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1. VOORWOORD 
 

Waarom een schoolgids voor ouders? 

 

De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven en is daarom ook van groot belang voor u als 

ouder of verzorger. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Voor een periode van 

acht jaar lang vertrouwt u uw kind dagelijks toe aan de zorg van ‘de juffen en de meesters’. Een periode van 

acht jaar, die mede de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw zoon of dochter. Een school kiezen valt 

dan ook niet mee, want scholen verschillen in werkwijze, in aanpak en in sfeer. Dat maakt het kiezen soms 

moeilijk.  

De overheid ziet dit probleem ook en vraagt daarom aan de basisscholen om een schoolgids te maken. Deze 

gids kan u helpen bij het kiezen van de school waar uw kind de komende jaren naar toe gaat.  

 

Deze gids is bestemd voor ouders die nu al kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige 

leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat we door middel van onze schoolgids aan de huidige ouders 

verantwoording afleggen en aan de toekomstige ouders uitleggen wat zij bij ons kunnen verwachten. 

 

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht op de website www.scholenopdekaart.nl.  

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.   

http://www.scholenopdekaart.nl/
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2. MEDEWERKERS van basisschool DE TWIJN  
 

Team  Functie   

Dhr.  Richard Bertram directeur  

Mevr.  Els de Smet leerkracht peuter-kleutergroep en groep 1   

Dhr.  Bas Gijsel leerkracht groep 1/2 

Mevr. Nathalie Vermeulen adjunct directeur  

vertrouwenspersoon 

leerkracht groep 3 

Mevr. Monique Ocraft leerkracht groep  4/5 

Mevr.  Eefje van Assche leerkracht groep 4/5 

ondersteuning 

Mevr.  Suzan van den Berg intern begeleider  

anti-pestcoördinator 

leerkracht peuter- kleutergroep en groep 3  

Dhr. Peter Deseijn ICT-er 

leerkracht groep 6/7 

Mevr.  Esther Braafhart leerkracht groep 7/8 

   

3. BESTUURLIJKE AANSTURING 
 

De Twijn maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een 

onderwijsorganisatie met 24 basisscholen. Met ongeveer 3200 leerlingen in de 

gemeenten Terneuzen en Hulst. Onderwijsgroep Perspecto heeft scholen voor zowel 

Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze school is een samenwerkingsschool van 

Openbaar en Rooms Katholiek onderwijs. Onderwijsgroep Perspecto is een 

professionele organisatie voor onderwijs, voortkomend uit verschillende voormalige 

besturen. Deze samenwerking garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog niveau, 

met een professionele aansturing en een financieel sterke basis. 

 

Kwalitatief sterk onderwijs is voor Onderwijsgroep Perspecto vastgelegd in het strategisch koersplan 

‘Onderwijs met ambitie’, dat u kunt raadplegen op de website van Perspecto: 

www.onderwijsgroepperspecto.nl.  

De Onderwijsgroep heeft een College van Bestuur. Zij wordt daarbij ondersteund door een stafbureau. De 

werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd aan de Markt in Axel (voormalige 

stadhuis). 

Er is een Raad van Toezicht die op hoofdlijnen toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur. 

Dat wil zeggen dat zij aan de hand van kwartaalrapportages, de ontwikkelingen binnen Onderwijsgroep 

Perspecto met het College van Bestuur bespreekt. 

 

Adresgegevens: 

Onderwijsgroep Perspecto 

Markt 1 (3
e
 en 4

e
 etage) 

4571 BG Axel 

Tel. 0114 347880 

Email: info@ogperspecto.nl  

Website: www.onderwijsgroepperspecto.nl  

 

http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
mailto:info@ogperspecto.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
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4. WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR 

INLEIDING 

In onze missie geven we kort en krachtig aan wat we als onze kernopdracht zien. Een missie is inspirerend, 

sturend en nodigt alle betrokkenen uit om actief en intensief mee te bouwen aan de bruggen naar de 

toekomst. In essentie beantwoordt de missie aan een aantal basisvragen: wat willen wij, hoe willen wij dat 

bereiken en welke waarden en normen vinden wij belangrijk. 

