 8.30u tot 8.45u en ’s middags van 12.30u tot 13.00u kunnen kinderen spelen met elkaar op het plein.  
• Nieuwe leerlingen van de groepen 1 en leerlingen van andere groepen die tussentijds als nieuwe leerlingen onze 

school bezoeken, kunnen gedurende de eerste week/werken  met hun ouder(s) op het plein komen en naar de groep 
worden gebracht. 

• Kinderen die de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezoeken worden door hun ouders uiteraard binnen gebracht 
en opgehaald. 

• Ouders/verzorgers kunnen de kinderen ’s middags en omstreeks  15.00u  op het plein opwachten en ophalen. Wel 
vragen we om de kinderen zelf hun fiets/step te laten ophalen in de fietsenstalling en bij het hek ruimte vrij te 
houden om de doorstroom te garanderen. De leerlingen worden door hun leerkracht tot op het plein gebracht. 

 

30. Zeeuws Jeugdgezondheidsteam / GGD 

 

Het preventief gezondheidsonderzoek van 5-jarige kinderen en  van de 10-jarigen, door 

de dienst Jeugdgezondheidszorg vindt plaats op één van de 11 zgn. servicepunten van 

de GGD Zeeland. Voor onze school is dit punt gelokaliseerd in Hulst (Tabakstraat 5). 

De kinderen worden opgeroepen per geboortejaar. In de loop van september / oktober 

kunt u van ons nadere informatie ontvangen in de vorm van een oudercirculaire. 

Verdere informatie vindt u in onderstaand overzicht: 

Hoofdregel basisschool ’t Getij :             
Kan het, mag het, hoort het? 

  

Met humor en plezier 
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Het jeugdgezondheidszorgteam bestaat uit een jeugdarts, assistente en een jeugdverpleegkundige. 

Binnen  ’t Getij zijn we sinds vorig  jaar gestart met een spreekuur van de GGD. Ouders kunnen hier vrij binnenlopen.  

 

 

31. Verjaardagen   

 

Als de kinderen jarig zijn willen ze de klasgenootjes graag trakteren. De laatste tijd trakteren heel wat kinderen op 

versnaperingen waar geen suiker of snoep in zit. Dit kunnen wij iedereen ten zeerste aanbevelen. 

Als de jarige een broertje of zusje uit een andere groep een traktatie wil brengen mag dat in de pauze best. 

 

 

32. Schriftelijke informatie 

 

We informeren onze ouder(s)/verzorger(s) wekelijks via onze nieuwsflits.  Deze nieuwsflits verschijnt op 

vrijdagmiddag. Hierin staan allerlei actuele zaken vanuit school.  Daarnaast is er nog mailing vanuit verschillende 

groepen rondom specifieke zaken. Daarnaast beschikken we over een actuele website voor school/peutergroep en ‘t 

Poppeke. Tevens beschikken we over facebook-accounts. Aan het begin van een schooljaar ontvangt u een kalender 

met allerlei praktische informatie.  

 

 

33. Eerste Communie en Vormsel 

 

Er zal op school gelegenheid geboden worden om deel te nemen aan de voorbereiding voor eerste Communie en 

Vormsel. De voorbereiding wordt verzorgd door de werkgroepen  vanuit  de parochie. 
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Kinderen hebben tegenwoordig allerlei bezigheden. Ze zijn lid van diverse clubs en verenigingen. Daardoor hebben ze 

het soms te druk om voldoende energie over te houden voor het toch leren en ontwikkelen op school. Wij vragen u 

dringend, in het belang van uw kind en van het onderwijs, er voor te zorgen dat de kinderen voldoende uitgerust op 

school komen.  

 

35. Leerlingvolgsysteem 

 

Om de kinderen goed in hun ontwikkeling te volgen en om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, beschikken wij 

over een leerlingvolgsysteem. We kunnen dit verdelen in: 

a. een leerlingvolgsysteem voor 0 tot 7 jaar, de zgn. KIJK-registratie. 

b. een leerlingvolgsysteem voor kinderen van groep 1 t/m 8. 

c. een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties van kinderen. 

