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Voorwoord
Welkom op de Prins Willem van Oranjeschool!
De Prins Willem van Oranjeschool is een vooruitstrevende school waarin leren met passie gefaciliteerd
wordt in een dynamische omgeving. We gaan uit van de leergierigheid van de kinderen, de
competenties van de kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. We willen dat de kinderen
opgroeien tot bewuste, weerbare en zelfstandige mensen die flexibel en evenwichtig met verandering
om kunnen gaan.Op onze school worden de kinderen vaardig gemaakt in: kritisch, oplossingsgericht en
creatief denken en handelen.
U kunt in deze schoolgids lezen hoe we de dingen op de PWvO geregeld hebben. De basisschool is een
belangrijk stuk van je leven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Alle scholen verschillen
onderling. Ze verschillen in de manier van werken, in de sfeer en in resultaat. Dat maakt het kiezen niet
eenvoudig! Wij hopen dat deze schoolgids u de informatie geeft waarnaar u op zoek bent. Echter, de
informatie is slechts een indruk. Wij nodigen u graag uit om zaken toe te kunnen lichten, uw vragen te
beantwoorden en om u een rondleiding te geven door onze school zodat u de sfeer werkelijk kunt
proeven.
U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Het hele team van de Prins Willem van Oranjeschool
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Prins Willem van Oranjeschool
Leeuwenlaan 29
4532AE Terneuzen
 0115648830
 http://www.pwvo.nl
 pwvo@probaz.nl

Schoolbestuur
Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen
Aantal scholen: 7
Aantal leerlingen: 1.381
 http://www.probaz.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Ronaut den Hollander

r.denhollander@probaz.nl

Adjunct-directeur

Myrthe Hamelink

myrthe.hamelink@probaz.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs ZeeuwsVlaanderen.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

355

2020-2021

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het
schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen.
De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen: 4 kleutergroepen 1-2 (waaronder één startgroep), twee
groepen drie, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Wij
streven er naar om géén combinatiegroepen samen te stellen.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
21-eeuwse vaardigheden

Onderwijs op maat

Sociale vaardigheden

Moreel kompas

Bewegend leren

Missie en visie
Onze missie
De Prins Willem van Oranjeschool wil haar leerlingen een fijne, veilige en vertrouwde schooltijd bieden,
waarin samen met leerlingen en ouders gestreefd wordt naar optimaal haalbare resultaten. Het is onze
verantwoordelijkheid om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen om hen voor te bereiden op
de veranderende wereld. Dit doen wij door:
- hen te ondersteunen in persoonlijke groei tot zelfstandige, sociaal vaardige, participerende mensen
- hun vermogen te ontwikkelen om mee te kunnen groeien met veranderingen in hun leven.
Kortom: “De Prins Willem van Oranjeschool: een basis voor een waarde(n)volle ontwikkeling.”
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Onze visie
Wij zijn een vooruitstrevende school waarin leren met passie gefaciliteerd wordt in een dynamische
omgeving. We gaan uit van de leergierigheid en competenties van de leerlingen, leerkrachten, ouders
en andere betrokkenen.
We willen dat de leerlingen opgroeien tot bewuste, weerbare en zelfstandige mensen die flexibel en
evenwichtig met verandering om kunnen gaan.
Op onze school worden de leerlingen vaardig gemaakt in: kritisch, oplossingsgericht en creatief denken
en handelen.
De Prins Willem van Oranjeschool heeft 7 principes voor goed onderwijs opgesteld als uitgangspunten.
Talent: Iedereen krijgt de kans te laten zien wat hij kan en wil. Iedereen wordt uitgedaagd en
ondersteund, afhankelijk van wat ieder nodig heeft.
Verantwoordelijkheid: De school zorgt voor een omgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden
kritisch naar zichzelf te kijken en mede-eigenaar te zijn van hun ontwikkeling.
Samenwerking: De een is niet zonder de ander. Leerlingen , leerkrachten, ouders en directie zijn allen
verantwoordelijk voor proces en resultaat, hoewel op verschillende wijze. Hierdoor zijn we elkaars
fulltime partner. Iedere leerkracht is in staat om het perspectief in te nemen van het kind zodat ieder
kind zich gezien, gehoord, gekend en begrepen voelt en niet één kind wordt buitengesloten.
Moreel kompas: Identiteit, respect, vertrouwen. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg
goed voor je omgeving
Samenleving: Goede onderwijspraktijk biedt een curriculum met diepte en variatie en rijke ervaring
mogelijkheden in een vanzelfsprekende verbinding met de vele werkelijkheden buiten de school.
Gereedschapskist: Producten, processen, modellen & organisatie. Alles wat we nodig hebben om
samen te werken en de talenten van de leerlingen te ontwikkelen.
Legitimatie: Goed onderwijs vindt plaats in een school waar leerkrachten, ouders en overige
betrokkenen zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Hierdoor krijgen de leerlingen zelf ook
inzicht in hun eigen ontwikkeling/leerproces. Tevens wordt meegekeken naar onze resultaten door de
onderwijsinspectie.

