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WOORD VOORAF

Waarom een schoolgids en wat staat er in?
Voor u ligt de schoolgids van CBS de Lichtstraal. Wij willen u in deze gids informeren over
onze uitgangspunten en manier van werken. Samen met u willen wij uw kind begeleiden in
een belangrijk deel van hun leven.
Elk schooljaar maken we een schoolgids. In deze gids staan algemene onderwerpen
betreffende school, beleid en organisatie. De gids bevat uitgebreide informatie over de gang
van zaken op school. Verder vindt u hierin informatie over de organisatie op school en over
de manier van werken. Eventuele aanvullingen worden vermeld in de nieuwsbrief of in
Parro, de ouderapp.

2

Inhoudsopgave
Woord vooraf
Hoofdstuk 1: De School
1.1 De Lichtstraal
Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat
2.1 Missie
Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs
3.1 De organisatie van de school
3.2 De activiteiten voor de kinderen
3.3 Het schoolgebouw
Hoofdstuk 4: De zorg voor de kinderen
4.1 De opvang van de nieuwe leerlingen in de school
4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
4.3 Passend onderwijs
4.4 Leerlingvolgsysteem
4.5 Rapportage en Evaluatie
4.6 Contact met ouders/verzorgers
4.7 Privacy beleid
4.8 De begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs
4.9 Huiswerk
Hoofdstuk 5: De leraren
5.1 Vervanging bij ziekte van de leerkrachten
5.2 Stagiaires
5.3 Nascholing
Hoofdstuk 6: De ouders
6.1 Het belang van ouderbetrokkenheid
6.2 Informatievoorziening aan ouders
6.3 Hoe is de inspraak op school geregeld?
6.4 Buiten Schoolse Opvang
6.5 Klachtenregeling
6.6 Regeling seksuele intimidatie/Vertrouwenspersoon
6.7 Pesten/Pestprotocol en Procedure van melding
6.8 Ouderbijdrage

blz. 2
blz. 4
blz. 5
blz. 6
blz. 6
blz. 11
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

12
12
13
14
14
15
15
16
16

blz. 17
blz. 17
blz. 17
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

18
18
19
20
20
20
20
21

Hoofdstuk 7: De ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

blz. 22
blz. 22

Hoofdstuk 8: De resultaten
8.1 De leerresultaten

blz. 23

Hoofdstuk 9: Schooltijden en regels
9.1 De schooltijden
9.2 De leerplicht en mogelijkheden verlof
Hoofdstuk 10: ABC

blz. 25
blz. 25
blz. 28

3

HOOFDSTUK 1

DE SCHOOL

De Lichtstraal
De naam ‘de Lichtstraal’ is afgeleid van de vuurtoren die met zijn lichtstralen een baken is
voor de zeevarenden. Daarnaast is het een richtingwijzer voor de mensen op het vaste land.
Net als de vuurtoren willen wij als school ons licht laten schijnen en een baken zijn.
Een symbolisch licht, verwijzend naar de uitdragende zorg
om vorm, inhoud en richting tegeven aan het onderwijs binnen onze school.
‘De Lichtstraal’ maakt onderdeel uit van de Primas-scholengroep.

4

HOOFDSTUK 2

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Missie:
Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan
alle aan ons toevertrouwde kinderen.
Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is.
Water in wijn: Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in
navolging van Jezus water (het teken van leven) in wijn (het teken van feest) kunnen
veranderen. Wij moeten voor elkaar van het leven een feest maken. Bovendien samen de
wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. Dat wil zeggen: lief en leed samen delen.
Een tuin met bomen: Wij, Primas Scholengroep willen onze vereniging vergelijken met een
tuin vol verschillende bomen. Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en
bescherming.
Kernwaarden: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen
Vrijheid
Elk kind, ieder mens is uniek en mag in vrijheid deze uniciteit uiten: je mag zijn wie je bent.
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Op
onze scholen is aandacht voor een goede balans tussen resultaten en de pedagogische
opdracht van de school. Wij leveren van harte een actieve bijdrage aan de brede
vorming van kinderen, aan heel de mens die zich in vrijheid mag ontwikkelen. Een kind is
immers: * een schepsel van God, een geschenk * een kind onder kinderen * een mens in een
grote, prachtige wereld * een zelfstandig wezen met eigen aanleg, talenten en ‘eigen
aardigheden’
Verantwoordelijkheid
Wij leven niet alleen voor onszelf. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. De ander moet
namelijk ook de ruimte krijgen! Wij hebben zorg voor elkaar. Begrippen als rechtvaardigheid,
mededogen en respect staan centraal. De kinderen leren beseffen dat geluk gevonden wordt
als anderen ook gelukkig zijn. Kinderen leren hun talenten in te zetten en een waardevolle
inbreng te hebben in de wereld om hen heen. En dat ook kunnen, omdat ze geleerd hebben
creatief te denken. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat kinderen vreedzaam willen
samenleven met anderen en de natuur.
Vertrouwen
Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en hun omgeving te dragen, als
wij hen daarvoor de ruimte bieden en ons vertrouwen geven. Vertrouwen betekent
voldoende ruimte krijgen in veiligheid en geborgenheid. Door kinderen steeds meer toe te
vertrouwen, schenken wij hen ons vertrouwen. Kinderen leren, ontwikkelen, groeien en
ontdekken, in de wetenschap dat de mensen die het dichtst bij hen staan hen hierin
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vertrouwen en steunen. Zo ontwikkelt zich het zelfvertrouwen ! Dat is de basis om als
evenwichtig mens in vrijheid verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Wij vertrouwen erop dat onze leerkrachten:
*vol overtuiging doen wat binnen hun vermogen en de beschikbare tijd ligt om de aan ons
toevertrouwde kinderen optimaal te begeleiding in hun ‘hele’ ontwikkeling (hoofd, hart,
handen).
*zich aanspreekbaar en open opstellen en zich inzetten voor het welzijn en welvaren van de
schoolgemeenschap, de collega’s en zichzelf.
*zich positief-kritisch opstellen en inzetten om vanuit een lerende houding hun
deskundigheid te bevorderen ten dienste van de professionele gemeenschap van de school
en zichzelf.
Vrijheid om eigen keuzes te maken, een beroep te doen op de eigen ervaring, deskundigheid
en intuïtie. De organisatie vertrouwt die verantwoordelijkheid en die vrijheid haar
medewerkers toe.
Resultaten
Onze leerkrachten zijn professionals, die vol overtuiging, met grote inzet en bevlogenheid
onderwijs op maat bieden. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen
waaronder digitale middelen gebruikt Onze organisatie werkt steeds aan verbeteringen Wij
zijn ambitieus in de zin van: de beste niet van maar voor de wereld willen zijn
Visie
CBS ‘de Lichtstraal’ is een Protestants-Christelijke Basisschool en wil een open christelijke
basisschool zijn waar iedereen welkom is!
De school is een plek waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen.
De leerkrachten op onze school zetten zich in voor elk kind dat aan onze zorg is
toevertrouwd. We streven ernaar om alle kinderen zo veel mogelijk kansen te geven om te
ontwikkelen.
Samen met en voor elkaar!
Op onze school willen we dat alle kinderen zich ontwikkelen en opgroeien tot open mensen
met een belangstellende houding naar de ander. Samenwerken is daarbij een belangrijke
pijler.
Door kinderen samen te laten werken (coöperatieve werkvormen) ontstaat begrip,
acceptatie, zorg voor elkaar en bovenal een positieve sfeer!
Het team heeft een grote gereedschapskist in didactisch handelen.
Als leerkracht geven we vooral positieve feedback. We proberen te benadrukken wat het
kind kan en niet wat het kind niet kan. Wij willen de kinderen toerusten met voldoende
kennis en vaardigheden die voor hun toekomst in de maatschappij essentieel zijn. We willen
de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We besteden in alle groepen naast de
meer ‘schoolse’ vaardigheden ook optimaal tijd aan creativiteit en expressie.
6
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HOOFDSTUK 3

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

De organisatie van de school
Schoolorganisatie
Op onze school willen we een onderwijsleersituatie scheppen, die het mogelijk maakt een
continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de
kinderlijke ontwikkeling.
In de groepen 1 en 2 is sprake van ervaringsgericht leren. De leerkracht zoekt, door gerichte
observatie, leeractiviteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
Door deze organisatievorm kan iedere leerling zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau
binnen de klassensituatie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van het digitaal instrument
KIJK!. In Kijk! Worden de basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die
een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling bijgehouden. Daarnaast kijk je naar de
ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.
In de groepen 3 tot en met 8 is het onderwijs programmagericht en klassikaal van opzet.
Leerlingen die ook na extra remediërend werk de vastgestelde minimum doelen niet hebben
gehaald, worden aangemerkt als 'zorgleerlingen'. Zij worden opgenomen in het zorgtraject
van de school. Ook extra aandacht vragen kinderen die erg goed kunnen leren. Zij krijgen
eveneens aangepaste leerstof aangeboden. Een aantal van deze kinderen kan deelnemen
aan de Pittige Primasklas. Daar worden ze op een andere manier aan het werkgezet en
kunnen ze hun talenten gebruiken in allerlei uitdagende werkvormen.
Groepsindeling
We zijn een kleine basisschool en werken daarom ook met combinatieklassen. Waar mogelijk
splitsen we een combinatieklas ook wel eens op, zodat we meer tijd en aandacht kunnen
geven aan de kinderen in de afzonderlijke groepen. Komend schooljaar zijn groep 3 en 4
gesplitst en krijgen ze het grootste deel van de week apart les.

