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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 Openbare Basisschool Het Stelleplankier
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool Het Stelleplankier
Hovenierstraat 1
4486CK Colijnsplaat
 0113695423
 http://www.stelleplankier.nl
 stelleplankier@alberoscholen.nl
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Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.628
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Marjan de Graaf

m.degraaf@alberoscholen.nl

De werkdagen van de directeur zijn:
dinsdag, woensdag, donderdag (om de week) en vrijdag

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

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

100

2019-2020

Het schooljaar 2020-2021 starten we met 94 leerlingen verdeeld over vier groepen.
Groep 1-2: 23 leerlingen (gedurende het schooljaar stromen nog minimaal 7 leerlingen in voor zover nu
bekend)
Groep 3-4: 32 leerlingen
Groep 5-6: 20 leerlingen
Groep 7-8: 19 leerlingen
Op onze school hebben we geen wachtlijst.
Heb je belangstelling voor onze school maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en een
rondleiding door de school.
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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.

Kernwoorden
Laagdrempelig

Zelfvertrouwen

Betrokkenheid

Gezien, gehoord en geliefd

Samen leren met plezier

Missie en visie
Missie
Op het Stelleplankier is elk kind uniek en staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. Het team
van het Stelleplankier richt zich voor haar kinderen op de totale ontwikkeling van het kind door hen
basiskennis en basisvaardigheden aan te leren die zij nodig hebben voor nu en in de toekomst. Dit in
een veilige en uitdagende leeromgeving waarbinnen ieder kind zich gehoord, gezien en geliefd voelt.
We stimuleren de kinderen samen te werken en eigen kwaliteiten te ontwikkelen. Ons openbaar
onderwijs heeft als doel dat kinderen uitgroeien tot sociaal verantwoordelijke wereldburgers.
Visie
•
•

•

•

•

Het Stelleplankier biedt een veilige plaats aan kinderen om hun mogelijkheden te ontdekken en
optimaal te ontwikkelen (sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en fysiek).
Leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, de intern begeleider en de directeur
vormen één team en werken samen met de pedagogisch medewerkers van Kibeo vanuit een
gemeenschappelijke visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen.
Op het Stelleplankier zijn alle kinderen welkom zoals ze zijn. We willen dat de kinderen opgroeien
in een omgeving waarin verschillende waarden en normen gerespecteerd worden, ongeacht
cultuur, religie of achtergrond.
Wij willen de kwaliteiten van de kinderen benutten door de kinderen te laten ontdekken waar hun
kansen liggen en ruimte te bieden om hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We doen dit door
de betrokkenheid bij hun eigen leer- en ontwikkelproces te vergroten. We leren kinderen
verantwoordelijkheid te nemen en wat het betekent om eigenaar te zijn van wat en hoe ze leren
op school. We werken doelgericht en denken in kansen en in oplossingen.
Kinderen leren niet allemaal in hetzelfde tempo. Om deze reden stemmen we ons onderwijs af op
de ontwikkeling en leerbehoeften van ieder kind, binnen de mogelijkheden van de school. Dit
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•

•

•
•
•

willen we bereiken door een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen
(ouders, kinderen en professionals).
We bereiden de kinderen voor op de toekomst door ervoor te zorgen dat de kinderen goed
toegerust zijn met kennis en vaardigheden, zodat zij na groep 8 vol zelfvertrouwen en met een
positief zelfbeeld de volgende stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.
We streven naar een klimaat waarin kinderen zich prettig en veilig voelen, aandacht en respect is
voor elkaar, met plezier leren en waar gewerkt wordt aan normen en waarden. Om dit te
bereiken, besteden we structureel aandacht aan het sociaal- en emotioneel leren.
We willen kinderen basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen die nodig zijn om een
actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.
We werken en leren samen, door samenwerking worden onze vaardigheden versterkt en onze
kennis vergroot.
Partnerschap met ouders vinden we erg belangrijk om tot een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling van het kind te kunnen komen. De betrokkenheid van leerlingen, ouders en team uit
zich in een goede communicatie en samenwerking.