Identiteit
De Prins Willem van Oranjeschool is een protestant-christelijke school. De school staat uiteraard ook
open voor kinderen uit gezinnen met een andere levensovertuiging. Wel verwachten wij dat zij de
protestant-christelijke identiteit respecteren en meedoen met vieringen (denk hierbij aan Kerst en
Pasen).
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Startgroep : Ma t/m woe juf Carine - do en vr juf Conny
Groep 1-2b: Ma, di en woe (om de week) juf Petra - woe (om de week), do en vr juf Tanja
Groep 1-2c: Ma t/m vr juf Chlo
Groep 1-2d: Ma en di juf Meintje - woe t/m vr juf Pleunie
Groep 3a: Ma t/m vr juf Chantal P
Groep 3b: Ma t/m woe juf Kobi - do en vr juf Marie-Jeanne
Groep 4a: Ma t/m woe juf Lydia - do en vr juf Marjolein V
Groep 4b: Ma t/m woe juf Jennifer - Do en vr juf Bernadette
Groep 5a: Ma, do en vr juf Chantal D - di en woe juf Wilma
Groep 5b: Ma en di juf Wiepie - woe t/m vr juf Maartje (juf Jolien zwanger- en ouderschapsverlof)
Groep 6a: Ma t/m do juf Martine - vr juf Lydia
Groep 6b: Ma t/m vr juf Naära
Groep 7a: Ma t/m vr juf Lisanne
Groep 7b: Ma t/m vr meester Ruben
Groep 8a: Ma en di juf Tineke - woe t/m vr juf Marije
Groep 8b: Ma en di juf Myrthe* -woe t/m vr juf Kim (juf Myrthe met zwangerschapsverlof t/m de
herfstvakantie 2021)
Onderwijs ondersteunend personeel:
Di t/m do juf Paula
Ma, di en vr juf Marjolein P
Di t/m do juf Evelien
Ma t/m do juf Charissa
Ma t/m vr juf Esmee
Ma t/m vr juf Audrey (conciërge)
Vakdocent muziek: Meester Floris
Vakdocent gym: Meester Thijs en meester Jorn
Directeur: Ronaut den Hollander
Adjunct-directeur: Myrthe Hamelink
Intern begeleider: Tineke van Dixhoorn

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
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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

voorbereidend taal
2 uur

voorbereidend rekenen
2 uur

werkles / kiezen
6 u 50 min

bewegingsonderwijs
1 u 45 min

buitenspel
7 u 30 min

muziek
30 min

engels
20 min

godsdienst
1 u 40 min

overige kringactiviteiten
2 u 50 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 40 min

4 uur

1 u 45 min

1 u 15 min

50 min

50 min

3 u 20 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 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 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

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

40 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

2 uur

40 min

40 min

40 min

20 min

2 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

45 min

schrijfonderwijs
ochtendpauze/buitensp
el
Kwink
begrijpend lezen
studievaardigheden
(blits)
verkeer
30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

spelling
2 uur

eigen doelen
1 u 05 min

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

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Extra ruimtes/plekken voor begeleiding van (groepjes) leerlingen
Lift
Aula

Het team

Via onze eigen website kunt u alle teamleden zien: https://www.pwvo.nl/onzeschool/team/