In onze visie geven  we weer wat ons bindt. Twee voorzieningen, basisschool De Twijn en kinderopvang Juultje 

De Twijn, die elkaar gevonden hebben in eenzelfde overtuiging  en op basis daarvan gezamenlijk inhoud willen 

geven aan de opvang, het onderwijs, de vrijetijdsbesteding en de zorg aan kinderen van 0 tot 12 jaar.  

De missie en visie zijn in drie sessies opgesteld en vastgesteld door alle medewerkers van Kinderopvang Juultje 

De Twijn en basisschool De Twijn. Het is het gezamenlijk fundament voor de wijze waarop we ons IKC willen 

vormgeven en organiseren. 

 

ONZE MISSIE 

Kinderen die van De Twijn komen zijn voorbereid op hun toekomst. Zij zijn zelfstandig, nemen hun 

verantwoordelijkheid en zijn maatschappelijk gericht.  

‘Basisschool De Twijn, waar je de ruimte krijgt om samen aan je eigen toekomst te bouwen.’ 

KERNWAARDEN 

Plezier 

Iedere dag is een feestje! 

Met elkaar, in het werk, in het leren. 

Samen 

….kom je verder! 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Vertrouwen 

Ruimte 

Gelijkwaardigheid 

Eigenheid 

Acceptatie 

Out of the box’ mogen denken 

Vertrouwen op de kwaliteiten van een ander 

Groeien 

Uitdagen 

Ruimte 

Erkenning 

Uitgroeien tot een eigen ‘ik’ 

Groeipijnen mogen en horen erbij 

ONZE VISIE 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten 

beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 

 

Visie op ontwikkeling 

Kinderen die van De Twijn komen zijn: 

o klaar voor de toekomst; 

o zelfbewust en zelfverzekerd; 

o zelfstandig; 

o weerbaar en kunnen tegenvallers aan; 



 
6 Schoolgids 2019-2020 

o respectvol; 

o communicatief – en sociaal vaardig; 

o creatief en onderzoekend; 

o ondernemend en initiatiefrijk. 

 

Onderwijs draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van kinderen en de voorbereiding op hun rol in de 

maatschappij. Binnen het onderwijs op onze school zijn cognitieve vaardigheden, studievaardigheden en kennis 

van wereld en maatschappij belangrijke voorwaarden om andere doelen, die we met ons onderwijs voorstaan, 

te bereiken. 

 

We geven onze kinderen een actieve rol in hun ontwikkeling. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken creëren 

we een veilig schoolklimaat en een uitdagende leer- en speelomgeving. We geven onze kinderen vertrouwen 

en stimuleren hen om te ontdekken, te experimenteren en 

te onderzoeken. Samen met de kinderen zijn we gericht op 

groei. Een leerproces waarin je fouten mag maken en 

leerkrachten je zullen blijven coachen om door te gaan.  

 

De ontwikkeling van kinderen vindt altijd plaats in 

samenhang met de omgeving. We besteden veel aandacht 

aan sociale vaardigheden, samenwerken, ondernemen en 

het nemen en dragen van  verantwoordelijkheid.  

 

Om onze kinderen optimaal voor te bereiden op hun 

toekomst en maatschappelijke rol stimuleren we ook de 

21
ste

 eeuwse vaardigheden. 

We hechten erg veel waarde aan de brede 

talentontwikkeling van onze leerlingen. Maar, voordat 

kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, moeten ze eerst in de gelegenheid worden gesteld om te 

ontdekken waar hun talent ligt. Om dat mogelijk te maken organiseren we, naast het reguliere 

onderwijsprogramma, een breed scala aan naschoolse activiteiten.  Hierdoor zijn al onze leerlingen in de 

gelegenheid om  ervaring op te doen met allerlei (niet alledaagse)  sportieve- , maatschappelijke- , creatieve -  

en culturele activiteiten. 