Prioriteiten
Onze kinderen ontwikkelen zich optimaal door ons aanbod voor de kernvakken te verbeteren, de
kinderen en onszelf leren eigenaar te zijn en dat vooral samen te doen!
Dit schooljaar staan de volgende onderwerpen centraal:
•
•
•
•

We starten met een nieuwe rekenmethode.
Didactisch handelen
Leren Zichtbaar Maken
We implementeren het nieuwe leerlingvolgsysteem IEP

Identiteit
Identiteit
Obs het Stelleplankier is een openbare school. We willen dat de kinderen opgroeien in een
maatschappij waarin verschillende waarden en normen gerespecteerd worden, ongeacht cultuur,
religie of achtergrond.
Naast lessen in burgerschap wordt tevens godsdienst onderwijs (GVO) en humanistisch onderwijs
(HVO) aangeboden. Deze lessen worden verzorgd door bekwame leerkrachten van het
dienstencentrum.
Voor meer informatie over vormingsonderwijs verwijzen we jullie naar www.vormingsonderwijs.nl
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Onze school heeft dit schooljaar vier combinatiegroepen.
•

•

•
•

Groep 1-2 start met 23 leerlingen (Gedurende het schooljaar komen er leerlingen bij die vier jaar
worden)
Juf Carla (maandag,dinsdag,woensdag) en juf Saskia (donderdag en vrijdag)
Groep 3-4 start met 32 leerlingen (Vanwege de grootte van deze combinatiegroep wordt de
groep een dag en een ochtend per week gesplitst)
Meester René (maandag) en Juf Tamara (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Meester René (woensdag en donderdagmorgen) groep 4
Groep 5-6 start met 20 leerlingen
Meester Sjoerd (maandag, woensdag, donderdag,vrijdag) en meester René (dinsdag)
Groep 7-8 start met 19 leerlingen
Juf Annegien (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Jo-Anne (donderdag en vrijdag)

Intern begeleider juf Esther is op maandag en dinsdag aanwezig op school.
Voor ondersteuning van leerlingen met een arrangement en ondersteuning van de groepen 1 t/m 8 is 3
dagen per week een onderwijsassistente, juf Jeanette
Dit schooljaar begeleiden we 2 stagiaires van de opleiding kindprofessional van Scalda.
Femke de Bat in groep 1-2
Britt Schuiling in groep 3-4
De lessen voor GVO en HVO worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten vanuit het
dienstencentrum GVO en HVO.
Juf Jellie (GVO) en juf Sandra (HVO).
De lessen vormingsonderwijs zijn op dinsdag.

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
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Het bestuur Albero waar obs Het Stelleplankier onderdeel van is, is aangesloten bij de
vervangingspoule Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ). Indien een medewerker om een
bepaalde reden verlof (kort of langdurig) aanvraagt bij de directeur kan deze wel of niet toegekend
worden. Bij positief besluit dient de directeur een verzoek in bij TCOZ voor vervanging van betreffende
medewerker.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Muziek

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.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Ontwikkeling
geletterdheid

1 u 30 min

1 u 30 min

Logisch denken en
gecijferdheid

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

Oriëntatie op jezelf en
de wereld

30 min

30 min

Sociale en emotionele
ontwikkeling

45 min

45 min

45 min

45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

Lees en kijkplezier
Kringgesprek en muziek
Werk en keuze

Wereldoriëntie
Spel en beweging
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 uur

6 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

Buitenspel
Ochtendpauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 15 min

4 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

4 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

45 min

45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 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

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 u 45 min

1 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal- emotioneel
leren
Verkeer
Schrijven
Muziek
Keuze spel
ICT
Ochtendpauze
1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Methodes:
* Kleuteruniversieteit: groep 1/2
* Lezen en spelling groep 3: Veilig Leren Lezen (Kim versie)

8

* Taal en spelling: Taalactief
* Rekenen/wiskunde: Wereld in Getallen
* Schrijven: Pennenstreken
* Aardrijkskunde: Meander
* Geschiedenis: Brandaan
* Techniek, biologie: Naut
* Begrijpend lezen: methodiek Denk
* Sociaal Emotioneel Leren: Kwink
* Muziek: Eigenwijs
* Engels: Groove me

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

Speellokaal
Logopediste
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Het speellokaal wordt o.a. gebruikt voor beweegactiviteiten van groep 1-2.
Eén dagdeel per week (vrijdagmorgen) is een logopediste op het Stelleplankier gedetacheerd.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