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Vervanging
Bij afwezigheid van een teamlid zoeken we altijd een vervanger, bij voorkeur iemand die bekend is met
de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van
buitenaf. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid kan vanwege de ketenbepaling voor problemen bij
vervanging gaan zorgen. Lesuitval proberen we echter zoveel mogelijk te voorkomen. Scholengroep
ProBaz neemt vanaf 01-08-2015 deel aan het Transfercentrum onderwijs personeel PO Zeeland (TCOZ).
Op die manier wordt getracht de organisatie van vervanging toch vlot te laten verlopen. Gezien het
lerarentekort zal vervanging steeds vaker niet mogelijk blijken en zullen groepen tijdelijk
samengevoegd worden of zal aan ouders gevraagd worden hun kinderen thuis te houden. School is wel
altijd gehouden aan de opdracht om–wanneer ouders dat niet kunnen regelen- zélf voor alternatieve
opvang van de kinderen te zorgen.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Het Kootertje.
Wij werken samen met kinderopvanginstellingen en de gemeente om afspraken te maken over:
toeleiding en overdracht, doorgaande leerlijn, doelgroep voorschoolse educatie en resultaten. Samen
met de kinderopvanginstellingen zorgen we dat we het beleid rondom VVE goed kunnen uitvoeren.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken nauw samen met de
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf 'Het Kootertje' om dit te realiseren.
Dit is het tweede jaar van de vorming tot een IKC. Hierbij maken we gebruik van de startgroep, waarbij
de oudste peuters (vanaf 3 jaar en 4 maanden) en jongste kleuters bij elkaar zijn. Op deze manier
zorgen we ervoor dat overstap van peuter naar kleuter versoepelt en laagdrempelig is. Structuren,
regels, didactisch handelen en overige zaken worden in maandelijkse overleggen besproken en daarbij
worden integrale afspraken gemaakt. Op deze manier is er een intensief contact met het
kinderdagverblijf en de school. Door goed op elkaar af te stemmen trekken we in veel activiteiten
gezamenlijk op.
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2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

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.

Doelen in het schoolplan
In de schoolgids wordt jaarlijks uitgebreid omschreven aan welke punten vanuit het schoolplan gewerkt
wordt. Hierin wordt ook opgenomen welke professionalisering het team als geheel volgt. Het
nascholingsplan wordt jaarlijks ter inzage gebracht bij de MR, hierin wordt de nascholing per leerkracht
aangegeven.

Hoe bereiken we deze doelen?
Onze gestelde doelen worden meerdere malen per jaar geëvalueerd en 2x per jaar met evaluatie bij de
MR neergelegd.
De doelen zijn voor het team inzichtelijk door een bord in de lerarenkamer. Ook worden er tijdens
teamvergaderingen actiepunten aangekaart.
We streven er naar alle doelen aan het eind van het jaar behaald te hebben. Mocht dit niet het geval zijn
wordt er gekeken of dit doel nog haalbaar/actueel is en of we dit doel het jaar erop weer in onze
planning mee nemen.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen
uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen
die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat
betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en
leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze
eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale
school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij
kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan wat in de loop van
2021-2022 voor de organisatie zal worden aangepast naar de nieuwe situatie.