Visie op pedagogisch klimaat 

Binnen De Twijn staat plezier in de ontwikkeling en in het samen zijn voorop, zowel voor de kinderen als voor 

de medewerkers. Samen zorgen we voor een omgeving en een klimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn, 

gerespecteerd en gewaardeerd wordt om wie hij/zij is, wat hij/zij gelooft en denkt. De basis van alle omgang is 

vertrouwen. De ruimte en kaders waarin we met elkaar omgaan stellen we gezamenlijk vast. Hierin betrekken 

we ook de ouders/verzorgers van onze leerlingen en de samenwerkingspartners. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor het naleven hiervan en we spreken elkaar daarop aan. 

Visie op samenwerking 

Samenwerken is belangrijk om te kunnen groeien. Je hebt elkaar en elkaars expertise nodig om verder te 

komen. Daarbij richten we ons niet alleen op de samenwerking tussen onze kinderen, ouders en medewerkers, 

maar ook op de samenwerking met onze maatschappelijke partners en de bewoners van de buurt Serlippens.  

We werken samen op basis van gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect. 

Constructieve en effectieve samenwerking ontstaat niet vanzelf. Bouwen aan een positieve 

samenwerkingsrelatie vraagt de nodige inzet, betrokkenheid en energie. We kiezen er nadrukkelijk voor om 

hier volop in te investeren.  



 
7 Schoolgids 2019-2020 

5. ONZE IDENTITEIT 
 

Onze school is een samenleving in het klein. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of 

levensbeschouwelijke achtergrond. Dat zie je ook terug in onze populatie. We zijn een open en gastvrij IKC. Een 

plaats waar je rust en warmte ervaart. Een plek waar iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. 

We bereiken dit door onze kernwaarden actief voor te leven. Medewerkers geven in de dagelijkse omgang met 

kinderen, ouders en elkaar het goede voorbeeld. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en tonen 

respect voor de wereld om ons heen. 

We geven aandacht aan de verschillende godsdiensten door onze kinderen te leren over de 

wereldgodsdiensten en de betekenis ervan voor de mensen om ons heen. Het vieren van feesten doen we 

samen, met ruimte voor ieders beleving en overtuiging. 

We werken actief aan een veilige school. Een plaats waar iedereen kan en mag zijn. We brengen kinderen 

basiskennis, vaardigheden en houdingen bij die ze nu en straks nodig hebben om actieve en positieve bijdrage  

te leveren aan onze samenleving. Sociaal emotioneel leren heeft hierin een belangrijke plaats. Op school, de 

kinderopvang en de BSO werken we eenduidig  met regels, waarden en normen. We hanteren dezelfde 

methodiek (methode sociaal emotioneel leren ‘Kwink’).  Dit versterkt de relatie tussen school en opvang, in die 

zin dat gedragsverwachtingen helder en eenduidig zijn. We bieden deze niet alleen aan, we geven ook het 

goede voorbeeld. 

6. VEILIGHEID 
 

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Elke dag opnieuw vertrouwen ouders en 

verzorgers hun kinderen toe aan onze zorg. Dat doen ze alleen als ze weten dat hun kind bij ons in goede 

handen is. Hiervan zijn wij ons erg bewust. Het creëren en behouden van een veilige leer-, speel- en 

werkomgeving heeft dan ook voortdurend onze aandacht. Met onze inzet en interventies werken we aan een 

schoolklimaat waarin het voor alle leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers prettig vertoeven, leren en 

werken is. 