De activiteiten voor de kinderen
Groep 1 en 2
In deze groep wordt er gewerkt vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de
kinderen. Binnen elk thema worden activiteiten voor alle ontwikkelingsgebieden verzameld
en georganiseerd. Prentenboeken hebben hierbij vaak een centrale functie.
Het werken in deze groep gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hierin
keren de kinderen steeds weer terug. Het is mede belangrijk voor de sfeer en het
groepsgevoel.
Dagelijks spelen en werken de kinderen in verschillende hoeken (zoals: de woonhoek, de
zand- of watertafel, de lees-letterhoek, de boekenhoek, de constructiehoek) en maken de
kinderen gebruik van een breed scala aan ontwikkelingsmaterialen.
Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel en activiteiten. Wij spelen daarop in door te
zorgen dat er een grote diversiteit aan materiaal is waarvan de kinderen kunnen leren.
Bij dit alles is de sociaal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met elkaar een belangrijk
aandachtspunt.
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Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling, in het bijzonder de mondelinge
taalontwikkeling. Bij de rekenontwikkeling is vooral aandacht voor het omgaan met
hoeveelheden en meten.
De motorische ontwikkeling neemt een grote plaats in tijdens de dagelijkse activiteiten (o.a.
middels spel en beweging).
De expressieve- en creatieve ontwikkeling krijgt vooral aandacht d.m.v. rollenspel,
poppenspel, spontaan spel, muziek, teken- en knutselactiviteiten.

Godsdienstonderwijs op onze school
Het godsdienstonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. We proberen ons
te houden aan hetgeen in de Bijbel staat geschreven.
De schooldag wordt begonnen en afgesloten met gebed. We vertellen een aantal keren per
week een Bijbelverhaal. Bijbelthema's proberen we door middel van een gesprek te
verduidelijken. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake, die het wereldbeeld van het
kind vormen.We reiken normen en waarden aan in de omgang met elkaar, de natuur en de
Schepper. Ookzingen we regelmatig liederen die bij het verhaal of het thema passen. We
respecteren andere godsdiensten, zoals we van anderen respect vragen voor onze opvattingen.
Onze school gebruikt de methode 'Trefwoord'.
Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en schrijven) Taal
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen binnen elk thema een diversiteit aan taalleesactiviteiten aangeboden. In groep 3 werken de kinderen met de methode ‘LIJN 3’. In
deze groepen zijn taal en lezen nauw met elkaar verbonden.
Vanaf groep 4 werken we met de methode 'Taal Actief’ middels Snappet, dit is een digitale
adaptieve lesmethode.
Het taalonderwijs is veelomvattend. Allerlei aspecten komen in het boek ‘Taal Actief, Taal’
aan de orde zoals: luisteren, spreken, lezen, stellen, taalbeschouwing en woordenschat. De
zorgverbreding in 'Taal Actief, Taal' neemt een belangrijke plaats in. Taalzwakke kinderen
krijgen aanvullende oefeningen aangeboden. Kinderen die meer aan kunnen krijgen
verrijkingsstof. De spellingmethode die wij gebruiken heet ‘Taal Actief, Spelling' en sluit goed
aan bij 'Taal Actief, Taal'.
Lezen
In groep 1 en 2 worden binnen het thematisch onderwijs activiteiten aangeboden gericht op
de visuele- en auditieve ontwikkeling die van belang zijn op het gebied van de
leesontwikkeling, zoals rijmen, klankherkenning, klanksynthese, begrippen en activiteiten

9

met woorden en letters. Als de kinderen in groep 3 komen beginnen ze met aanvankelijk
lezen. Er wordt gewerkt met de methode ‘LIJN 3'. Taal en lezen zijn in deze groep nauw met
elkaar verbonden. Voor het voortgezet technisch lezen wordt er in groep 4 t/m 8 gewerkt
met de methode ‘Flits’. In deze methode wordt op gevarieerde manier gewerkt aan het
technisch lezen. M.n. het vlot lezen krijgt hier best veel aandacht.
Met behulp van de DMT en AVI toetsen wordt de leesontwikkeling op de voet gevolgd. Deze
toetsen worden twee maal per jaar afgenomen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen boeken
lezen op hun eigen niveau. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat je
eraan kunt beleven, maar is eveneens van groot belang bij de andere schoolvakken.
We besteden daarom veel aandacht aan het lezen. In groep 1 en 2 werken we met
boekentassen. Regelmatig krijgen de kinderen een boekentas mee naar huis. In deze
boekentas zitten prentenboeken en vaak ook een bijbehorend spel en/of knuffel. Hiermee
kunnen deze jonge kinderen thuis ook aan de slag met leesactiviteiten.

Verder starten we driemaal per week in alle groepen de dag met lezen. Kinderen kunnen dan
stillezen, of lezen in groepjes onder leiding van een tutor, of er wordt een boek aangeboden
inde onderbouwgroepen. Hiermee hopen we het leesplezier en het leesniveau te verbeteren
door leeskilometers te maken.
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Naast het technisch lezen wordt ook aandacht besteed aan het begrijpend en studerend
lezen.In de methode ´Nieuwsbegrip’ komen al deze vormen op een gevarieerde manier aan
de orde.We gebruiken deze methode in groep 4 tot en met 8 en we delen de kinderen in
groepsdoorbrekende niveaugroepen in. De verwerking wordt in groep 5 t/m 8 ook
regelmatig via Snappet op de chromebooks gedaan.
Bouw/Letterster worden ingezet ter extra ondersteuning
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende
geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen
met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en
fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden. Letterster is hét online
oefenprogramma voor kinderen met lees- en spellingachterstanden of dyslexie.
Rekenen
In groep 1 en 2 werken we met de methode ‘Met Sprongen Vooruit’. Deze methode biedt
een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van de rekenontwikkeling en
beginnende gecijferdheid
We werken in groep 3 tot en met 8 met de methode Wereld in getallen, vanaf groep 4
middels Snappet. Het is een realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat
van het dagelijks leven en niet alleen sommen aanbiedt. Aan de orde komen o.a.:
hoofdrekenen, handig rekenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, procenten,
breuken en verhoudingen. Onderwerpen als meten, meetkunde, kansberekening, tijd,
tabellen, diagrammen komen in herkenbare situaties aan bod. Daarbij gaat het vooral om
begripsvorming en inzicht. De kinderen leren problemen op diverse manieren op te lossen,
samen te werken om oplossingen te vinden en de samenhang tussen begrippen te
herkennen.
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Schrijven
We gebruiken de methode 'Schrijven in de Basisschool'. In groep 2 beginnen we met het voorbereidend schrijven. Allerlei schrijfpatronen worden geoefend en er wordt gelet op de juiste
pengreep. Na het voorbereidend schrijven volgt het aanvankelijk schrijven in groep 3. De
letters worden geoefend. Heeft de leerling de oefening onder de knie dan volgt het
voortgezet schrijven. Dit loopt door tot in groep 6. Hierbij worden de hoofdletters met
verbindingen aan-geleerd en lettervormen geautomatiseerd. Later wordt er aandacht
besteed aan creatief schrijven.