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

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

10

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

10

Klassenassistent

10

Onderwijsassistent

10

Rekenspecialist

6

Remedial teacher

10

Taalspecialist

10

Fysiotherapeut

2

Logopedist

2

Leerkrachtcoach

10

Emotionele pijn/verlies begeleider 5

10

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Schooljaar 2021-2022 starten wij met de M5 pestaanpak.
Alle scholen doen hun best om pestgedrag actief tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat pesten
in algemene zin wel minder is geworden, maar dat uitgerekend het beschadigende, grotendeels
onzichtbare pestgedrag niet afneemt. Onder invloed van verruwende normen en sociale media, neemt
de impact van dit deel van pestgedrag toe. Met de M5 aanpak krijgen wij wel zicht op wat zich in en om
school voltrekt m.b.t. sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen en ook voor en na school.
Wij kunnen dan steeds gericht en tijdig bijsturen als het de verkeerde kant op gaat. De M5 aanpak leert
ons team hoe zij bepaalde leerlingen, die zich blijven misdragen, tijdig kunnen helpen om sociaal
wenselijk gedrag te laten zien.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de M5 website: https://www.m5groep.com/
Naast de M5 methode is er bij ons op school ook een veiligheidscoördinator. Juf Tineke is naast de
veiligheidscoördinator ook het aanspreekpunt van M5. Voor vragen over M5 en/of pestgedrag kunt u
haar bereiken via t.vandixhoorn@probaz.nl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN veiligheidsbeleving en leer-leefklimaat.
De lijsten van ZIEN worden door de leerkracht en door de kinderen van de groepen 6 t/m 8 zelf ingevuld
in ParnasSys. De kinderen vullen de onderdelen Veiligheidsbeleving en Leer-Leefklimaat in. De
resultaten van wat de leerkracht en de kinderen hebben ingevuld, worden naast elkaar gelegd en waar
nodig, wordt er in kindgesprekken op doorgevraagd.
Ook worden er door ouders, leerkrachten en leerlingen (groep 7 en 8) vragenlijsten van Vensters
ingevuld.
Ouders: er wordt gevraagd naar het schoolklimaat, onderwijsleerproces, communicatie en een
algemeen cijfer. In maart maart 2021 geven de ouders ons een 8,8.
Leerlingen: er wordt gevraagd naar de school, de lessen en een algemeen cijfer. In maart 2021 geven de
kinderen ons een 8,2.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Tineke v. Dixhoorn

t.vandixhoorn@probaz.nl

vertrouwenspersoon

Tineke v. Dixhoorn

t.vandixhoorn@probaz.nl

11

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Wij zien ouders als partners bij het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ieder schooljaar maken wij een (nieuwe) schoolgids. Deze gids verschaft alle recente informatie van
onze school. Mocht er tussentijds iets veranderen informeren wij ouders via Parro. Ouders zijn enkel
gekoppeld aan de groep(en) van hun zoon/dochter zodat het een veilige, afgesloten omgeving blijft en
er niemand foto's of berichten kan zien van buitenaf. Via Parro communiceren we foto's en informatie.
Grote informatieve berichten communiceren wij per mail.
Naast de mogelijkheid om dagelijks contact te hebben met de groepsleerkrachten via Parro en op
aanvraag een gesprek zijn er 3 of 4 keer per jaar vaste momenten waarop ouders uitgenodigd kunnen
worden of op eigen verzoek op gesprek kunnen komen. De gesprekken vinden plaats zonder de
leerlingen, mits anders is afgesproken of hieronder aangegeven.
Groep 1-2
Als de leerling 1 maand op school zit.
Bij het verlaten van de startgroep.
Na één maand in de B, C of D groep.
In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats (groep B, C,D). Deze
gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken. Het gaat
hier om leerlingen die vanuit een andere school of groep komen of een nieuwe leerkracht krijgen.
In februari worden de ouders uitgenodigd om de KIJK! te bespreken.
3/4 weken voor de zomervakantie. Dit contact moment is verplicht.
Groep 3
In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken
stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.
Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is verplicht zodat de herfstsignalering met de
ouders besproken kan worden.
Na het 2e rapport (maart). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.
Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is facultatief.
Facultatief is niet verplicht. Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen
hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf
wil spreken, zal zij u zelf uitnodigen
Groep 4 t/m 6
In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken
stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.
Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.
Na het 2e rapport (maart). Dit contact moment is verplicht zodat de voortgang met de ouders
besproken kan worden.
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Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is facultatief.
Facultatief is niet verplicht. Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen
hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf
wil spreken, zal zij u zelf uitnodigen
Groep 7
In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken
stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.
Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.
In april/mei worden gesprekken ingepland om de uitslag van de IEP met u te bespreken. Hierin
wordt een VOORLOPIG advies voor het VO uitgesproken door de leerkracht(en).De leerlingen zijn bij
deze gesprekken aanwezig.
Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is facultatief.
Facultatief is niet verplicht. Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen
hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf
wil spreken, zal hij/zij u zelf uitnodigen
Groep 8; in groep 8 willen we graag dat de leerlingen bij alle gesprekken aanwezig zijn.
In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken
stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.
Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.
Rond de voorjaarsvakantie adviesgesprekken VO. Deze gesprekken zullen 30 minuten per leerling
zijn.