Het scheppen van een veilig klimaat is geen eenrichtingsverkeer, het is geen zaak van school alleen. Het is een 

taak waar we samen met onze leerlingen en hun ouders vorm aan willen geven. Daarom is het goed om te 

delen wat wij als school onder een veilige school verstaan en hoe we dit realiseren, zodat we daarvoor 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

 

Door onze aanpak, werkwijze,  regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen alle betrokkenen, leerlingen, 

ouders en schoolpersoneel elkaar aanspreken als er ongewenste situaties ontstaan. Daarnaast is het voor 

iedereen duidelijk hoe  school in die  situaties handelt en wat daarbij van ieder verwacht wordt. 

Door elkaar aan te spreken op regels en afspraken, elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen bij het 

uitvoeren en naleven van dit protocol werken we in gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een veilig klimaat 

en maken we het voor alle kinderen mogelijk om elke dag met veel plezier naar school te gaan. 

 

Hoe we dat doen is uitgebreid beschreven in ons anti-pestprotocol. Dit protocol wordt aan alle nieuwe ouders 

tijdens de aanmeldingsgesprekken uitgereikt. U kunt het protocol ook vinden op onze website. Een papieren 

versie is op te vragen bij de schooldirectie.  

 

De uitgangspunten voor ons anti-pestprotocol: 

- De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat. Pesten wordt als onacceptabel 

gedrag ervaren. 

- Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, is dat een probleem voor alle betrokkenen. De gepeste leerling, 

de pester, de groep leerlingen daar omheen, maar ook de leerkrachten en de ouders. We pakken dit 

probleem dan ook gezamenlijk aan.  

- Leerlingen, ouders en school hebben elkaar nodig om pesten effectief en duurzaam aan te pakken.  
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- Docenten en onderwijsondersteunend personeel moeten pesten kunnen signaleren, vervolgens 

duidelijk stelling nemen tegen het pesten en ten slotte weten welke stappen ze moeten nemen om 

het pesten op te lossen. 

- Ouders weten wat onze school doet om pesten tegen te gaan en om pestsituaties op te lossen.  

- De school ontplooit preventieve (les)activiteiten.  

 

7. GEZONDE SCHOOL 
 

Kinderen die goed in hun vel zitten, presteren beter. Daarom besteden we op De Twijn de nodige aandacht aan 

een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl. Dit doen we o.a. door het realiseren van een gezond 

binnenklimaat, het aanleggen van een groene speel- en leeromgeving en het inroosteren van extra tijd voor 

lichaamsbeweging. Daarnaast hebben we ook voortdurend aandacht voor het pedagogisch klimaat ,  de 

veiligheid op onze school en gezonde voeding.  

De manier waarop we omgaan met voeding staat uitvoerig beschreven in de notitie ‘Voedingsbeleid’. Deze 

kunt u vinden op onze website. 

 

8. LEERLINGPOPULATIE 
 

De Twijn start dit jaar met 132 leerlingen. De kinderen die onze school bezoeken komen vooral uit de wijk 

Serlippens. Een wijk met een grote diversiteit als het gaat om religieuze, sociale en culturele achtergrond van 

de bewoners. Deze diversiteit zien we ook op onze school terug.   

De leerlingen die  onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al flinke tijd 

doorgebracht op de peuterspeelzaal of hebben vanaf driejarige leeftijd deelgenomen aan de peuter- en 

kleutergroep. Hierdoor is een goede basis gelegd voor de taalontwikkeling. 

Over het algemeen hebben de ouders van onze school een opleiding genoten op MBO-niveau. 

 

9. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 

Het onderwijsconcept van de school 

Ons werkconcept is gebaseerd op het handelingsgericht werken (HGW) en het opbrengstgericht werken 

(OGW). Dit betekent dat we in onze benadering-- en begeleiding van kinderen de individuele 

onderwijsbehoeften centraal stellen en inzetten op een maximaal leerrendement voor elke leerling. 

 

Handelingsgericht werken 

Onze school werkt handelingsgericht. We gaan uit van de leerling in zijn totaliteit. De leerlingenkenmerken 

worden zo volledig mogelijk onderzocht en beschreven. Het accent ligt niet op de zwakke kanten van de 

leerling, maar de sterke kanten. We denken in kansen. 