Voor kinderen van groep ½ bestaat het leerlingvolgsysteem uit: 

a.   de kijkregistatie 

b.    een schoolonafhankelijke toetsing van CITO; twee keer per jaar om ons onderwijs te vergelijken met landelijke 

normen. Het leerlingvolgsysteem voor groep 2  bevat de volgende twee toetsen: Taal voor kleuters en rekenen voor 

kleuters. 

Voor kinderen van groep 3 t/m 8 bestaat het leerlingvolgsysteem uit: 

a. een overzicht van alle toetsen, die na elk hoofdstuk of blok vanuit de methodes worden gegeven. 

b. een schoolonafhankelijke toetsing van CITO; twee keer per jaar in elke groep om ons onderwijs te vergelijken 

met landelijke normen. Het leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 omvat de vakken: technisch en begrijpend 

lezen; spelling; rekenen. 
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c. Het leerlingvolgsysteem behorende bij KiVa zal worden gebruikt om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. 

Twee maal per jaar wordt er in de groep een sociogram samengesteld. 

 

Drie keer per jaar worden  al deze resultaten met het team doorgesproken en zonodig krijgen kinderen extra 

aandacht en/of begeleiding. 

 

Dit schooljaar zullen we nog een aantal toetsen verder onder de loep nemen qua bruikbaarheid in ons 

onderwijssysteem. 

 

Op de ouderavonden worden met de ouders deze resultaten  doorgesproken. 

 

36.  Klachtenregeling 

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

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

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

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

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

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

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

B. Vertrouwenspersoon. 
Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school zijn dat juf Alma Spitsbaard en juf Ilse Ardonne. 
Zowel ouders als kinderen kunnen bij hen terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De 
vertrouwenspersonen kunnen worden aangesproken op school op maandag t/m vrijdag of kunnen  via email 
worden bereikt: almaspitsbaard@ogperspecto.nl of Ilseardonne@ogperspecto.nl.   Het bestuur van 
Onderwijsgroep Perspecto geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe 
vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersoon voor ouders en/of verzorgers is Mw. Annette 
de Koning. Zij is te bereiken via het mailadres: info@dekoningvertrouwenszaken.nl  .  
De vertrouwenspersoon voor medewerkers van Perspecto is dhr. Frank Ingels. Hij is te bereiken via het 
mailadres: frankingels@zeelandnet.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het 
secretariaat van Onderwijsgroep Perspecto, tel. 0114 347880. 

 
 

C. Een klacht indienen. 
Op onze website en op de website van Onderwijsgroep Perspecto (www.onderwijsgroepperspecto.nl) vindt u het 
beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Perspecto. Daarbij ook het reglement van de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk hopen wij als school dat al deze 
procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane problemen samen op een zo goed mogelijke manier 
oplossen. 
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36.1 Contact met de onderwijsinspectie  
 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het basisonderwijs. De inspectie doet dit door elke basisschool te 
bezoeken. Dit schoolbezoek vindt om de paar jaar plaats. Van elk schoolbezoek wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de inspectie gepubliceerd. Een volledig exemplaar van het laatste inspectieverslag is op de school 
beschikbaar. 
Vragen over onderwijs 
Veel vragen die de inspectie binnenkrijgt, gaan over onderwijs in het algemeen en zijn geen inspectiespecifieke 
vragen. Daarom zijn deze vragen gebundeld met vragen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
ontvangt. Bij ‘Postbus 51’ (ga hier vervolgens naar "Onderwijs en cultuur") vindt u daarom waarschijnlijk een 
antwoord op uw vraag. Mocht u desondanks toch nog een vraag hebben dan kunt u via die website een e-mail 
versturen of gratis bellen naar Postbus 51: 0800 8051. Op de pagina onder de knop ‘Publieksvragen" leest u al de 
meest gestelde vragen met hun antwoorden. 
Vragen over seksuele intimidatie en geweld 
Voor vragen over: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, 
extremisme, discriminatie en fundamentalisme belt u met de vertrouwensinspecteur. 
Deze is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief). Natuurlijk kunt u 
hiervoor ook terecht bij juf Alma en juf Ilse.  
 