Klachtenregeling
Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het
kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een
goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt. U bouwt meestal goede contacten op
met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of
opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake
is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en
gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Toch kan het voorkomen dat bij een
bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een klachtenprocedure opgesteld.
Deze is te vinden op de website van de school https://www.pwvo.nl/onzeschool/klachtenregeling/
Wanneer u een klacht of bezwaar heeft bespreek dit dan altijd eerste leerkracht. Komt u daar niet uit,
bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur (r.denhollander@probaz.nl) van de school of
de vertrouwenspersoon op onze school. Op onze school is dat: Tineke van Dixhoorn. Zowel ouders als
kinderen kunnen ook bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De
vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op woensdag t/m vrijdag of kan via email
worden bereikt: t.vandixhoorn@probaz.nl. Het bestuur van de onderwijsgroep geeft ouders en
leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De
externe vertrouwenspersonen voor ouders en/f verzorgers zijn: Chiara Middelhuis (06-30994769)
c.middelhuis@mwago.nl Annette de Wit (06-51175227) a.dewit@mwago.nl Meer informatie over deze
organisatie kunt u nalezen op de website www.mwago.nl Het algemene e-mailadres is:
mail@mwago.nl

13

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie MR =
Medezeggenschapsraad via mr.pwvo@probaz.nl .

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Incidenteel een klankbordgroep

•
•
•

De actieve ouderraad (OR) helpt mee met het verzorgen van de activiteiten die voor de kinderen
worden georganiseerd, zoals Sinterklaas, Kerst, bezoek aan de naastgelegen speeltuin het
Oranjekwartier en een avond activiteit.
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In de raad worden allerlei
zaken besproken die de school, leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Zo bespreken wij
bijvoorbeeld de begroting en het formatieplan. Als MR kunnen we ons advies of oordeel geven over een
bepaald onderwerp. We mogen instemming verlenen en standpunten kenbaar maken. We kunnen
onderwerpen behandelen die bijvoorbeeld door de directie of ouders zijn aangedragen.Heeft u een
onderwerp dat u graag binnen de MR besproken wilt zien, aarzel niet en kom naar een van de leden toe.
Ook hebben wij een eigen mailadres waar u uw vraag of opmerking naar kunt sturen
mr.pwvo@probaz.nl

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 € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Avondactiviteit onderbouw en bovenbouw

•

Ijsjes in de warme periode

•

Spelen in de speeltuin 'het oranjekwartier'

•

Kerst

•

Schoolkamp
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•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Aan alle ouder wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, waarmee allerlei activiteiten bekostigd
worden. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de bijdrage minimaal 25 euro per kind (meer is altijd
welkom en wordt ook zeer gewaardeerd). Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor een schoolreis. Dit
bedrag wordt enkele weken voordat de schoolreis plaatsvindt doorgefactureerd. Het schoolkamp van
groep 8 wordt deels betaald door de ouderraad en ter aanvulling vragen wij nog een kleine bijdrage.

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van
uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële
bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en
het schoolkamp, aanvullend lesmateriaal, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten.
De ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of
uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts
gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs
wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal haar best doen om leerlingen niet
de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De hoogte van
de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van
de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor het schooljaar
2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 25,00.
Elk schooljaar vragen wij de vrijwillige bijdrage, maar daarnaast zijn er nog meer kosten zoals:
schoolreis (groep 1 t/m 7), schoolkamp (groep 8), gymkleding en bijvoorbeeld een laptop. Dit is niet
voor alle ouders makkelijk op te brengen. Voor deze ouders is er stichting leergeld Zeeuws-Vlaanderen.
Deze stichting kan u misschien helpen met de kosten van sport, hobby, school e.d. Zo kan uw kind toch
van alles meegenieten! Voor meer informatie kunt u kijken
op https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Wij vragen u de ziekmelding door te geven aan de groepsleerkracht van uw zoon/dochter via Parro. Zo
is er bij de groepsleerkracht meteen bekend waarom een leerling er niet is. Wij vragen u deze melding
voor 8 uur door te geven.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis
mag houden. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra
verlof voor uw kind aanvragen. Bijvoorbeeld in het geval van:
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland;
12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders;
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders;
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
Verhuizing van gezin;
Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar);
Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen;
Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan
maximaal één dag per verplichting worden toegekend;
Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de
reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per
schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca,
toeristische sector of in de agrarische sector, u recht kan hebben op extra vakantieverlof.
Het verlof dient (bij voorkeur 6 weken van te voren) schriftelijk te worden aangevraagd. Bij toe- of
afwijzing worden beide ouders middels een mail op de hoogte gebracht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Regionale Bureaus voor Leerlingenzaken
(RBL) www.lereninzeeland.nl. Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor kinderen.