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. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse 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.We gebruiken daarbij Piramide, Kleuteruniversiteit
(digitale thematische projecten), Themaplanners (4 weken), Verteltassen en Themaboeken; Ga je mee met
Bas?.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of
ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen
deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect
hebben op hun verdere schoolloopbaan.
VVE valt in twee delen uiteen:
* Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op
peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
* Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.
Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de:
* Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende
geletterdheid.
* Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in
ruimte en tijd.
* Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
* Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
De kerngroep VVE-overleg komt met alle betrokken instanties 3 á 4 keer per jaar bij elkaar.
De onderbouwleerkrachten en pedagogisch medewerkers stemmen jaarlijks thema's af waarover zowel
de peuters als de kleuters spelen en werken
De peuters komen meerdere keren per jaar samen met de pedagogisch medewerker samen spelen met
de kleuters of doen mee met een kringactiviteit.
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Stoeltjes middag: Twee keer per jaar worden toekomstige leerlingen besproken. Indien nodig wordt er
een extra overleg ingelast. Uitwisseling tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers lopen een dagje bij elkaar mee om op de hoogte te zijn van
de organisatie en werkwijze. De peuterspeelzaal en de basisschool werken met de doorlopende leerlijn
KIJK.
Verteltassen: Ter bevordering van de leesontwikkeling en betrokkenheid krijgen kinderen een verteltas
mee naar huis. Deze tassen zijn gevuld met taal/lees stimulerende materialen. Dit is een doorgaande
lijn vanuit de peuterspeelzaal en de onderbouw van de basisschool.
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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.
Mogelijkheden
Op Het Stelleplankier is er op het gebied van zorg veel mogelijk. Op alle vier gebieden: leren en
ontwikkeling, fysiek en medisch, gedrag, sociaal- emotioneel en werkhouding, kan de juiste zorg
geleverd worden mits er ondersteuning middels een arrangement vanuit samenwerkingsverband Kind
op 1 mogelijk is voor een zorgleerling. Het welbevinden van het kind is de belangrijke graadmeter of wij
als school de juiste passende zorg kunnen bieden.
Grenzen
Onze grens op het gebied van zorg ligt bij kinderen met een visuele of auditieve stoornis, ernstige
gedragsproblemen en kinderen met het syndroom van down. Met onze grote combinatiegroepen en
het feit dat niet alle leerkrachten de competenties hebben om deze leerlingen te begeleiden moeten
wij hierin een grens trekken. We staan echter altijd open voor een gesprek om mogelijkheden te
verkennen of wij als school passende ondersteuning kunnen bieden.
Bij gedragsproblemen is de veiligheid van de groep belangrijker dan het individuele kind.
Ambities
Zorg en ondersteuning blijven bieden aan zoveel mogelijk kinderen binnen onze mogelijkheden. We
willen kinderen de kans bieden binnen hun eigen dorp naar school te laten gaan. Hierbij staat het
welbevinden en een blijvende ontwikkeling van het kind centraal.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

