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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Alberoschool Cbs De Wegwijzer
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Alberoschool Cbs De Wegwijzer
Mr Dr Meslaan 2
4451AK Heinkenszand
 0113568810
 http://www.wegwijzerheinkenszand.nl
 wegwijzer@alberoscholen.nl

Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 15
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Aantal leerlingen: 2.155
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

directieteam

Marnix Maljaars

wegwijzer@alberoscholen.nl

De vaste werkdagen van Marnix Maljaars zijn maandag, donderdag en vrijdag.
Het rooster van aanwezigheid hangt voorafgaand aan iedere volgende week naast de deur van het
directiekantoor in de teamkamer.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2017-2018

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

96

2017-2018

Het leerlingen aantal op De Wegwijzer is redelijk stabiel. De instroom van 4- jarigen loopt ongeveer
gelijk met het aantal kinderen dat de school in groep 8 verlaat.
Bij gelijkblijvende belangstelling zal dit de komende 4 jaar ook zo blijven. Daarna zal als gevolg van de
krimp het leerlingaantal langzaam teruglopen.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
excellentie en begaafdheid

respectvol

uitdagend onderwijs

Sprankelend

Samen in ontwikkeling

Missie en visie
De missie van de school.
De Wegwijzer is een eigentijdse open christelijke basisschool, waar kinderen begeleid worden in hun
ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen waarbij we uitgaan van de talenten van ieder
kind. Op de Wegwijzer leven en werken we vanuit de christelijke identiteit. Bij het vertellen van de
verhalen streven we ernaar deze zoveel mogelijk te vertalen naar de tijd waarin we leven, door uit te
gaan van de belevingswereld van het kind. Vanuit deze levenshouding werken we met elkaar aan een
goede en veilige sfeer. We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd
en geaccepteerd.
De visie van de school.
Vanuit deze missie hebben wij als visie: “Ieder kind doet er toe en verdient een ononderbroken
ontwikkeling binnen een veilige en uitdagende speel/ leer omgeving”. Als u in onze school bent merkt u
dat aan de volgende punten:
Ieder kind doet er toe
&bull; De leerkrachten kennen de kinderen en hun ouders.
&bull; De kinderen krijgen dagelijks persoonlijke aandacht van de leerkrachten.
&bull; De kinderen zijn betrokken bij elkaar als klassengroep en schoolgroep.
&bull; De ouders weten dat de school hun kind goed kent.
&bull; De leerkrachten kennen de specifieke onderwijsbehoefte van de kinderen en houden hier
rekening mee.
U vindt bovenstaande punten ook terug in kernwaarde nummer 5; samen in ontwikkeling.
Ieder kind een ononderbroken ontwikkeling
&bull; De kinderen krijgen van de leerkrachten een vloeiend onderwijsaanbod aangeboden voor alle
vak-en vormingsgebieden per groep en tussen groepen, rekening houdend met hun mogelijkheden.
&bull; De kinderen worden door de leerkrachten begeleid en krijgen extra hulp waar nodig, zodat ieder
kind zich de basisvaardigheden eigen maakt.
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&bull; De kinderen leren zich in te zetten voor hun eigen ontwikkeling (verantwoordelijkheid,
werkhouding, motivatie en zelfredzaamheid).
Ieder kind een veilige leeromgeving
&bull; Iedereen draagt bij aan een sociaal en fysiek veilige speel-leeromgeving.
&bull; De school en de lokalen zijn ordelijk ingericht.
&bull; We hebben samen met de kinderen vier hoofdregels opgesteld.
&bull; Kinderen leren, werken en spelen met plezier.
&bull; De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs.
&bull; Er is een duidelijk beleid tegen pesten (pestprotocol).
&bull; Positief gedrag wordt beloond.
Ieder kind een uitdagende rijke leeromgeving
&bull; Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen tijdens het zelfstandig werken.
&bull; Kinderen leren samenwerken en elkaar respecteren.
&bull; We geven ons onderwijs vorm m.b.v. de takken van de mindmap boeiend onderwijs.
&bull; Er zijn extra materialen en er is extra begeleiding voor meer begaafde kinderen zowel in als
buiten de klas (wekelijkse plusklas).
&bull; Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen
•

We geven instructie volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI). Meer informatie
hierover vindt u op http://www.directeinstructie.nl/

Prioriteiten
Dit jaar is het didactisch handelen speerpunt in de school. Het team volgt een scholing EDI (Explicitiete
Directe Instructie) Nieuwe lesstof wordt aangeboden volgens de stappen van dit model.
Een ander speerpunt is het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Er is een werkgroep
ouderbetrokkenheid die vooral uit ouders bestaat, aangevuld met een teamlid en een directielid. Mede
vanuit de kernwaarde SAMEN willen we vooral samen met ouders het onderwijsleerproces aan
kinderen vorm geven.