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie zit bij groep 1 en 2 verweven in de thema’s.
Voor wereldoriëntatie maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de geïntegreerde methode
‘Blink’. Met deze methode werken we thematisch en krijgen de kinderen door het jaar heen
een gevarieerd aanbod. Incidenteel wordt er hieruit in groep 1 en 2 ook gebruik gemaakt
van een thema of worden er items uit de methode blink gebruikt.
Verkeersonderwijs
Voor verkeer maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de VVN verkeersmethode.
Het doel van de methode is de kinderen te leren zich veilig in het verkeer te begeven. Een
onderdeel van het verkeersonderwijs is het verkeersexamen in groep 8.
Met hulp van ouders worden voor alle groepen lessen op het plein georganiseerd met
activiteiten en materialen vanuit het ROVZ. Het ROVZ is een samenwerkingsverband van
vijftien partners. Zij hebben de taak om verkeersveiligheid te bevorderen in de provincie
Zeeland. Dat wordt op verschillende manieren uitgevoerd.
-Afstemmen verkeersveiligheidsbeleid;
-Kennis- en informatieoverdracht van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding;
-Monitoren verkeersveiligheidscijfers;
-Subsidies beschikbaar stellen en lesmateriaal en cursussen aanbieden;
-Samen met partners tijdelijke of structurele projecten ontwikkelen.
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Expressieactiviteiten (muzikale vorming, tekenen en handvaardigheid)
De lessen voor tekenen, handvaardigheid, muziek en dans worden door de eigen leerkracht
gegeven. Ze worden gedurende een aantal weken/lessen per jaar ondersteund door speciaal
opgeleide en deskundige leerkrachten uit de vereniging.
Ieder jaar wordt er een zogenaamde 'creamiddag' georganiseerd (voor Kerst of Pasen).
Voor muzikale vorming gebruiken we de methode ‘Eigenwijs, digitaal’. We streven naar een
doorgaande lijn in de lessen, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de
individueleontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Tevens dient er ruimte te zijn om bij
speciale gelegenheden een eigen invulling aan de lessen te geven.
Groep 5/6 doet mee aan het project “Heel Veere speelt”. Een samenwerking tussen school,
muziekschool en muziekvereniging, waarbij de kinderen een instrument leren kennen en
bespelen.

Bewegingsonderwijs
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met het bewegen binnen verschillende
“leerlijnen”. Te weten: Balanceren, klimmen, doelspelen, zwaaien, over de kop gaan, springen,
mikken, glijden, hardlopen, tikken, stoeien en dansen.
Leerlingen kunnen zichzelf elke les uitdagen op het beweegniveau dat bij hen past.
Ook wordt er in de lessen bewegingsonderwijs veel aandacht besteedt aan het samen bewegen.
Samen overleggen, samen winnen, samen verliezen, samen een spel starten en elkaar helpen als
iemand iets moeilijk vindt.
En tot slot hoort bij sport ook “regelen”. De leerlingen leren het zelfstandig opstarten en afsluiten
van een activiteit en het bijhouden of tellen van scores.
1 keer per jaar wordt de MQ-scan afgenomen bij de leerlingen van groep 1-8. De gegevens van de
scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar: www.mqscan.nl
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Onderwijs in de Engelse taal
In groep 1 en 2 wordt incidenteel binnen de thema’s aandacht besteed aan de Engelse taal.
In groep 3 t/m 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode ‘Take it Easy’ We willen
de kinderen kennis laten maken met en een positieve houding bijbrengen ten opzichte van
hetleren van Engelse taal
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We vinden het heel belangrijk kinderen te leren omgaan met zichzelf en anderen, met hun
eigen emoties en met die van anderen. We willen de kinderen leren zich te verplaatsen in de
ander.
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Het schoolgebouw
De groepen zijn verdeeld over vijf lokalen. Regelmatig wordt ook de hal gebruikt, bijv.
wanneereen combinatiegroep wordt opgesplitst. Voor hulp aan en werken met individuele
kinderen of kleine groepjes hebben we een aparte ruimte ter beschikking in een gedeelte van
de gemeen-schapsruimte(8) naast lokaal 4.
Plattegrond van het schoolgebouw
1: leslokaal
2: leslokaal
3: leslokaal
4: leslokaal
5: leslokaal
6: speel/gymlokaal
7: verkleed-/ hulpruimte leerling
8:kleuterhal
9: hal/teamkamer
10: directiekamer
11: kamer IB-er
12: toiletten onderbouw
13: toiletten bovenbouw
14: speelplaats onderbouw
15: speelplaats bovenbouw
16: ingang onderbouw
17: ingang bovenbouw
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HOOFDSTUK 4

DE ZORG VOOR DE KINDEREN

De opvang van nieuwe leerlingen in de school
We verwelkomen nieuwe leerlingen middels een kennismakingsgesprek met de directeur.
Hierbij wordt informatie uitgewisseld en bekeken waar uw zoon/dochter in de klas komt.
Wanneer kinderen bijna 4 jaar zijn wordt met de groepsleerkracht een afspraak gemaakt
vooreen kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek, dat ongeveer een uurtje duurt, mag u uw
kindgezelschap houden. Daarna mag uw kind vijfmaal een ochtend of middag alleen naar
school komen en meedraaien in de groep. Tijdens deze wenperiode heeft u bij de
inschrijving een intakeformulier gekregen. Deze is dan ingevuld en wordt met u en de
groepsleerkracht doorgesproken. Na een periode van zo’n 2 weken op school heeft u
wederom met de groepsleerkracht een kort gesprek over de eerste periode.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Van alle kinderen volgen we de voortgang in hun ontwikkeling en behaalde resultaten. Voor
groep 1/2 doen we dat m.b.v. de Kijklijst en voor groep 3-8 houden we overzichten bij van de
methodetoetsen en niet-methodetoetsen in Parnassys, ons schooladministratieprogramma.
Op sociaal – emotioneel gebied volgen we de kinderen m.b.v. het leerlingvolgsysteem ‘IEP’.
Teamleden, die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken:
Het welbevinden en de vorderingen van de leerlingen worden drie keer per jaar
doorgesproken in het hele team in een zogenaamde 'voortgangsbespreking'. Dat gebeurt
m.b.v. het leerling-volgsysteem. Kinderen waarbij de voortgang achterblijft en waarbij de
opvang mogelijk problemen kan gaan geven binnen de groep worden besproken in de
‘leerlingbespreking’.
Alle ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling
en vorderingen van hun kinderen ('15-minuten gesprekken'). Indien er aanleiding toe is,
wordt er tussendoor contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) door de leerkracht.
Wanneer er uwerzijds behoefte is aan contact, kunt u met de leerkracht van uw kind een
afspraak maken.
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Passend onderwijs, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Op onze school willen we onderwijs verzorgen voor alle kinderen, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs
van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school zorgplicht heeft. Dat
betekent dat de school de plicht heeft om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de
onderwijsbehoefte van het kind wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een
andere school zoekt waar aan het kind optimaal onderwijs wordt geboden. De Lichtstraal

heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke mogelijkheden, grenzen en
ambities ze hebben om af te stemmen op specifieke onderwijsbehoeften.
Interne zorg
Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen maken we gebruik van het
leerlingvolgsysteem(zie hoofdstuk 4.2 en 4.4).
Basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school in het
samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle leerlingen
beschikbaar is op alle scholen.
Voor leerlingen die tot bijzondere prestaties kunnen komen, is er het programma ‘Pittige
Primasklas’. Deze leerlingen worden, evenals de kinderen die extra hulp nodig hebben,
besproken in de leerlingenbespreking. Aan de hand van door ons opgestelde criteria bepalen
we of een leerling mag deelnemen aan deze klas.
Voor kinderen die gedurende de schoolperiode meer ondersteuning nodig hebben, wordt de
onderstaande werkwijze gevolgd om daarmee af te stemmen op de onderwijsbehoefte van
deze kinderen:
De leerkracht doet binnen de groep aanpassingen voor de leerling, opdat de leerling zich
voldoende ontwikkelt.
Als de aanpassing(en) niet het gewenste resultaat oplevert en consequenties heeft op één of
meer van de gebieden, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling (en de groep)
wordt de leerling in een leerlingbespreking met de IB-er besproken om een stappenplan
voor deze leerling uit te zetten.
Als na evaluatie van het stappenplan onvoldoende effect is gebleken wordt externe hulp
gevraagd.
Ouders worden daarvan op de hoogte gebracht en het stappenplan wordt met de ouders
doorgenomen. Overleg met het Zorgteam ; De leerling wordt besproken in een team met
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deskundigen. De GGD arts, de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk en de
Schoolmaatschappelijk werker van de Gemeente Veere. Hierbij zijn ook de directeur, de IBer en de leerkracht van de leerling aanwezig.
Er wordt richting gegeven aan welke hulp er kan worden geboden. Dit wordt weer terug
gekoppeld naar de ouders.
Passend onderwijs: wijziging extra ondersteuning:
Het bestuur van Kind op 1 (ons samenwerkingsverband) heeft besloten de extra onder
steuning anders te organiseren.
Voortaan krijgen de basisscholen vooraf een bedrag dat zij kunnen inzetten voor extra
personeel/formatie om de leerlingen met arrangementen en/of hun leerkrachten te ondersteunen.
Zij hoeven daarvoor geen aanvraag per kind meer te doen en ook kunnen zij de uren
flexibeler inzetten in de school.
Als het met de ene leerling goed gaat kan er wat in de uren geschoven worden ten bate van
een andere leerling.
Voor kinderen met zeer ernstige leerproblemen en kinderen met lichamelijke beperkingen
kan nog wel een aanvraag worden gedaan bij het Loket.
Ook kan de school eventueel een aanvraag doen voor ambulante begeleiding voor de
leerkracht.
Al onze scholen hebben extra faciliteiten voor de ondersteuning: extra formatie bij leerkrachten en/of de IB-er of onderwijsassistentie.
De extra formatie wordt gebruikt om groepen te spitsen, een groep extra te maken, kinderen of een groep te begeleiden, etc.
De school bepaalt hoe dit wordt vormgegeven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Samenwerkingsverband Kind op 1,
www.swvkindop1.nl