6

Rekenspecialist

1

Logopediste

2
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Visie op schoolveiligheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school zich in een veilige omgeving kunnen
ontwikkelen. Ook voor medewerkers van onze school, ouders en bezoekers moet de school een veilige
omgeving zijn. Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’. Denk aan de veiligheid van het
gebouw aan de binnen- en buitenkant, maar ook van het gebruik van allerlei zaken in en rondom het
gebouw. Ook moeten kinderen veilig kunnen spelen en werken, lichamelijk en geestelijk. Ouders
moeten erop kunnen vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en indien er
zich ongelukjes voordoen wij hier adequaat op inspelen. Om die veiligheid zoveel mogelijk te
waarborgen zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op de naleving van die afspraken. Op onze
school is een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. Veiligheid speelt hier een belangrijke rol in.
Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren op school en om zich
te kunnen ontwikkelen. Alle kinderen, personeelsleden en andere volwassenen, die bij basisschool het
Stelleplankier zijn betrokken, voelen zich veilig en voelen zich thuis op school. Ieder draagt zelf actief
bij aan het versterken van deze veiligheid. Dit gebeurt door zichzelf te houden aan regels en rekening te
houden met anderen.
Procedures helpen om in moeilijke situaties de juiste acties te kunnen ondernemen. Deze zijn
beschreven in het sociaal veiligheidsplan van de school.
Anti-pestprogramma
Op school wordt de methode Kwink gebruikt voor de groepen 1 t/m 8. Kwink is een online methode
voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Met een preventieve schoolbrede gedragsaanpak zorgt Kwink
voor een positieve en sociale omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of
doet afnemen.
Kwink is een methode inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Wekelijks staat het sociaal- en emotioneel leren op het lesrooster in de groepen 1 t/m 8.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via IEP
LVS.
Op onze school brengen we op verschillende manieren het pedagogisch schoolklimaat in beeld.
* Jaarlijks gebruiken we KIJK voor de groepen 1 t/m 2 en IEP LVS voor de groepen 3 t/m 8.
* We maken sociogrammen in de groepen 3 t/m 8 indien hier aanleiding voor is.
* Eén keer per twee jaar houden we een tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en leerkrachten
middels vragenlijsten van Q-school.
De gegevens worden geanalyseerd en de nodige acties op ondernomen.
Informatie verwijsindex regio Zeeland
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Het Stelleplankier is net als alle andere Albero scholen aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een
kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere
professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat
deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via
de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het
belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te
gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid
bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex
kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties
die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar
hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de
contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex
kent geen enkele inhoud. Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website
www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. E. Yuen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
e.yuen@alberoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. E. Yuen.U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
e.yuen@alberoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Missie: samenwerken met ouders zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Visie: ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is
het essentieel dat ouders en school goed samenwerken. Leerkrachten kijken samen met ouders hoe
kinderen het beste kunnen worden begeleid tijdens hun schoolloopbaan. Hierin is samenwerken en
afstemmen op elkaar van groot belang. Open en eerlijk zijn in het contact, wederzijds respect en
betrokkenheid zijn hierbij leidend.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden op verschillende manieren en op verschillende tijden geïnformeerd.
* 2x per jaar krijgen de leerlingen een schooljournaal (portfolio) mee.
* Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats met ouder(s) en kind.
* Bij nieuwe leerlingen van groep 1 komt de juf op huisbezoek.
* Een huisbezoek (groep 3 t/m 8) is ook mogelijk wanneer ouders dit op prijs stellen.
* Bij zorgleerlingen worden meerdere contactmomenten op maat ingepland.
* In het ouderportaal van Parnassys kunnen thuis behaalde resultaten bekeken worden.
* We maken gebruik van Parro. Via Parro delen we bijzondere en belangrijke momenten/informatie van
de groep of kan de leerkracht of ouder een privégesprek een berichtje naar elkaar sturen.
* Bij de start van het schooljaar is er een informatieavond als daar behoefte voor is.
* Maandelijks wordt de digitale nieuwsbrief verstuurd via Parro.
* In de klankbordgroep kunnen ouders mee praten en brainstormen over schoolontwikkelingen.
* Bekijk ook eens onze website: www.stelleplankier.nl
* digitale huiswerkbrieven en agenda in groep 7/8.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets
misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd
wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Albero scholengroep, waar onze school het
Stelleplankier ook onder valt.
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Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg
tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer
mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de
volgende mogelijkheden: hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school, hij/zij kan zich richten
tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero, hij/zij kan zich richten tot de interne
vertrouwenspersoon, welke aan iedere school verbonden is, hij/zij kan zich richten tot de externe
vertrouwenspersoon van Albero en in geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij
zich, naast bovenstaande mogelijkheden, ook richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.
Externe vertrouwenspersoon
Albero Annette de Koning-Meeùs.
De Koning Vertrouwenszaken Postbus1 4854 ZG Bavel
T 06 41 16 7134
E annette@dekoningvertrouwenszaken.nl
Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen
van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Landelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen Zwarte Woud 2
T 30 28 09 590
E info@onderwijsgeschillen.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep
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De ouderraad (OR) van de school helpt het team met het organiseren en uitvoeren van verschillende
(feestelijke) activiteiten, o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuur en techniek ouders (o.a. excursies)
Sportactiviteiten zoals: schoolvoetbal, basketbal- en volleybalwedstrijden
Crea-middag (wekelijks)
Schoolreizen en schoolkamp
Vieringen: Pasen, Kerst, Sinterklaas
Schoolfeesten
Cultuurprojecten
Verkeersprojecten