 

De 7 uitgangspunten van HGW die met elkaar samenhangen zijn: 

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 

3. De leerkracht doet er toe 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

5. We werken constructief samen 

6. Ons handelen is doelgericht 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 
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Voor kinderen is een onderwijsaanbod waarmee doelgericht en systematisch aan de onderwijsbehoeften 

wordt voldaan cruciaal voor een optimale ontwikkeling.  

Om doelgericht en planmatig te kunnen werken, is het belangrijk dat de leerkracht over adequate 

competenties beschikt en kennis heeft van de ontwikkeling van de leerlingen. 

Door observaties en registraties van leerprocessen en met behulp van gegevens uit het leerlingvolgsysteem 

worden leerlingen op een systematische wijze gevolgd en wordt onderwijs op maat gepland. 

 

EDI 

Expliciete Directe Instructie  vormt de basis van ons onderwijs. Met deze aanpak krijgt iedere leerling gericht 

uitleg en instructie over de basisstof; iedereen doet mee. Daarnaast geeft het ruimte om ons onderwijs af te 

stemmen op de verschillende niveaus en de specifieke onderwijsbehoeften van alle individuele leerlingen.  

Schoolgrootte en groepsindeling 

Op basis van het leerlingenaantal bij aanvang van dit schooljaar kunnen we zes groepen formeren.  

Dit houdt in dat we gaan werken met combinatiegroepen. 

 

Inzet leerkrachten schooljaar 2019-2020 

Gr. groepsgrootte Leerkracht(en) 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

o m o m o m o m o m 

 

1* 10+8 peuters 
Juf Els           

Juf Suzan           

 

1/2 11 15 Meester Bas           

 

              

3* 18 
Juf Nathalie           

Juf Suzan*           

              

4/5 9 15 
Juf Monique           

Juf Eefje           

 



 
10 Schoolgids 2019-2020 

              

6/7 17 9 Meester Peter           

 

7/8 12 13 

Juf Esther           

Meester 

Richard 
          

 

Interne Begeleiding  Juf Suzan     Even weken Oneven weken   

 

Toelichting: 

Peuter- en kleutergroep 

Sommige kinderen zijn voor hun vierde verjaardag toe aan meer uitdaging dan op de peuterspeelzaal wordt 

geboden. Daarentegen zijn er ook kinderen van vier die nog veel behoefte hebben aan een meer speelse 

aanpak. Met de peuter- en kleutergroep kunnen we voor alle kinderen onderwijs en zorg op maat organiseren: 

Eerder ‘kleuteren’ als het kan en langer ‘peuteren’ als daar behoefte aan is! 

Elke ochtend staan twee medewerkers op de groep: Juf Els en juf Bettina of juf Charlotte van Juultje De Twijn. 

Inzet juf Suzan in groep 1 en groep 3* 

De even weken werkt juf Els de hele week in groep 1. De oneven weken werkt juf Suzan op woensdag in plaats 

van juf Els.  

De oneven weken werkt juf Nathalie maandag tot en met donderdag in groep 3. De vrijdagen wordt gewerkt 

door juf Suzan. De even weken werkt juf Nathalie maandag tot en met woensdag. Juf Suzan werkt dan op 

donderdag en vrijdag. 

Samenstelling van combinatiegroepen 

Bij het samenstellen van de combinaties hebben de leerkrachten rekening gehouden met allerlei kind 

specifieke eigenschappen en behoeftes. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leerlingen komend 

schooljaar weer goed van start kunnen gaan. 

Mocht u toch nog vragen hebben over de groepsindeling, dan kunt u daarover altijd contact met ons opnemen. 

10. DE ONDERWIJSACTIVITEITEN 

Activiteiten in groep 1-2 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met projecten, o.a.  uit de methode ’Onderbouwd’.  