Protocol bevordering en zitten blijven
Op school is een protocol aanwezig ten aanzien van de "kleuterverlenging" (voor kinderen van
groep 1 en 2) en het "zitten blijven" (voor kinderen van groep 3 t/m 7). Dit protocol be vat criteria
die wij hanteren om te bepalen of een leerling nog een jaar langer in dezelfde kleutergroep blijft
en het bevat criteria om te bepalen of een leerling van groep 3, 4, 5, 6 of 7 wordt bevorderd naar
een volgende groep. Er is bovendien een protocol aanwezig waarin de voorwaarden zijn
omschreven waaraan een leerling moet voldoen om eventueel vervroegd te worden
overgeplaatst van groep 1 naar groep 3. Het betreft kinderen die zijn geboren in de periode van
01 oktober t/m 31 december. Beslissing ligt te allen tijde bij de school.
Leerlingvolgsysteem
Op school hebben we een registratiesysteem waarbij de (leer)vorderingen van de kinderen door
middel van methode-onafhankelijke observaties en toetsen systematisch worden vastgelegd, het
zogenaamde leerlingvolgsysteem. Het systeem heeft als doel het tijdig signaleren van
problemen, om die dan in een vroeg stadium te verhelpen. Na afname van de IEP LVS-toetsen
kunnen we de resultaten van de leerlingen vergelijken met de landelijke gemiddelden. Voor
groep 1 en 2 maken we gebruik van de KIJKregistratie. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8

18

hanteren we het leerlingvolgsysteem voor de kennisgebieden rekenen en taal ( begrijpend lezen
en technisch lezen en spelling). Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem
‘Zien’ voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Groep 8 maakt de IEP-eindtoets. Alle gegevens
worden opgeslagen in het schooladministratieprogramma Parnassys.
Rapportage en evaluatie
Twee keer per jaar wordt aan ieder kind een rapport uitgereikt. Na het eerste rapport
worden de ouders/verzorgers & kinderen uitgenodigd voor een '15-minuten gesprek' over
de vorderingen en ontwikkeling uw kind. Het rapport geeft onder andere aan hoe ver een
leerling is met lezen, taal, rekenen en motoriek en is voor de groepen 1 t/m 3 een
woordrapport. De groepen 4 t/m 8 hebben een combinatie van een woord- en cijferrapport.
Contact met ouders/verzorgers
Onze school vindt een goede relatie tussen school, leerlingen en ouders/verzorgers van
groot belang.
Aan het begin van een nieuw schooljaar worden er na de eerste weken een startgesprek
gehouden. Voorafgaand vult u een lijst hiervoor in. Ook vindt er na het 1ste rapport een
ouder & kindgesprek plaats waarop u beiden wordt uitgenodigd.
Elke maand gaat er een nieuwsbrief uit en tussentijds wordt u geïnformeerd middels Parro,
de oudercommunciatie middels een app. De toelichting krijgt u hiervan bij het
kennismakingsgesprek.
We stellen het ook zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen thuis, die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind(eren).
Privacy beleid
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement van onze organisatie. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het
onderwijzen, begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving
op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze
schoolgegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit
van onze school, willen wij graag de geloofs- overtuiging registreren zodat wij daar– zo
mogelijk– tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze
informatie aan de school is niet verplicht.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze
school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Primas-scholengroep, worden daar een
beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet
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meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren
als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers op bestuursniveau overeenkomsten afgesloten
over de gegevens die zij van ons krijgen, zodat misbruik van die informatie door de leverancier
wordt voorkomen.
Verder maken wij gebruik van het zogenaamde ‘instemmingsformulier’. Hier kunnen ouders
aangeven of zij al dan niet toestemming geven voor het gebruiken van foto’s, filmbeelden etc.
Dit kan ook digitaal aangegeven worden via Parro.
De begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs
Aan het eind van groep 8 gaat uw kind naar het Voortgezet Onderwijs. Welk type onderwijs
het wordt, daarin zal de groepsleerkracht u adviseren. Hiervoor krijgt u begin van het
schooljaar een uitgebreide brief met alle specifieke info hierover. Mocht u eerder interesse
hebben in deze brief, mag u deze vragen bij de directeur. Verder is het mogelijk om u te
laten informeren op de VO-scholen zelf tijdens de open dagen.
Huiswerk
Vanaf groep 3 zal er thuis een spreekbeurt worden voorbereid of een werkstuk/presentatie
over een bepaald onderwerp worden gemaakt. We proberen dit als de kinderen in de
midden- en bovenbouw zitten geleidelijk op te bouwen, zodat ze wennen aan (t)huiswerk.
In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen dan ook regelmatiger (leer)werk mee naar
huis, zoals voor spelling, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en Engels. In groep 7&8
wordt het huiswerk bijhouden in agenda’s die de kinderen van school krijgen.
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HOOFDSTUK 5

DE LERAREN

Aan “de Lichtstraal” werkt een aantal leerkrachten. Dit betreft zowel fulltimers als
parttimers. Allen hebben de volledige bevoegdheid. Dat wil zeggen dat alle leerkrachten alle
vakken mogengeven in alle groepen.
Naast de onderwijsbevoegdheid hebben alle leraren gerichte nascholing gevolgd op het
gebied van computers in het onderwijs, zorgverbreding en een aantal andere deelaspecten.
Vervanging bij ziekte van de leerkrachten
Als een leerkracht ziek is, bekijkt de directeur of zij of één van de andere leerkrachten de zieke
leerkracht wil en kan vervangen. Als dat niet lukt, wordt de groep die gesplitst staat
gecombineerd. In dit geval groep 3&4.
Stagiaires
Onze school is praktijkschool van de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs).
Dit is het instituut waar men wordt opgeleid tot leerkracht aan een basisschool. Het is een
afdeling van de Hogeschool Zeeland. We begeleiden als personeel de studenten bij het
praktische gedeelte van hun opleiding. Vierdejaars PABO-studenten, die hun opleiding in
feite al hebben afgerond, mogen in dat jaar twee dagen per week zelfstandig voor een groep
staan. De eigen leerkracht is aanvankelijk tijdens deze stage lessen aanwezig, maar als de
stagiair(e) naar het oordeel van de leerkracht verantwoord met de groep omgaat, trekt
hij/zij zich meer en meer terug. Het voordeel voor de school is dat de leerkracht tijd heeft
voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van de eigen groep. Het voordeel voor de
stagiair(e) is dat hij/zij meer ervaring kan opdoen in het zelfstandig leidinggeven aan een
groep leerlingen. Bovendien is de stap naar een baan in het onderwijs minder groot. Deze
vorm van afstuderen wordt LIO genoemd. Het betekent: Leraar In Opleiding. Om LIO-er te
zijn aan een school, moeten studenten solliciteren naar een LIO-plaats.
De afdeling Welzijn van het ROC Zeeland (Regionaal Opleidingscentrum voor middelbaar
beroepsonderwijs en volwasseneducatie) in Goes heeft een afstudeerrichting
onderwijsassistent. Studenten die deze richting kiezen, lopen een half jaar stage op een
basisschool. Tijdens deze periode helpen ze de leerkracht met allerlei voorkomende
werkzaamheden en geven zij les aan een klein groepje of aan individuele leerlingen.