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders
vertegenwoordigd zijn. De raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken. Denk
aan de vakantieregelingen, de inzet van het personeel, de sollicitatieprocedure, de groepsverdeling, het
jaarplan etc.De MR zal ze zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel.
Ten aanzien van sommige directie- besluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het
besluit rechtsgeldigheid hebben. bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
De samenstelling van de MR is als volgt:
Namens de ouders
- Ellen Geelhoed (voorzitter)
- Sander Ruizeveld de Winter
- Rolf Dierick
Namens het personeel
- René Tiebout
- Carla Mulder
- Esther Yuen
In de klankbordgroep brainstormen ouders samen met leerkrachten over welke zaken goed verlopen,
wat en hoe zaken verbeterd kunnen worden, welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de school,
etc. De klankbordgroep heeft een wisselende samenstelling. Ieder schooljaar wordt geïnventariseerd
welke ouders deel willen nemen aan de klankbordgroep.

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 € 19,00
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Daarvan bekostigen we:
•

boekenweek

•

natuur/techniek/verkeers-activiteiten

•

paasactiviteiten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De oudergelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad.
Je ontvangt, op naam van uw oudste kind, voor alle kinderen uit het gezin een betalingsverzoek.
Het betalingsverzoek bestaat uit:
Vrijwillige ouderbijdrage: 1e kind €19,-; 2e kind €17,-; 3e kind €14,(Stroomt een leerling gedurende het schooljaar in wordt er €1,- per maand in mindering gebracht)
Schoolreis groep 1-2 €10
Schoolreis groep 3-6 €30
Schoolkamp 7-8 €55
We maken hiervoor gebruik van schoolkassa. Het betalingsverzoek ontvangt u via Parro.

Het lukt vaak niet iedereen om geld vrij te maken voor sport, ontspanning of andere
(school)activiteiten. Dat is jammer want het is fijn wanneer iedereen mee kan doen.
Het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland is misschien wel een oplossing. Het fonds is er
speciaal om mensen met een minimum inkomen een extra steuntje in de rug te geven.
Voor informatie kun je terecht op de website van de gemeente www.noord-beveland.nl/declaratiefonds
of een informatiefolder vragen bij de directeur van de school.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Op school wordt er collectief voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering is uitsluitend van kracht onder schooltijd, gedurende schoolreizen, excursies e.d. onder
leiding van het onderwijzend personeel. De verzekering is van kracht gedurende deze tijd en bovendien
één uur vóór en ná schooltijd.
Deze verzekering geldt niet voor schade aan kleding, mobiele telefoons of andere devices en brillen,
verlies van goederen, diefstal of vernieling door derden.
Albero is verzekerd bij Raetsheren van Orden.

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;
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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.
•

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind telefonisch of mondeling ziek melden.
Graag afspraken bij de huisarts, tandarts, orthodontist, pi-spello etc. buiten de schooltijden plannen.
Lukt dit niet laat dit dan tijdig weten aan de leerkracht.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen middels een verlofaanvraag formulier en indien nodig een
werkgeversverklaring.
Betreffende formulieren kunnen ouders vragen bij de directie of downloaden van de website van de
school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Vanaf het schooljaar 2020-2021 meten we de tussenresultaten middels de genormeerde toetsen van
het IEP leerlingvolgsysteem.
Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief
vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem
moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door
inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te
worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de
talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling
inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen
ontwikkeling vergroten.
De resultaten worden door de leerkrachten op groeps- en individueel niveau geanalyseerd. Dit houdt in
dat de leerkrachten verklaringen zoeken voor de toetsresultaten en inzicht krijgen in waar leerlingen
zijn in de leerlijn. Hebben de leerlingen voldoende groei doorgemaakt op de verschillende
vakgebieden? Op basis van hun analyse stellen ze een passend aanbod samen voor de volgende
periode.
Met het hele team analyseren we de toetsgegevens op schoolniveau. We bespreken samen waar we
staan als school en zetten indien nodig acties uit op schoolniveau. De analyse wordt beschreven in het
analyse- en opbrengstendocument.
De leerkrachten bespreken de resultaten ook met de kinderen, zodat ook zij inzicht hebben in waar ze
staan in hun ontwikkeling: Wat gaat goed?; Wat lukt nog niet? Wat heb ik nodig om de volgende stap te
zetten? Hoe ga ik die volgende stap zetten?
De intern begeleider en directeur hebben hierin een ondersteunende en coachende rol.