4.4

Toelatingsbeleid

Onze school staat open voor alle kinderen. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze
school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben een passende plek te bieden. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden.
Soms kunnen we een kind niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor. De
weigeringsgronden kunnen als volgt zijn:
a.
De groep is vol.
b.
De school kan de nodige ondersteuning niet bieden (zie daarvoor het hoofdstuk Passend
Onderwijs en ons Schoolondersteuningsprofiel).
c.
Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt (dit geldt bij zowel leerlingen als ouders).
Binnen het schoolbestuur wordt een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering gehanteerd.
Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door
een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen
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van maatregelen genomen:
Time-out
Schorsing
Verwijdering
Time-out. Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de
volgende voorwaarden:
-In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd.
-Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het
incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).
-De time-out maatregel kan éénmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden
geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet
mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de
ouders.
-De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht
en een lid van de directie van de school aanwezig.
-Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door
de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2).
-De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.
-De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.
Schorsing. Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen
incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor
het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
-Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze
maatregel en om goedkeuring gevraagd.
-Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk
worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling
gewaarborgd kan worden (zie noot 3).
-De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4).
-Van elke schorsing langer dan een dag, wordt melding gedaan bij de inspectie van het onderwijs
-De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de
maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.
-Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de
ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
*Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
*Het bevoegd gezag
*Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen
*De inspectie onderwijs
-Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist
uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
Verwijdering: Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft
voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot
verwijdering. De wettelijke regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de
volgende voorwaarden:
-Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
-Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te
horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de

17

ouders voor gezien wordt getekend.
-Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar
*Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen
*De inspectie onderwijs
-Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een
bezwaarschrift.
- De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.
-Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.
-Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaarschrift.
-Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor
speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd
gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.
Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet
afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren
als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een
oplossing.
Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige
situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar
een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van
het incident in het dossier van de leerling.
Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito- of eindtoetsen) wordt
belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van
deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden
behoren.
Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte
verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter
beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.

4.5

Informatie voor schoolgaande kinderen

Medicijngebruik
Als uw kind tijdens schooltijd medicijnen moet innemen, is het noodzakelijk dat de ouders dit met de
leerkracht bespreken en hiervoor een formulier ondertekenen. Indien de leerkracht niet op de hoogte
is, mogen de kinderen geen medicijnen innemen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De leerkrachten analyseren de M-toetsen van Cito en bekijken de vaardigheidsgroei van de kinderen.
Aan de hand van deze gegevens worden acties opgezet voor de periode erna.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets laten leerlingen 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.
Wij zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een leerlingvolgsysteem is een
programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel
als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. In een LVS voert de
leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen. Wij analyseren
de toetsresultaten grondig om het lesaanbod op de leerling af te stemmen. Wij maken gebruik van het
CITO lvs.
Schooljaar 2019-2020 heeft geen eindresultaten omdat er geen eindtoetsen zijn afgenomen i.v.m. de
corona periode.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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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 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