Nascholing
Het schoolplan geeft aan in welke richting onze school zich verder wil ontwikkelen. Daar
wordt de nascholing op afgestemd. Elk jaar wordt bekeken welke onderwerpen er voor de
nascholing van dat jaar gekozen worden.
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HOOFDSTUK 6

DE OUDERS

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Wij vinden het van groot belang dat de ouders bij de school worden betrokken. In de eerste
plaats willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de opvoeding thuis. Daarom is een goed
contact tussen school en ouders noodzakelijk. In de tweede plaats kunnen we onze
organisatorische mogelijkheden aanzienlijk vergroten door het inschakelen van ouders.
In dit hoofdstuk geven we een antwoord op de vraag op welke wijze de ouders hun
betrokkenheid bij de school kunnen tonen. Daarnaast geven we ook aan wat we van de
ouders verwachten.
Informatievoorziening aan ouders
Rapportage
Uw kind krijgt van ons een rapport dat twee keer per jaar wordt uitgereikt. In de groepen 1 tot
en met 3 worden de ontwikkelingen/vorderingen genoteerd door middel van een
'woordbeoordeling'. In de groepen 4 tot en met 8 worden de leerlingen beoordeeld door
middel van een 'woordbeoordeling' in combinatie met cijfers.
Contact ouder - school
In september ontvangt u een uitnodiging voor een startgesprek over het welbevinden van
uw kind(eren). Daarvoor krijgt u voorafgaand aan dit gesprek een oudervragenlijst mee naar
huis die als leidraad wordt gebruikt voor dit gesprek.
Bij deze gesprekken mogen de kinderen mee vanaf groep 3, waar nodig plannen we een
ander moment in om het gesprek alleen te voeren.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u of de leerkracht het nodig vindt dat er wederzijds
contact moet zijn. In dat geval kan er een afspraak na schooltijd gemaakt worden om over
uw kind met de leerkracht te praten.
Nieuwsbrief
Elke maand geeft de school een Nieuwsbrief uit. Daarin staat actuele informatie over
activiteiten in de komende periode, onderwijskundige ontwikkelingen van de school en
bestuurlijke ontwikkelingen.
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Hoe is de inspraak op school geregeld?
Het Toezichthoudend Bestuur
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf leden en vervult in beleidsmatige en beheersmatige
zin een toezichthoudende rol.
Algemeen Directeur
De algemeen directeur draagt zorg voor de strategische beleidsvorming en strategische
advisering, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid
en draagt zorg voor het behalen van de gewenste onderwijsresultaten door het adequaat inzetten van personele en financiële middelen. De algemeen directeur en de schooldirecteuren
zijn samen verantwoording verschuldigd aan het toezichthoudend bestuur voor de kwaliteit en
het functioneren van de scholen.
Directeurenoverleg
Het directeurenoverleg wordt gevormd door alle directeuren van de scholen van de
vereniging. Zij vergaderen één keer per maand onder voorzitterschap van de algemeen
directeur.In het directeurenoverleg wordt het strategisch beleidsplan voorbereid. Daarnaast
wisselen de directeuren ervaringen en kennis uit.
Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is ook een MR verbonden. Deze raad bestaat uit twee ouders/verzorgers en
twee onderwijsgevenden. Kiesgerechtigd en verkiesbaar -voor de oudergeleding- zijn:
Ouder(s)/verzorger(s) die de grondslag en doelstelling van de vereniging respecteren
Ouder(s)/verzorger(s) van op onze school gaand(e) kind(eren), gedurende zes maanden
aaneengesloten.
De MR heeft een reglement, waarin zaken als bevoegdheden, aftreden en verkiezing staan
beschreven. Op school kunnen bepaalde beslissingen niet worden genomen, tenzij de MR
instemt met het besluit. Voor andere beslissingen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR
houdt zich alleen bezig met onderwerpen die voor onze school van belang zijn.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR)
Binnen de structuur van onze schoolvereniging is er ook een GMR. Deze bestaat uit 3 ouders
en 3 onderwijsgevenden. De GMR houdt zich uitsluitend bezig met beleidszaken en met
onderwerpen die voor alle scholen van belang zijn; zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid.
De activiteitencommissie
Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden die het team ondersteunt bij
diverse schoolactiviteiten zoals: schoolreizen, musicals, einddag, projecten, enz. Alle
schoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoording van de directie. Eveneens worden
buitenschoolse activiteiten (zie ABC) door deze commissie georganiseerd. Zij werft leden
door in de nieuwsbrief oproepen te plaatsen voor aanbeveling van nieuwe leden voor de
activiteitencommissie. Aan het lid zijn van deze commissie wordt als voorwaarde
'ouder/verzorger van op onze school gaand(e) kind(eren) zijn' gesteld.
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Ouderparticipatie
U kunt zich als ouderhulp aanmelden voor diverse activiteiten zoals: lezen, computerhulp,
schooltuinouder enzovoorts. Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een formulier,
waarmeeu zich kunt aanmelden. Uw aanmelding komt in een map te staan. De teamleden en
de activiteitencommissieleden raadplegen deze map bij het vragen om ouderhulp. Wanneer u
gevraagd wordt, handelt u hierbij steeds in opdracht en onder verantwoording van de
leerkracht(en).
Buiten Schoolse Opvang (BSO)
De Lichtstraal heeft samen met alle scholen van Primas-scholengroep de buitenschoolse
opvang uitbesteed aan KinderOpvangWalcheren.
Klachtenregeling
Het is niet ondenkbaar dat er zich tijdens het schooljaar problemen voordoen. Neem in zo'n geval
als ouders a.u.b. altijd eerst contact op met de desbetreffende leerkracht. Als u er samen niet
uitkomt, kunt u dan contact opnemen met de directie. Leidt dit gesprek niet tot een
bevredigende oplossing, dan kunt u de stappen ondernemen zoals die op de website onder
het kopje ‘Klachtenregeling’ staan vermeld.
Regeling seksuele intimidatie/Vertrouwenspersoon
Binnen onze school is een contactpersoon aangesteld voor hulpverlening bij ongewenste
intimiteiten, zoals geweld, agressie en seksuele intimidatie. De contactpersoon, juf Ellen, verzorgt
de eerste opvang van degene die zich hiermee geconfronteerd voelt, geeft eventueel advies
en verwijst indien nodig naar externe contactpersoon, dr.Heijmans, of naar de
vertrouwenspersoon van het bestuur.
Pesten/Pestprotocol
De leerkrachten van onze school vinden een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen
heel belangrijk. Binnen deze sfeer mag er niet gepest worden. Wanneer is het plagen en
wanneer is het pesten? We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar
gewaagd zijn en het vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te
geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een prikkelend spelletje, dat door geen
van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is sprake van een
pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met
verschillende conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas
komt bij conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.
Bij pesten gaat het echt om systematisch en structureel gedrag van één of meerdere
kinderen gericht tegen één en hetzelfde kind. Hierbij is meestal ook sprake van een
machtsverhouding, waarbij het gepeste kind geen gelijkwaardige partij is. Dit is voor
hem/haar dan wel vervelend en soms zelfs bedreigend.
Ter bestrijding van pestgedrag volgen wij de aanbevelingen van een landelijke stichting. Deze
aanbevelingen zijn vastgelegd in een pestprotocol dat ter inzage ligt op school. Het
belangrijkste uitgangspunt van dat protocol is dat pestgedrag wordt besproken binnen de
groep waarin het gebeurt. De leerkrachten zijn alert op het voorkomen van pestgedrag.
Desondanks zien wij lang niet alles. Brengt u ons alstublieft op de hoogte als uw kind wordt
gepest. Alleen dán kunnen wij er iets tegen ondernemen.
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Procedure van melding.
Wanneer ouders het vermoeden hebben van pestgedrag bij hun kind melden ze dit bij de
groepsleerkracht van hun kind. Deze zal proberen te achterhalen wat er aan de hand is en
waar nodig actie ondernemen. Wanneer er sprake is van pestgedrag zal hij/zij dit aanpakken
volgens de afspraken in het pestprotocol. Op dit moment worden de andere leerkrachten
hiervan op de hoogte gebracht. Ook gedurende het verdere verloop worden alle
leerkrachten op de hoogte gehouden.
Wanneer ouders dit niet bij de groepsleerkracht willen/kunnen melden of niet tevreden zijn
over de aanpak of het verloop, kunnen zij zich wenden tot de directie.
Wanneer ook dat niet naar tevredenheid verloopt, kunnen ouders zich wenden tot de
vertrouwenspersoon intern of extern. De namen van deze vertrouwenspersonen staan
vermeld in de schoolkalender.
Wanneer ook dat niet naar tevredenheid verloopt, kunnen ouders zich wenden tot de
Medezeggenschapsraad die zich buigt over het verloop van de procedure.