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 voortgezet 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.
In het schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen van groep 8 geen eindtoets gemaakt. Dit was een
besluit van de minister van onderwijs tijdens de corona periode.
Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/18/eindtoets-2020
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

6,3%

vmbo-b / vmbo-k

6,3%

vmbo-k

6,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

6,3%

vmbo-(g)t

18,8%

vmbo-(g)t / havo

12,5%

havo

12,5%

havo / vwo

12,5%

vwo

12,5%

onbekend

6,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

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
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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:

Besef van jezelf en de ander

Relaties hanteren

Keuzes kunnen maken

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op onze school. Om
sociaal competent te kunnen functioneren, nu en in de toekomst, heeft een kind sociale kennis,
vaardigheden en houdingen nodig.
Aan het leefklimaat (pedagogisch klimaat) wordt middels de methode Kwink hard gewerkt. Kwink is
een digitale preventieve methode 'sociaal- emotioneel leren' met doorgaande leerlijn (groep 1 t/m 8).
De methode heeft een duidelijk visie op sociale competentie. Sociale competentie wordt omschreven
als het vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren.
Het systematisch aanleren van de 5 SEL-competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan
een veilige leer- en leefomgeving. De afkorting SEL staat voor: Sociaal Emotioneel Leren.
De 5 SEL-compententies:
1. Besef hebben van jezelf: (kunnen inschatten van je eigen gevoelens, kennis hebben van je interesses,
waarden en kracht, een gezond zelfvertrouwen)
2. Besef hebben van de ander: empathie, perspectief nemen, verschillen tussen individuen en groepen
herkennen en waarderen, sociale situaties juist interpreteren.
3. Keuzes kunnen maken: weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander, bijdragen
aan een positief klimaat in je school, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag.
4. Zelfmanagement: impulscontrole bij stressvolle situaties, omgaan met heftige emoties, doelgericht
gedrag.
5. Relaties kunnen hanteren: relaties aangaan gebaseerd op samenwerking, s0ciale druk weerstaan,
conflicten oplossen.
Sociaal-emotioneel leren is belangrijk omdat…
·

kinderen weten welk gedrag er van hen verwacht wordt;

·

het verstorend gedrag voorkomt;

·

het pestgedrag voorkomt;
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·

het kinderen weerbaar maakt;

·

het de leeropbrengst verhoogt.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze kernwaarden zijn in elke klas zichtbaar door het ophangen van kaarten met daarop "de Kwink van
de week". Kwink brengt vier keer per schoolseizoen de Koelkastposter uit voor ouders en kinderen
thuis. De poster bevat 5 nieuwe lessen waar op school aan wordt gewerkt. Rondom de woorden ‘Kwink
Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u
als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.
Naast de methode Kwink maakt de school ook gebruik van instellingen (GGD, Indigo, etc) voor het
geven van gastlessen. Thema's hiervoor kunnen zijn: social media, pesten, groepsdruk, respect, etc.
Met KIJK wordt in groep 1/2 de sociale competenties van de kinderen bijgehouden. Naast gesprekken
met ouders en de kinderen zijn observaties belangrijke inputs om de sociale competenties in kaart te
brengen.
In het schooljaar 2020-2021 gaan we werken met het IEP leerlingvolgsysteem. Een kind is meer dan
rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken
hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening
mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar
een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is.
Het IEP LVS bevat ‘self-assessment’-instrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen
profiel:sociaal-emotionele ontwikkeling,leeraanpak,creatief vermogen en sociale veiligheid. De
resultaten op deze instrumenten laten we zien via spindiagrammen die weergeven in welke mate een
leerling vindt dat bepaalde aspecten op hem van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met het beeld
van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).
Belangrijke aspecten die terugkomen in het profiel van de leerling zijn het beeld dat de leerling van
zichzelf heeft, de manier waarop de leerling daarmee omgaat en de rol die de leerling aanneemt in
sociale situaties. Ook het omgaan met en inleven in de gevoelens van jezelf en de ander wordt in beeld
gebracht.