Klachten over onderwijs en inspectie 
Hebt u klachten over het onderwijs of over de inspectie lees dan wat u moet doen op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl de pagina's onder de knop ‘klachten". 

 

 

37. Onze zorg voor kwaliteit 

37.1. Hoe wij intern onze zorg voor kwaliteit bewaken 

We hechten veel waarde aan kwaliteit. Immers onze  (uw) kinderen hebben recht op het beste onderwijs op een van 

de beste scholen. Om deze kwaliteit te monitoren gebruiken wij een aantal toetsinstrumenten zoals beschreven in 

paragraaf 35.  Deze uitslagen worden geanalyseerd en de bijstellingen worden gedaan binnen groepsbesprekingen of 

andere overlegvormen. Tevens bevragen we onze medewerkers regelmatig omtrent een aantal items. 

 

37.2. Naast onze zorg voor het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs, willen we voortdurend 

streven naar verbetering van deze kwaliteit. 

Extern wordt de kwaliteit van onze school door een aantal instanties gemonitord.  Tevens bevragen we onze 

“klanten”, de ouders  en onze  kinderen in een tweejaarlijkse cyclus over de tevredenheid en ervaringen. Daarnaast 

wordt school bevraagd op kwaliteit door onze interne kwaliteitsdirecteur. Ook onderwijsinspectie en in toenemende 

mate de GGD volgen de kwaliteit van onze school  

 

38 Sponsoring 

 

Sponsoring wil zeggen dat de school, de leerkrachten, de ouders of de kinderen diensten, goederen of geld krijgen 

van derden, waarvoor een tegenprestatie moet worden verleend. 

Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking. 

Wat betreft de sponsoring voert de school een beleid dat overeenstemt met de overeenkomst over sponsoring, die 

gesloten is tussen het Ministerie van O C & W en de onderwijs- en ouderorganisaties. 

Voor het overige zal elke vorm van sponsoring in de overlegorganen van de school worden besproken en hebben 

ouders via de medezeggenschapsraad daarbij inspraak. 
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39. Stagiaires 

 

Regelmatig zijn er op onze school stagiaires te vinden, dit zijn meestal studenten van de PABO, die studeren voor 

leraar/lerares basisonderwijs. 

De eerste drie jaren van hun opleiding verlopen de stages volledig onder verantwoording van de eigen 

groepsleerkracht. Tijdens de afsluitende stage in het vierde jaar kan de stagiair(e) de keuze maken voor een LIO-

stage. Een LIO-stagiaire (LIO= Leraar In Opleiding) staat zelfstandig voor de klas en wordt buiten de klas begeleid 

door de groepsleerkracht. 

Ook hebben we de laatste jaren te maken met stagiaires van de opleiding voor onderwijsassistent van het Scalda in 

Terneuzen. Zij staan altijd onder de verantwoording van de groepsleerkracht. 

Dit schooljaar zullen er ongeveer 5 stagiaires binnen onze school op verschillende momenten aanwezig zijn. 

 

40. Ouderbijdrage 

 

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van uw kinderen 

niet te betalen. In principe vragen wij geen financiële bijdrage aan  de ouders. 

 
Onze school vraagt  wel een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren, zoals de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.  Voor de schoolreis is dat 
maximaal 30 euro vanaf groep 3.  De kosten voor  de groepen 1 en 2 bedragen ongeveer 14,00  euro. Voor het 
schoolkamp zal de bijdrage ongeveer 70 euro bedragen.  
 
De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de financiële  ouderbijdrage niet betalen, maar 
biedt dan wel een alternatief programma aan. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of 
uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen betalen. Met 
andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de  ouderbijdrage. De school zal 
aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de  
bijdrage niet betalen.  
De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’. 