Ouderbijdrage
Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om kosten voor activiteiten zoals sinterklaas,
kerst, schooltuin of excursies van te betalen.
Leerlingen worden (omwille van het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit
uitgesloten.
Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en
billijkheid wordt vastgesteld, en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders
aan het onderwijs middels instemmingsrecht van onze Medezeggenschapsraad wordt
vastgesteld.
De vrijwillige bijdrage is voor onze school vastgesteld op minimaal €40,00 per kind per
schooljaar. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten voor feesten en
activiteiten te betalen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het
Ministerie worden vergoed. Het bedrag komt dus volledig ten goede aan de kinderen.
Voor betaling ontvangt u een formulier hiervoor.
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HOOFDSTUK 7

DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS
IN DE SCHOOL

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
De school heeft een schoolplan dat is vastgesteld voor vier jaar. Dat schoolplan is opgesteld in
overleg met alle bij de school betrokken geledingen; de ouders, de MR, de leerkrachten en
deleerlingen.
Zorg voor de relatie school en omgeving
Onze school staat in Westkapelle en wil daar nauw mee verbonden zijn. Om die reden
nemen we deel aan een aantal lokale activiteiten.
De groepen 7 en 8 leggen ook jaarlijks een krans bij het oorlogsmonument bij de vuurtoren op
of rond 1 november ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers bij de bevrijding in 1944,
toenWestkapelle zwaar werd getroffen.
Bij deze herdenking wordt nauw samengewerkt met andere instanties, zoals de commandostichting en vereniging van oud-commando’s.
Ook onderhouden we contacten met de kerk, met museum het Polderhuis, met
verschillende verenigingen en organisaties en ook met de verzorgers in het WoZoCo, om
waar mogelijk gezamenlijke activiteiten te plannen.
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DE RESULTATEN

De leerresultaten
In de eerste plaats bevat ons onderwijs een aantal vormende elementen: geloofsopvoeding, zelfstandigheid, creativiteit en respect. Veelal worden deze elementen
samenvattend ‘waarden en normen’ genoemd. De resultaten van dit pedagogisch onderwijs
zijn echter niet objectief te meten. In de tweede plaats richt onze missie zich op het
verwerven van kennisvaardigheden. De resultaten hiervan zijn wel meetbaar. Hieronder
geven wij u een overzichtvan deze resultaten.
Wij hebben een aantal mogelijkheden de resultaten te meten van ons onderwijs in relatie
tot het bereiken van de opdracht van de school:
•

Voor de kleuters (groep 1 en 2) maken we gebruik van de Kijkregistratie om de
ontwikkelingvan de kinderen bij te houden en te volgen.
• Met behulp van methode afhankelijke toetsen.
Bij rekenen, taal en spelling geeft de methode na elk leerstofblok een toets. Met behulp
vandeze toetsen kunnen we vaststellen of de beoogde doelen zijn bereikt.
Als dat niet het geval is bieden de methoden extra stof aan, de zogenaamde
herhalingsstof.De leerlingen die de doelen wel hebben bereikt maken op dat moment
zelfstandig verrijkingsstof. De leerkracht heeft nu meer tijd om het kind dat de
herhalingsstof moet maken te helpen. Na deze ronde krijgt het kind de kans opnieuw een
toets te maken.
Het is op onze school de laatste 10 jaar zo geweest dat bijna alle leerlingen op deze wijze
het normale onderwijsprogramma konden volgen.
• Met behulp van methode onafhankelijke toetsen.
In groep 3 tot en met 8 maken de kinderen twee keer per jaar een IEP LVS toets voor
de vakken: spelling, rekenen en wiskunde, technisch lezen en begrijpend lezen.
•

Groep 8 doet mee m e t d e landelijke I EP eindtoets, Onze school scoort
gemiddeld rond of boven dat gemiddelde.

Jaar /toets
2014 Cito
2015 Cito
2016 Iep
2017 Iep
2018 Iep
2019 Iep
2020 Iep
2021 Iep
2022 Iep

Score SCHOOL
532,8
534,7
78
82,50
82,33
80
Geen toets gemaakt!
82,8
78,8
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• Met het aantal kinderen die extra zorg krijgen.
Kinderen die uitvallen op hun toetsen komen in de leerlingbespreking terecht. In de
eerste plaats wordt er gezocht naar mogelijkheden het leerprobleem van het kind binnen
de klas opte lossen. Als dat niet lukt kan een aanvraag gedaan worden bij het loket Kind
op 1 voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement.
•

Door het aantal verwijzingen naar Speciale scholen voor basisonderwijs (SBAO) te
tellen. De afgelopen tien jaar hebben wij nauwelijks leerlingen verwezen naar het
SBAO.

• Door de uitstroomgegevens.
Elk jaar verlaat er een groep kinderen de school naar het Voortgezet Onderwijs.De
verdeling over HAVO/VWO of VMBO kan van jaar tot jaar verschillen.
Schooljaar
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Praktijkschool

1

VMBO B/K
4
3
2
1

VMBO GT
1
4
2
3
1
4
2
2
4

6
2
2
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HAVO
2
2

3
1
2
6

HAVO/VWO
6

VWO
4

3
1
2
2
1
2

1
1
1
1
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SCHOOLTIJDEN EN REGELS