Identiteit
De Wegwijzer is een christelijke basisschool. Dit houdt in dat we de Bijbel als uitgangspunt nemen voor
de invulling van ons onderwijs. Dit heeft invloed op de keuzes die we maken m.b.t. feesten, methodes
en activiteiten. We hanteren wel een open aannamebeleid, waarbij het geloof geen voorwaarde is om
te worden toegelaten.
Daarnaast starten we de dag met bidden (en zingen) en gebruiken we de methode Trefwoord
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(https://www.trefwoord.nl)
Vanuit de christelijke identiteit hanteren we ook de christelijke normen en waarden. Omzien naar
elkaar is daarin een belangrijk speerpunt!
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op de Wegwijzer hebben we een peuter-kleuterklas in samenwerking met Prokino.
Deze kinderopvanglocatie in Heinkenszand bevindt zich in basisschool “De Wegwijzer” aan de Meester
Doctor Meslaan 2. Bij Juultje De Wegwijzer wordt een gecombineerde groep van kinderen in de leeftijd
van 2 t/m 12 jaar opgevangen. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen per dag. Door de
samenwerking met school voelt uw kind zich snel thuis!

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
We zijn aangesloten bij een regionale invalpool. Vervanging wordt daar aangevraagd. Wanneer
vervanging niet beschikbaar is bij de pool, dan hanteren we ons noodplan bij vervanging. Dit betekent
dat part-timers of stagiaires ingezet worden of dat groepen opgesplitst worden.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Het lees taal onderwijs in groep 3 is gecombineerd. We gebruiken de methode Veilig leren lezen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 uur

7 uur

2 uur

2 uur

Gym/buitenspel
Muziek
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

6 uur

6 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

3 uur

3 uur

30 min

30 min

30 min

1 u 30 min

Vertelkring
Werken met
ontwikkelingsmateriaal
Arbeid naar keuze
Godsdienst
Sociale emotionele
ontwikkeling
Rekenen

Er vindt tijdens spelmomenten uitwisseling plaats tussen de kleuters en peuters.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

9 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

Speellokaal
Kinderopvanglocatie Juultje de Wegwijzer, Prokino
Kinderfysiotherapie Zeeland
PI-SPELLO
Logopediepraktijk Heinkenszand: 0113-564088/ Marieta Jobse

Deze kinderopvanglocatie in Heinkenszand bevindt zich in basisschool “De Wegwijzer” aan de Meester
Doctor Meslaan 2. Bij Juultje De Wegwijzer wordt een gecombineerde groep van kinderen in de leeftijd
van 2 t/m 12 jaar opgevangen. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen per dag. Door de
samenwerking met school voelt uw kind zich snel thuis!

“Logopedie is meer dan uitspraak alleen”
Binnen “de Wegwijzer” ben ik, Marieta Jobse-Vreke als vrijgevestigde logopedist werkzaam op de
maandag en woensdag. Ik behandel zowel hele jonge kinderen die nog niet naar school gaan, de
schoolgaande jeugd als volwassenen. Naast uitspraak kunt u ook voor problemen met stem, taal,
mondgedrag, slikken en adem bij een logopedist terecht.
Voor meer informatie , verwijs ik u naar mijn site: www.logopedieheinkenszand.nl
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Prokino. We gebruiken daarbij Schatkist en Uk & Puk .
Er is gedurende het schooljaar structureel overleg tussen school en het kinderdagverblijf. Daarnaast
vindt er warme overdracht plaats. Van doelgroep kinderen wordt een kijk-registratie bijgehouden.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
nog in te vullen