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.
De kwaliteit van ons onderwijs is een continu proces van verbeteren, bijstellen en borgen.
Schoolplan
In ons schoolplan 2019-2023 beschrijven wij vanuit welke opvattingen wij ons onderwijs verzorgen.
Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die we als
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schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde gegevens. Dit alles binnen de kaders van het door het
bestuur vastgesteld strategisch beleid. Daarnaast is een interne en externe analyse van onze school
uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal sterke en zwakke kanten van onze organisatie en
kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Al deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest
passende strategieën te kiezen voor de komende vier jaar.
Ons kwalitatief doel voor 2019-2023 is:
Onze kinderen ontwikkelen zich optimaal door ons aanbod voor de kernvakken te verbeteren, de
kinderen en onszelf leren eigenaar te zijn en dat vooral samen te doen!
Het kwalitatieve doel hebben we vertaald in de volgende kwantitatieve doelen:
•
•
•
•

•

Eind schooljaar 2019-2020 zijn de leerkrachten en leerlingen in staat eigen leerdoelen te stellen
en te werken met succescriteria om deze leerdoelen te behalen.
Schooljaar 2019-2020 oriënteren we op een nieuwe methode rekenen/wiskunde en in schooljaar
2020-2021 gaan we de nieuwe methode implementeren.
Eind schooljaar 2020-2021 is het leren zichtbaar in de hele school.
Eind schooljaar 2021-2022 werken wij door heel de school met een doorgaande leerlijn en hebben
wij zicht op alle kerndoelen die de leerlingen per leerjaar moeten beheersen. Per vakgebied
hebben we per leerjaar kwaliteitskaarten met daarin o.a. dezelfde “leertaal” opgenomen.
Schooljaar 2021-2022 gaat het team de mogelijkheden voor het groepsdoorbrekend werken
onderzoeken voor de kernvakken.

Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon, het kwalitatief doel,
te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes. Op basis van ons kwalitatieve doel, de uitkomsten
van de confrontatiematrix en onze ambities focussen we ons op de volgende strategieën:
1.

2.
3.

4.

De kinderen leren met en van elkaar door verschillende samenwerkingsvormen en het voeren van
kind/leergesprekken. De leerkrachten vergroten/versterken de didactische
leerkrachtvaardigheden door o.a. EDI en collegiale consultatie.
De kinderen en wijzelf leren meer door inzicht in en betrokkenheid bij het leren met behulp van
leren zichtbaar maken.
De leerlingen zijn voldoende toegerust met kennis en vaardigheden om steeds een volgende stap
te kunnen zetten, door kennis van de leerlijnen en kerndoelen verder te ontwikkelen bij
leerkrachten. De leerlijnen/kerndoelen naast te methodes te leggen en te borgen met
kwaliteitskaarten.Inclusief het implementeren van een nieuwe methode voor rekenen/wiskunde.
We onderzoeken hoe we het beste gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten door ons eerst
te oriënteren op groepsdoorbrekend werken.

Analyseren en evalueren
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren, analyseert en evalueert het team
(leerkrachten, directeur, ib-er en onderwijsassistent) de onderwijsprocessen die we hebben ingezet om
ons onderwijs te optimaliseren. Deze onderwijsprocessen zijn opgenomen in het jaarplan. Het jaarplan
is een concrete uitwerking van de doelen en strategieën uit het schoolplan.
De MR wordt geïnformeerd en/of advies gevraagd met betrekking tot ingezette of komende
onderwijsprocessen.
De leerkracht doet ertoe!
Dit betekent dat leerkrachten continu werken aan hun eigen ontwikkeling door gerichte scholing te
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volgen. Deze scholing is gerelateerd aan hun persoonlijk ontwikkelingsplan, onderwijsprocessen en
schoolplan. Daarnaast worden jaarlijks functioneringsgesprekken en één keer per twee jaar
beoordelingsgesprekken gevoerd.
Opbrengsten van ons onderwijs
Het team is en voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbrengsten van ons onderwijs. De
opbrengsten worden twee jaarlijks middels genormeerde toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem
gemeten. Deze toetsen worden twee keer per jaar (midden en eind) geanalyseerd op school-, groepsen individueel niveau. Bij deze analyses zijn de leerkrachten, ib-er en directeur betrokken. De analyses
bestaan uit het zoeken naar verklaringen van de resultaten, het trekken van conclusies en het uitzetten
van nieuwe acties. De analyses worden in het leer- en opbrengstendocument opgenomen.
Kwaliteit van het onderwijs en ouders
Goede kwaliteit leveren kan niet zonder goede samenwerking met ouders. Ouderbetrokkenheid is
belangrijk binnen ons onderwijs. Het heeft als als doel dat de school, leerlingen en ouders
samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn
voor elkaar. Ieder kind is directeur van zijn eigen talenten! Goede kwaliteit leveren kan niet zonder
goede samenwerking met en tussen leerlingen. Binnen ons onderwijs vinden wij het heel belangrijk dat
leerlingen zich betrokken voelen bij de les en elkaar, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen
leerproces, hiervan eigenaar worden en goed kunnen samenwerken op verschillende manieren.
Leerlingen moeten bewust zijn van hun eigen talenten/kwaliteiten, hier trots op zijn en dit ook
uitdragen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Vijf gelijke dagen model, waarbij de leerlingen van groep 1 en 2 op vrijdagmiddag vrij zijn.
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