De schooltijden
De schooltijden zijn voor de alle groepen hetzelfde.
We werken met het 5 gelijke dagen rooster, daarbij gaan alle kinderen elke dag van
8.30 -14.00 uur naar school. Groep 1 en 2 spelen 2x per dag buiten. Groep 3 t/m 8 spelen in
de ochtendpauze en de lunchpauze een kwartier buiten.
De kinderen mogen ‘s ochtends 10 minuten voor aanvang van de les naar binnen.
De kinderen krijgen 5 uur les per dag en er is een half uur lunchpauze, waarin we eten en
buiten spelen o.l.v. de leerkracht.
De leerplicht en mogelijkheden voor verlof
Hieronder volgen de 'spelregels' met betrekking tot het onderwerp leerplicht.
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is.
Alle kinderen gaan al op 4-jarige leeftijd naar school. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder
de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. De
leerplichtambtenaar kan niet optreden tegen ouders of verzorgers die een ingeschreven 4jarige van school houden. Het is wel aan te raden om het met de school te bespreken
wanneer u uw kind een dag thuis wilt houden. We willen dit in principe zoveel mogelijk
beperken.
Vrijstellingsmogelijkheid
De directeur van de school beslist of een leerling een keer per jaar maximaal tien
schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet.
Voor hetmogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht\
Schorsing
Leerlingen kunnen voor een tijdje van school worden gestuurd.Dat heet: schorsing.
Bij ernstige misdragingen of wangedrag kan de directeur een leerling na overleg met de
groepsleerkracht en de ouders een leerling voor ten hoogste een wéék schorsen. In dit geval
heeft er dus vooraf overleg plaatsgevonden met de ouders. Er zijn dan ook vooraf afspraken
gemaakt over de duur van de schorsing, de voorwaarden waaronder de leerling weer naar
school mag komen en de activiteiten die de leerling tijdens de schorsing moet ondernemen
(huiswerk, strafwerk). De afspraken worden op schrift gezet, gaan naar de ouders, inspectie
en leerplichtambtenaar en komen in het leerling dossier.
Wanneer een leerling zich dusdanig gedraagt dat de lichamelijke of geestelijke gezondheid
van medeleerlingen of personeel van de school acuut in gevaar komt, kan de directeur na
overleg met de groepsleraar een leerling onmiddellijk schorsen. De ouders worden meteen
gebeld en verzocht hun kind zo spoedig mogelijk op te komen halen. De betrokken groepsleerkracht doet zijn / haar verhaal aan de directeur. Tenminste binnen 24 uur na de schorsing
gaat de directeur samen met een van de leerkrachten (bij voorkeur niet de groepsleerkracht), namens het bevoegd gezag, een gesprek aan met de ouders en evt. de betreffende
leerling. De ouders kunnen hun verhaal doen en er worden afspraken gemaakt over de duur
van de schorsing en de voorwaarde waaronder de leerling terug kan komen naar school.
Daarna wordt de groepsleraar op de hoogte gesteld door de directeur. Het bevoegd gezag
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wordt direct op de hoogte gebracht. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt en
ondertekend door de directie en de ouders. Deze verslagen gaan naar de ouders en komen
inhet leerling dossier.
Verwijdering
Meerdere schorsingen kunnen leiden tot definitieve verwijdering van de school. Een besluit
tot definitieve verwijdering wordt door de schoolleiding schriftelijk aan de ouders
medegedeeld, met opgave van redenen. Een afschrift gaat naar het bevoegd gezag, de
inspectie en de leerplichtambtenaar en komt in het leerling dossier. De schoolleiding stelt de
ouders in de gelegenheid om zich over de kwestie uit te spreken. Ouders kunnen de
inspectie ter bemiddeling vragen. Blijft de schoolleiding / het bevoegd gezag bij zijn besluit,
dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het bevoegd gezag
binnen vier weken schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Wanneer de schoolleiding /
het bevoegd gezag nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen dan kunnen
de ouders in beroep gaan bij de rechter. Het bevoegd gezag / de schoolleiding zal een andere
school voor de leerling zien te vinden. Lukt dit in acht weken niet, dan mag de school de
leerling de toegangtot de school weigeren. Wanneer ouders en school met elkaar in een
dergelijke situatie be- landen, is het voor de ouders verstandig om zich af te vragen of zelf als
ouders een andere school zoeken, niet de beste oplossing is in het belang van het kind.
Tijdens de procedure totverwijdering kan een leerling worden geschorst.
Regels voor ondersteunende werkzaamheden door ouders/verzorgers
De ouders/verzorgers verrichten hun werkzaamheden onder directe verantwoordelijkheid
vande groepsleerkracht. Zij dienen zich te houden aan de opdrachten die ze ontvangen van
de leerkracht(en). Indien de opdracht onduidelijk is, of de ouders/verzorgers hebben andere
ideeën over de uitvoering, dan zijn zij verplicht dit te overleggen met de betrokken groepsleerkracht(en).
Alle ouders/verzorgers zijn -tijdens ondersteunende werkzaamheden- verzekerd voor
Wettelijke Aansprakelijkheid op grond van een collectieve verzekering van het bestuur.
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ABC