 

 

41.  Ononderbroken ontwikkeling 

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

 
Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school 
verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of 
uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren.  
Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te 
denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan 
tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. 
Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen 
publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te 
maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke 
informatie wordt niet geplaatst op de website. 
Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-gegevens 
van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, Onderwijsgroep Perspecto, medezeggenschapsraad, ouderraad 
of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. 
Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de 
www.ogperspecto.nl  
 
 

43. Rouwprotocol 

 

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel scholen hebben 
een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Wij hebben dit als school ook geregeld. U kunt het volledige 
rouwprotocol vinden op onze website onder de menuknop: regelingen, rouwprotocol. In het rouwprotocol staat welke 
stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en 
kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Wij actualiseren dit rouwprotocol regelmatig om te voldoet aan de 
wensen en de situatie van de school. 
In ons rouwprotocol staan de volgende zaken beschreven: Wat te doen als het bericht binnenkomt, het vormen een 
crisisteam, informatievoorziening, aan wie en hoe, hoe vertellen we het de kinderen en hoe werken we aan de 
verwerking. Tot slot hoe gaan we om met ouders in een dergelijke situatie? Ook aan de nazorg besteden we 
aandacht in het rouwprotocol. 
Onze school heeft een werkgroep “rouw en rouwverwerking”. Deze werkgroep bestaat uit een 4 tal personeelsleden. 
 
 
 

 

Ons pestprotocol zal de komende periode  (periode september-december 2018) aangepast worden omdat we gaan 

werken met het KiVa-programma.  Op onze website staat uitgebreide informatie. Na start met het KiVa-programma 

zullen we ons  anti-pestprotocol aanpassen.  Hierover zullen we uitgebreid met onze ouder(s)/verzorger(s) 

communiceren.  

Onze anti-pest coördinator is juf Alma Spitsbaard.  

 

45. Het leerlingdossier 

 
Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit de 
leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.  

• De leerlingadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van     
        leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.  

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

• Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten    
        hiervan bij het leerlingdossier gevoegd.  
 
 

44. pestprotocol 
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De bewaartermijnen 
De twee componenten van het leerlingdossier hebben eigen bewaartermijnen.  

• De leerlingadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De    
       gegevens voor het berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken        
       nadat de leerling van school is.  

• Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen       
       twee jaar nadat een leerling van school is.  

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

• de plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs  
• de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een andere basisschool  

Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit het leerlingdossier 
van hun kind mogen inzien.  
 
 

46. Gedragscode  

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

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

47 Allerlei 

 

• Voorziet u laarzen, gymkleding, broodtrommels en bekers van een merkje. Watervaste viltstift houdt    
        prima op allerlei dingen!  
• Indien uw kind schoolwerkschriften kwijt raakt/kapot maakt, zullen wij een vervangend schrift  in    

 rekening brengen. 

• Huiswerk of boeken dienen in een tas te worden vervoerd !  

• Indien het mogelijk is, laat u dan uw kind te voet naar school toe gaan.  
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• Op woensdag is het bij ons op school fruitdag. kinderen kunnen als ze dat willen, meedoen met het 

schoolfruit dat door school wordt verstrekt. U krijgt  bij het begin van het schooljaar hier informatie 

over. Wanneer u ervoor kiest om niet deel te nemen verwachten wij dat u deze dag zelf fruit mee naar 

school geeft aan uw kind.  

• Wij doen ons uiterste best om kinderen bewust te maken van gezond eten en drinken. Water drinken is 

altijd toegestaan.  

  

 

48.  Tot slot 

 

In deze schoolgids hebben we weer geprobeerd om zoveel mogelijk informatie over de gang van zaken over ’t Getij  

op papier te zetten. Wij gaan er van uit, dat de informatie die wij verstrekken voor de ouders voldoende is, maar 

mocht u zelf zaken missen en/of suggesties hebben voor belangrijke onderwerpen, dan houden we ons van harte 

aanbevolen. De schoolgids is er namelijk om een zo volledig mogelijk beeld te geven aan ouders over alles wat er zich 

in en om de school afspeelt.  

Voor algemene vragen over onderwijs in Nederland kunnen ouders terecht op www.50tien.nl of telefonisch 0800-

5010. 
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49. Plattegrond   basisschool ’t Getij      
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