Vrijdag: groep 1-2 om 12 uur vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 3/4

maandagmiddag blokuur

Gymnastiek

Groep 5/6

dinsdagmiddag blokuur

Gymnastiek

Groep 7/8

woensdagmiddag blokuur

De gymlessen vinden plaats in de gymzaal op het dorp.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens vrije dagen en vakanties kunnen ouders
tegen betaling gebruik maken van kinderopvang Kibeo.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiemiddag team

17 september 2020

Herfstvakantie

19 oktober 2020

Studiedag team

26 oktober 2020

Kerstvakantie

18 december 2020

Studiedag Albero

04 januari 2021

Studiemiddag team

10 februari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari 2021

Studiemiddag team

10 maart 2021

Goede vrijdag en Pasen

02 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

26 april 2021

07 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

14 mei 2021

Pinksteren

24 mei 2021

Studiedag team

17 juni 2021

Zomervakantie

26 juli 2021

23 oktober 2020

01 januari 2021

19 februari 2021

03 september 2021

De geplande studiedagen/middagen zijn onder voorbehoud.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Leerkrachten

Op hun werkdagen

Vanaf 14.30 uur

Intern Begeleider

Maandag en dinsdag

8.30 uur- 16.30 uur

Inloop spreekuur GGD

Elke vierde woensdag v/d maand

8.30 uur -9.30 uur

Leerkrachten
De leerkrachten zijn op hun werkdagen beschikbaar voor een gesprek vanaf 14.30 uur. Voor schooltijd
zijn ze beschikbaar voor korte mededelingen. Een korte mededeling mag ook via een Parro bericht
gecommuniceerd worden, met uitzondering van ziek melden. Dit horen we graag telefonisch.
Intern Begeleider
De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school,
daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch
gebied. Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn de IB-er en de
leerkracht aanwezig. Voor een gesprek met de intern begeleider (Esther Yuen) kunt u altijd op de
werkdagen maandag en dinsdag een afspraak maken.
Directeur
De werkdagen van de directeur zijn dinsdag, woensdag, donderdag (om de week) en vrijdag. Bij
aanwezigheid op school is iedereen welkom om binnen te lopen.
Inloopspreekuur GGD
De GGD en CJG biedt elke maand een inloopspreekuur aan op de basisschool. Door dit combispreekuur aan te bieden, proberen zij een plek op school te creëren waar ouders met hun vragen over
opvoeden en opgroeien naar toe kunnen. Geen enkele vraag is raar; hoe klein, groot of ingewikkeld
ook: we gaan samen op zoek naar een antwoord. Uiteraard bent u ook gewoon welkom voor een
kennismaking!
Elke vierde woensdag van de maand zijn wij aanwezig op Het Stelleplankier.
Van 8.30 uur tot 9.30 uur zijn wij aanwezig in de kamer naast de ingang van de onderbouw (kamer van
de IB-er).
Mocht u liever buitenom het spreekuur contact met ons op willen nemen dan kan dat uiteraard ook.
Screener CJG Gemeente Noord-Beveland Hetty Kolmus
cjg@noord-beveland.nl | telefoonnummer: 0113-377377
Jeugdverpleegkundige GGDNathalie Walhout
nathalie.walhout@ggdzeeland.nl | telefoonnummer: 06-30997737
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