Aandachttraining
Kinderen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Om jezelf goed staande te
kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent
om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te kunnen brengen. In de aandachttraining leren
kinderen zelf- vertrouwen te hebben, zich beter te concentreren, emoties en gedachteprocessen te benoemen en begrijpen, aanwezig te zijn in het nu, het ge-heugen te
verbeteren, geest en lichaam tot rust te brengen, aardiger te zijn voor zichzelf en anderen,
daarbij nemen de executieve functies toe en is een kalme geest beter in staat tot leren Juf Ellen
is opgeleid hiervoor en verzorgd deze lessen bij ons op school.
Bedrijfshulpverlener
Op onze school zijn minimaal twee leerkrachten aangesteld als bedrijfshulpverlener. Zij zijn
onder verantwoordelijkheid van de directie belast met de uitvoering van een veiligheidsplan.
Tevens zijn zij in het bezit vaneen BHV-diploma en deskundig op het gebied van kleine
(brand) wonden. Zij beslissen wanneer er contact wordt opgenomen met externe
hulpverleners.
Begunstiger school
Naast lid of donateur zijn van de Vereniging Primas-scholengroep kunt u ook begunstiger
van de ‘de Lichtstraal’ worden. U ontvangt de nieuwsbrief van onze school. Iedereen die het
Christelijk Onderwijs in Westkapelle een warm hart toedraagt kan op deze manier ‘de
Lichtstraal’ financieel ondersteunen. Uw bijdrage komt immers ten goede aan onze school!
Buitenschoolse activiteiten
Tijdens een schooljaar ontvangen we geregeld uitnodigingen voor deelname aan
buitenschoolse activiteiten door de leerlingen. Het betreft o.a. schoolvoetbaltoernooi,
schoolkorfbaltoernooi enzovoort. Wanneer een kind wil deelnemen moet één van de
ouder(s)/verzorger(s) een opgave- formulier invullen en ondertekenen.
Christelijke feesten
Het kerstfeest vieren de groepen 1 tot en met 8 samen. Om de twee jaar worden
ouder(s)/verzorger(s), broer(s), zus(sen), grootouder(s) en andere belangstellenden
uitgenodigd deze viering bij te wonen. De kerstliturgie wordt door het schoolteam gemaakt
en met de kinderen uitgevoerd.
Het paasfeest en het pinksterfeest vieren de kinderen in de eigen groep met hun leerkracht.
Culturele vorming
Elke groep krijgt jaarlijks een aanbod op het gebied van kunst en cultuur.Dat kan zijn: een
poppentheater, toneelspel, zangers, een schoolconcert enzovoort. Wij vinden het een goede
zaak dat kinderen op deze wijze kennis maken met onderdelen van onze cultuur.
Eten en drinken
's Morgens onder schooltijd hebben de kinderen gelegenheid iets te eten en te drinken. Wilt
u zorgen voor een gezond tussendoortje?! Bijvoorbeeld fruit, rauwkost, melk. Geeft u dit zelf
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aan uw kind mee?
Ook lunchen we met de kinderen op school. Wilt u ook zorgen voor een gezonde lunch?!
Fietsenstalling
De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 kunnen hun fietsen plaatsen bij de ingang van de
onderbouw. Voor de groepen 4 tot en met 8 is er op het schoolplein van de bovenbouw een
fietsenstalling.
Gymkleding
Tijdens de lessen lichamelijke oefening dragen de kinderen sportkleding: een sportbroek en
een T-shirt of een gympakje, gymschoenen (geen zwarte zool!) of balletschoentjes. Denkt u
aan het merken van de kleding.
Herdenking
Ieder jaar leggen de leerlingen van groep 7 en 8 begin november een krans en bloemen bij
het oorlogsmonument achter de vuurtoren. Dit monument is door onze school
'geadopteerd'. Het doel hiervan is dat de kinderen vanuit de vrijheden van nu, stil staan bij
het leed van toen. De commando’s en oud-commando’s zijn hierbij aanwezig. Voorafgaand
aan deze herdenking wonen de kinderen de herdenking bij van de commando’s en oudcommando’s bij radartoren “Erica”.
Hoofdluis
Soms komt op scholen hoofdluis voor. Dit is geen reden tot ongerustheid of schaamte,
evenmin heeft het iets te maken met gebrek aan hygiëne. Hoofdluis is een lastig, maar
volkomen ongevaarlijk verschijnsel, dat tegenwoordig met eenvoudige middelen snel onder
controle te krijgen is. Mocht u bij uw kind(eren) hoofdluis constateren, wilt u ons dan
alstublieft zo snel mogelijk waarschuwen, zodat we maatregelen kunnen treffen. Na iedere
vakantie worden alle kinderen preventief gecontroleerd door de ouders van de
luizenbrigade.
Inspectiebezoek
Onze school kan ook bezoek krijgen van de inspecteur van het onderwijs. Hij/zij inspecteert of
het onderwijs wordt gegeven conform de wettelijke verplichtingen en de door de school zelf
opgestelde documenten zoals: het rooster, de Schoolgids, het Schoolplan, het
vakantierooster enzovoort. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport, dat wordt opgestuurd naar het bevoegd gezag en de school.
Kinderboekenweek
Ieder jaar wordt in oktober de kinderboekenweek georganiseerd. Het doel van deze week is
onder andere boekpromotie en leesbevordering. Dat vinden we bij ons op school ook
belangrijk en daarom besteden we daar elk jaar aandacht aan.
Kinderopvang De Buiten Schoolse Opvang(BSO) is door het bestuur van onze schoolvereniging uitbesteed aan de KinderOpvangWalcheren(KOW).
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Kinderpostzegelactie
Groep 7/8 doet jaarlijks mee aan de landelijke kinderpostzegelactie. Op deze wijze zijn de
kinderen daadwerkelijk bezig iets voor kinderen in achterstandssituaties te doen. De
leerkracht van groep 7/8 coördineert en organiseert deze actie bij ons op school.
Lid Vereniging
Onze school maakt deel uit van de Vereniging Primas-scholengroep. U kunt lid worden
van deze Vereniging. Dit lidmaatschap is persoonlijk. Leden hebben stemrecht en worden
uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering. Voor ouder(s)/verzorger(s) van
schoolgaande kinderen achten wij dit lidmaatschap van groot belang! U bepaalt mede het
beleid van de Vereniging en de school. De contributie wordt geïnd door de Vereniging zelf en
bedraagt € 10,00 per persoon per jaar.
Merken van eigendommen
Op school blijven er dozen met gymschoenen, shirts, broeken, bekers en dergelijke over,
waarvan de eigenaar niet meer te achterhalen is. Wij raden u dringend aan dergelijke spullen
te voorzien van een naam, zodat de spullen terugbezorgd kunnen worden aan de rechtmatige
eigenaar. Na één jaar in de doos 'gevonden voorwerpen' te hebben gelegen, schenken wij de
inhoud aan een goed doel.
Musical
Elk jaar wordt door de leerlingen van groep 7/8 een musical opgevoerd. Hierbij zijn de
ouder(s)/verzorger(s), broers, zussen, opa's, oma's en andere belangstellenden welkom om
de musical te komen bekijken.
Ontruimingsplan
Onze school heeft ook een ontruimingsplan. Dit plan is opgesteld om ervoor te zorgen dat
alle personen zo snel en veilig mogelijk de school kunnen verlaten, wanneer dit voor de
veiligheid noodzakelijk blijkt. Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen oefenen
we dit.
Pleinwacht
De teamleden van de groepen 3 tot en met 8 houden iedere dag tijdens de ochtendpauze en
de lunchpauze pleinwacht.
Schade
De afgelopen periode hebben we de kinderen geregeld leermiddelen mee naar huis
gegeven. Leermiddelen zoals boeken en werkschriften, maar ook digitale middelen zoals
Chromebooks.
Het is heel fijn en erg belangrijk dat kinderen verder kunnen gaan met de schoollessen. Op
deze manier proberen we zo goed als het kan achterstanden te voorkomen.
De schoolspullen die wij meegeven zijn vaak kostbaar. Een voorbeeld daarvan zijn de
Chromebooks. Het zijn fantastische hulpmiddelen, maar ook kwetsbaar.
Wij doen daarom een dringend beroep op de kinderen en ook op u om voorzichtig met onze
schoolspullen om te gaan. U zult begrijpen dat wij niet zomaar het geld hebben om een en
ander te vervangen wanneer iets kapot gaat. Het zou enorm jammer zijn wanneer wij
daardoor deze mooie middelen niet meer kunnen inzetten.
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Natuurlijk weten wij dat een ongelukje kan gebeuren, maar we weten ook dat het niet
zoveel moeite kost om extra zuinig met deze kostbaarheden om te gaan.
Wanneer wij merken dat iets moedwillig is kapotgemaakt, zullen wij u verzoeken een beroep
te doen op uw WA-verzekering dan wel de schade te vergoeden.
Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf uw kind(eren) fotograferen. Van ieder kind wordt
een portretfoto gemaakt en een groepsfoto van de groep waarin het kind zit. Broertjes en/of
zusjes mogen samen op de foto. U kunt eventueel foto's nabestellen.
Schoolkorf- en voetbal
In de kerstvakantie doen de groepen 3 tot en met 8 mee aan het schoolkorfbaltoernooi in
sporthal ‘de Bellink’. Verder nemen we met groep 3 toten met 6 deel aan korfbaltoernooi in
september. In het voorjaar doen wij bij voldoende belangstelling mee aan het
schoolvoetbaltoernooi op sportpark "Prelaat". Tijdens genoemde toernooien spelen de
kinderen in sporttenues van onze school.
School maatschappelijk werk (SMW)
Het is vanuit onze school mogelijk om hulp en/of advies in te roepen van het
schoolmaatschappelijk werk. Er is vanuit de organisatie Maatschappelijk Werk Walcheren
een schoolmaatschappelijk werkster aan onze school verbonden. In de schoolkalender kunt
u meer informatie hierovervinden.
Schoolreizen/kamp
De kinderen van groep 1 tot en met 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Ieder jaar wordt een
andere bestemming gekozen. De kinderen van groep 7 en 8 gaan om de twee jaar op kamp.
Wanneer in een schooljaar geen kampplaats vindt, gaan zij dat jaar op schoolreis.
Schoolverlaters
In de laatste week van het schooljaar is er een afscheidsavond voor de kinderen van groep 8,
hun ouder(s)/verzorger(s),broer(s), zus(sen) opa(‘s) en oma(‘s). Tijdens deze avond krijgen de
kinderen een afscheidscadeau aangeboden. Deze avond wordt georganiseerd door de
leerkrachtvan groep 7/8 en het team.
Schoonmaak materialen
Eenmaal per jaar worden ouders/verzorgers gevraagd mee te helpen de
kleuterspelmaterialen schoon te maken. U kunt de materialen van school meenemen naar
huis en deze weer schoon terugbrengen. Hierover wordt u geïnformeerd via de Nieuwsbrief.
Sinterklaas
'Sint' wordt in de eigen groep gevierd. In ieder lokaal komt Sinterklaas even binnen vergezeld
van zijn Pieten én natuurlijk van cadeautjes en surprises.
Sponsoring
Onze school doet in beperkte mate mee aan sponsoring. Een belangrijk uitgangspunt voor
het wel of niet deel te nemen is dat de inhoud van de lessen er op geen enkele(!) wijze door
wordt beïnvloed. Momenteel is het op beperkte schaal plaatsen van advertenties in de
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nieuwsbrief een vorm van sponsoring die we toestaan. De baten worden gebruikt om de
uitgaven van de nieuwsbrief te bekostigen. Voor het plaatsen van een advertentie kunt u
contact opnemen met de directeur. Verder maken we incidenteel gebruik van sponsoring
van lesmaterialen of apparatuur en sponsoring van feesten, excursies en sportdagen. Elke
vorm van sponsoring is vrijblijvend en mag niet leiden tot verplichtingen in welke vorm dan
ook. De enige vorm van tegenprestatie die we acceptabel vinden is, éénmalige
naamsvermelding in de nieuwsbrief of schoolkrant.
Sportdag
Elk jaar wordt er in samenwerking met andere basisscholen een sportdag georganiseerd voor
de groepen 5 tot en met 8.
Trakteren
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren in hun eigen lokaal. Bij de eigen leerkracht mag de
jarige een grote kaart uitkiezen, waarop alle leerkrachten hun felicitatie kunnen schrijven.
Zoals we de kinderen graag 'gezond onderwijs' geven, willen we ze ook graag gezonde
traktaties geven. Wilt u hiermee rekening houden bij het maken van een keuze?
Verkeersexamen
Groep 8 doet elk jaar mee aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen dat
georganiseerd wordt door VVN.
Vertrouwenspersoon
Voor de leerlingen van onze school is juf Ellen aangesteld als intern vertrouwenspersoon. De
huisarts, dr. Heijmans, is extern vertrouwenspersoon. Dit betekent dat leerlingen met
problemen van allerlei aard zoals ongewenste intimiteiten, agressie, mishandeling en
dergelijke bij één van hen terechtkunnen voor de eerste opvang. Zij geven eerste hulp en
adviesen verwijzen indien nodig door naar hulpverlenende instanties.
Voortgezet onderwijs
In groep 8 zal er voor uw kind een keuze gemaakt moeten worden wat betreft het
vervolgonderwijs. De school informeert u over de verschillende types voortgezet onderwijs,
middels een informatiebrief. Ook is het mogelijk om de diverse VO-scholen te bezoeken
tijdens de informatieve ‘open dagen’.
Zending
We werken op een projectmatige manier middels een actieweek. U krijgt info via de
nieuwsbrief hierover.
Ziekmelding(en)
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u ziekmeldingen vóór schooltijd aan ons doorgeeft.
U kunt dit mondeling, telefonisch of via de mail doen.
Zorgteam
Op de school is een zorgteam aanwezig waarbij directeur, IB’er, de groepsleerkracht, GGD,
SMW en GGZ overleg hebben om de beste zorg te kunnen bespreken voor ieder kind. Er
wordt richting gegeven aan welke hulp er kan worden geboden. Dit wordt weer
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teruggekoppeld naar de ouders.

36