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

2

Intern begeleider

2

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher

3

Specialist hoogbegaafdheid

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We werken op school met de methode Goed gedaan. Daarnaast levert ook onze methode voor
levensbeschouwelijk onderwijs regelmatig lesstof m.b.t. gedrag. Er wordt wekelijks aandacht aan dit
onderwerp besteed zowel gepland (lesrooster) als ongepland (als de situatie daarom vraagt). Doordat
we dit onderwerp vaak bespreken is het voor kinderen ook makkelijker om probleemgedrag te melden.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KIJK! en Zien.
De sociale veiligheidsbeleving monitoren we door middel van jaarlijkse vragenlijsten over dit
onderwerp. Zowel leerkrachten als leerlingen vullen vragenlijsten ZIEN! in.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Capel. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
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a.capel@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Capel. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
a.capel@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders worden gezien als partners die samen met school onderwijs en opvoeding afstemmen op de
(onderwijs)behoeften van kinderen. Dat betekent dat ouders naast ondersteunende activiteiten ook
een rol hebben in het creëren van een rijke speel/leer omgeving en daarbij actief betrokken kunnen
worden.
Dit schooljaar hebben we Ouderbetrokkenheid 3.0 als doel gesteld. Dit krijgt vorm in een
nieuwjaarsreceptie, startgesprekken en vervolggesprekken die samen worden ingepland. De
ontwikkeling van de leerling staat hierin centraal.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op verschillende wijze geïnformeerd. Uitnodigingen worden deels op papier, maar ook
via Google Form of de email verstuurd. De digitale nieuwsbrief, actueel nieuws en de schoolgids zijn
o.a. via de website voor ouders beschikbaar.
Daarnaast start in het schooljaar 2018-2019 de pilot met het gebruik van Parro.
Als laatste is er nieuws uit de verschillende groepen. Dit betreft meestal groepsgebonden activiteiten.
Deze worden via social media, email en de website met ouders gedeeld.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is voor ouders te vinden op de website van de school. De klachtenregeling is als
toegevoegd document hieronder te vinden.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
werkgroepen per thema
Klankbordgroep
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Crea-middag
Schoolreis/schoolkamp
Luizencontrole
Feesten (kerst, pasen, zomerfeest)
Schoolvoetbal/sportdagen

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we:
•

eindfeest

•

paasmaaltijd

•

valentijns disco

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De kosten voor schoolkamp en schoolreis worden door ouders apart betaald.
In 2018-2019 kostte de schoolreis voor groep 3-6 €25 per leerling.
Het schoolkamp voor groep 7-8 kostte €60 per leerling.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Er is een schoolverzekering voor de kinderen gedurende de tijd dat zij op school zijn en tijdens
schoolreis, schoolkamp en excursies. Dit betreft een letselschade verzekering.
Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is een verantwoordelijkheid voor de ouders.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders melden hun kind telefonisch op school of mondeling bij de leerkracht ziek. Dit gebeurt bij
voorkeur tussen 8.00 uur en 8.15 uur. De procedure ziekmelding staat ook beschreven op de website.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen d.m.v. het daarvoor bestemde formulier dat via bureau leerplicht aan
scholen beschikbaar is gesteld. Dit formulier is in papieren versie op school verkrijgbaar via de
leerkrachten of via de website van de school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

We gebruiken de resultaten van de m-toetsen van het cito-lovs op twee verschillende manieren:
- om de ontwikkeling van kinderen in beeld te hebben (is er vaardigheidsgroei)
- om de kwaliteit van het onderwijsproces te monitoren (afwijkingen per vakgebied of per groep)
Parallel aan de toets momenten loopt het opstellen van de groepsplannen. In een groepsplan wordt per
vakgebied (rekenen, lezen, taal) beschreven welke doelen in een half jaar worden nagestreefd, met
welke specifieke onderwijsbehoeften daarbij rekening gehouden moet worden, welke accenten gelegd
worden.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op de Wegwijzer gebruiken we de IEP eindtoets. Dit is een zeer toegankelijk product wat duidelijk in
kaart brengt hoe de leerling zich heeft ontwikkeld. Voorafgaand aan de eindtoets wordt bij alle
leerlingen de IEP LVS afgenomen. Hiermee wordt een voorlopig advies gegeven, wat kan worden
gebruikt in het adviesgesprek.
Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven advies, wordt in samenspraak met ouders
opnieuw gekeken naar het niveau van aanmelding op het voortgezet onderwijs. Als de score hetzelfde
of lager is, blijft het advies staan en wordt er niet opnieuw naar gekeken.
Op dit moment zijn we tevreden over deze manier van aanmelden, wat de ontwikkeling van de leerling
ten goede komt!
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Voor de kerstvakantie wordt een advies uitgebracht voor de groep 8 leerling. Met dit advies kan de
leerling na de kerstvakantie een passende school gaan zoeken.
Het advies wordt gebaseerd op de volgende onderdelen:
- CITO LOVS toetsen van groep 6-7-8
- IEP LVS (https://www.toets.nl/iep-advieswijzer)
- Ambitiegesprek met leerling/ouder
- Optioneel: drempelonderzoek bij hulpvraag
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