2,2%

vmbo-k

6,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t

10,9%

vmbo-(g)t

17,4%

vmbo-(g)t / havo

19,6%

havo

8,7%

havo / vwo

26,1%

vwo

8,7%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

relatie

betrokkenheid

veiligheid en structuur

Wij zijn een vooruitstrevende school waarin leren met passie gefaciliteerd wordt in een dynamische
omgeving. We gaan uit van de leergierigheid van de kinderen, de competenties van de kinderen,
leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.We willen dat de kinderen opgroeien tot bewuste,
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weerbare en zelfstandige mensen die flexibel en evenwichtig met verandering om kunnen gaan.Op
onze school worden de kinderen vaardig gemaakt in: kritisch, oplossingsgericht en creatief denken en
handelen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Door aan het begin van het schooljaar alle onderwijsbehoeftes van de kinderen en hun resultaten door
te spreken met de leerkracht van de volgende groep, is het voor iedereen een doorlopende lijn wat
werken betreft. De eerste schoolweken wordt veel aandacht besteed aan de groepsvorming vanuit de
methode KWINK. In de loop van het schooljaar besteden we door de lessen van KWINK wekelijks
aandacht aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. Tevens voert de leerkracht minstens
twee keer per jaar een gesprekje met elke leerling en vullen de kinderen vragenlijsten in vanuit ZIEN,
zodat wij weten hoe we ten opzichte van uw kind kunnen handelen en denken. Met als doel dat elk kind
zich gehoord, gezien, gekend en niemand zich buiten gesloten voelt.
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6

Schooltijden en opvang

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

-

08:25 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:25 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:25 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:25 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:25 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: inloop vanaf 8.20 uur, half uur pauze
Dinsdag: inloop vanaf 8.20 uur, half uur pauze
Woensdag: inloop vanaf 8.20 uur, half uur pauze
Donderdag: inloop vanaf 8.20 uur, half uur pauze
Vrijdag: inloop vanaf 8.20 uur, half uur pauze

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kootertje, Kinderopvang Zeeuws
Vlaanderen en Prokino, Juultje, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kootertje, Kinderopvang Zeeuws
Vlaanderen en Prokino, Juultje, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop.
Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.
Voor informatie van de voor- en naschoolse opvang verwijzen wij u naar de kinderopvang zelf. Dit zal
buitenom school geregeld worden. In samenwerking met Het Kootertje worden er wel samen met onze
school naschoolse activiteiten aangeboden. Maakt u al gebruik van de naschoolse opvang? Dan kán het
zo zijn dat hier geen extra kosten voor in rekening worden gebracht. Het naschoolse aanbod kunt u
vinden op onze eigen website, www.pwvo.nl.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Woensdag VRIJ

06 oktober 2021

Herfstvakantie

23 oktober 2021

Maandag VRIJ

01 november 2021

Maandag VRIJ

01 november 2021

Vrijdag VRIJ

24 december 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari 2022

06 maart 2022

Vrijdag VRIJ (Goede Vrijdag)

15 april 2022

Maandag VRIJ (2e Paasdag)

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

Donderdag VRIJ (Hemelvaart)

26 mei 2022

Vrijdag VRIJ (brugdag)

27 mei 2022

Vrijdag VRIJ

03 juni 2022

Vrijdag VRIJ

03 juni 2022

Maandag VRIJ (2e Pinksterdag)

06 juni 2022

Vrijdag VRIJ

22 juli 2022

Zomervakantie

23 juli 2022

6.4

Tot en met

31 oktober 2021

08 mei 2022

04 september 2022

Wie is wanneer te bereiken?

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

Groepsleerkrachten

Dag(en)

Tijd(en)

Ma t/m vr.

8.00 tot 16.30
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Wanneer de kinderen naar huis gaan besteden leerkrachten tijd aan voorbereiden, nakijken,
vergaderingen en overleggen enzovoorts. Ook willen wij zorgen voor ouderbetrokkenheid. Hiervoor
gebruiken wij de app 'Parro'. Omdat alleen ouders van de leerlingen in de groep toegang hebben
kunnen mensen die niets met de groep te maken hebben foto's en berichten niet zien. Er zullen foto's
geplaatst worden, berichten vanuit de leerkrachten én kunt u zelf ten alle tijden een bericht sturen naar
de groepsleerkrachten met vragen, opmerkingen of afwezigheidsmelding.
Naast de contactmomenten via Parro hebben wij ook de geplande oudergesprekken.
In week 3/4 van het nieuwe schooljaar zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Tijdens dit
moment willen de (nieuwe) leerkracht(en) van uw zoon/dochter graag kennis met u maken en u in de
gelegenheid stellen de nieuwe leerkracht(en) van uw zoon/dochter kennis te maken.
Gedurende het jaar zijn er 3 momenten waarop rapporten mee worden gegeven. Rond deze 3 periodes
worden er ook ouderavonden gepland.
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