20,0%

vmbo-(g)t

13,3%

vmbo-(g)t / havo

20,0%

havo

20,0%

havo / vwo

20,0%

vwo

6,7%

5.4

Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

respect

samenwerken

veiligheid

De sociaal emotionele ontwikkeling vormt de basis om je optimaal te ontwikkelen en tot leren te
komen. We volgen daarom de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen vanaf de start. We
richten ons daarbij op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. We gebruiken daarbij verschillende gespreksvormen en duidelijke
afspraken en bieden daarmee kinderen veel structuur.

Werkwijze Sociale opbrengsten
We volgen de leerlingen vanaf het moment dat ze bij ons op school komen. Voor kinderen uit groep 1
en 2 doen we dat met KIJK! en voor alle kinderen doen we dat met Zien. De resultaten worden met
ouders en kinderen besproken tijdens de rapportage gesprekken.
Gedurende het schooljaar voeren we verschillende gesprekken met kinderen waarbij steeds het creëren
van een positieve, sociale omgeving centraal staat. We richten ons daarbij op wat goed gaat (gewenste
gedrag). Daar waar gecorrigeerd moet worden, bespreken we met kinderen welke alternatieven ze
hebben om probleemgedrag of conflicten te voorkomen. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van
Ouderbetrokkenheid 3.0, waarbij de ontwikkeling en samenwerking centraal staan.
Een van de leerkrachten is coördinator sociale veiligheid. Zij is "de juf waar je mee kunt praten". Soms
zijn er zaken in de wereld van het kind die het niet met de leerkracht kan bespreken, of met de ouders
thuis. Deze coördinator kan ingeschakeld worden op verzoek van kind, ouders of leerkracht.
Er is een pestprotocol aanwezig op school. We proberen echter pesten te voorkomen door onze goede
structuur, de gesprekken en onze werkvormen in de klassen.
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5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Er zijn op school duidelijke afspraken over de manier van lesgeven. Het gaat dan vooral over de manier
waarop er instructie wordt gegeven. We gebruiken voor de instructie Expliciete Directe Instructie. Met
het hele team wordt scholing gevolgd en er vinden regelmatig observaties in de groepen plaats.
Twee keer per jaar presenteren de leerkrachten de resultaten van hun groep aan elkaar tijdens een
studiedag opbrengsten. Na deze presentaties maakt de intern begeleider samen met de directeur een
analyse van de resultaten. Op basis van deze analyse en de presentatie van de leerkrachten wordt een
nieuw onderwijsplan opgesteld. Het onderwijsplan wordt 4 à 5 keer per jaar geëvalueerd. Twee keer per
jaar is er een groepsbespreking tussen intern begeleider en leerkracht.
De scholing van leerkrachten wordt jaarlijks vastgelegd in het scholingsplan.
Het lees-taal onderwijs is een speerpunt voor de school. We willen met elkaar de resultaten bij dat
vakgebied op een hoger niveau krijgen.
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6

Schooltijden en opvang

Opvang op vrije dagen en vakantie wordt ook verzorgd door kinderopvang Prokino.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 12:00

12:30 - 14:00

14:00 - 18:00

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3-8

Dinsdag

Groep 1-2 gymt vanaf de herfstvakantie samen met de peuters in het speellokaal.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino , in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Prokino, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Wegwijzer en Juultje de Wegwijzer vormen
samen een kindcentrum.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2018-2019
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

13 oktober 2018

21 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018

06 januari 2019

Voorjaarsvakantie

04 maart 2019

08 maart 2019

Meivakantie

22 april 2019

05 mei 2019

Zomervakantie

06 juli 2019

18 augustus 2019

Studiedagen op 7-01-2019, 21-02-2019, 20-06-2019

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Opvoedcoach

Vrijdag (1x per maand)

8.30-10.00 uur

Directie

Maandag, donderdag en vrijdag

8.00-17.00 uur

Leerkracht

Afhankelijk van de werkdagen

8.00-17.00 uur

Intern Begeleider

2 dagen per week (rooster)

8.00-17.00 uur

In samenwerking met de opvoedcoaches van de gemeente Borsele wordt het spreekuur dit schooljaar
gestart.
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