Tijdens kringactiviteiten doen we taal- en rekenspelletjes, lezen we interactief voor, zingen we liedjes en 

hebben we aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Het digibord is hierbij 

een goede aanvulling op ons lesprogramma. 

Tijdens de werklessen maken de kinderen kennis met verschillende technieken en 

leren deze ook toe te passen.  Aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken. 

Kinderen die daar behoefte aan hebben krijgen pre-teaching, verlengde instructie of 

extra uitdagend materiaal. 

Lichamelijke oefening vindt plaats tijdens spel of gymlessen en bij buitenspel.  

 

Meer uitleg over de organisatie en het aanbod in de peuter- en kleutergroep kunt u vinden op onze website. 

Het onderwijsaanbod in de groepen 3 t/m 8 

Bij de keuze voor onderwijsmethodes laten we ons leiden door onze visie op onderwijs zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 en ons werkconcept zoals beschreven in hoofdstuk 6.  
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Lezen 

Voor het leesonderwijs maken we in groep 3 gebruik van ‘Veilig 

leren lezen met Kim’. In groep 4 tot en met 8 wordt ‘Estafette’ 

ingezet. Beide methodes zijn uitermate geschikt voor het 

organiseren van gedifferentieerd onderwijs. 

Alle leerlingen worden minimaal drie keer per jaar getoetst op 

hun technisch leesniveau.   

Vanaf groep 4 besteden we aandacht aan begrijpend en 

studerend lezen met behulp de methodes Humpie Dumpie,  

LeesLink en de ‘Cito hulpboeken Begrijpend Lezen’. Voor 

studievaardigheden in groep 7 en 8 gebruiken we Blits.  

 

Taal 

Voor het taalonderwijs gebruiken we de methode ‘Taal op maat’ voor groep 4 tot en met groep 8. Alle 

taalaspecten waaronder spelling, grammatica en woordenschat komen hierin aan bod.  

Schrijven 

We maken gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. Naast het aanleren van het schrift en het oefenen van de 

schrijfvaardigheid sluit deze methode in groep 3 goed aan op ‘Veilig Leren Lezen met Kim’.  Op deze manier 

vindt extra inoefening plaats van de nieuwe woordjes. In de kleutergroepen ligt het accent op de ontwikkeling 

van de grove en  fijne motoriek.   

Rekenen 

Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van  ‘Reken zeker’. De uitgangspunten van deze methode zijn: 

 leren rekenen op basis van vertrouwen: stap voor stap 

 éérst de basisvaardigheden 

 veel oefenen, automatiseren en herhalen 

 één onderwerp per les, één strategie per onderwerp 

Reken zeker is een methode, waarin de meest recente inzichten op het gebied van 

rekenonderwijs zijn verwerkt. 

 

Zowel goede als zwakke rekenaars ontwikkelen met deze methode basisvaardigheden én begrip. Snel en 

zonder omwegen, dankzij een heldere structuur. Duidelijke instructie en veel herhalingsoefeningen zorgen voor 

het nodige vertrouwen. Zodra dat er is, kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en 

vaardigheden toepassen in contexten. 

Wereld oriënterende vakken 

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over 

het heden en verleden. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar ook 

d.m.v. spreekbeurten, schooltelevisie, het maken van werkstukjes, etc. 

Aardrijkskunde 

‘Grenzeloos’ is de eerste digitale lesmethode aardrijkskunde voor het basisonderwijs waarin 

het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. In de methode zijn de laatste inzichten uit 

hersenonderzoek verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen.  

Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe 

komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe 

helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Grenzeloos laat kinderen stap voor stap 
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ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties en praktische doe-opdrachten. Zo wordt 

aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen. De wereld wordt hún wereld. 

 

Geschiedenis 

Hierbij maken we gebruik van de methode ‘Eigentijds’. ‘Eigentijds’ is een volledig 

digitale methode die optimaal aansluit bij de verschillende manieren waarop kinderen 

informatie verwerken. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het 

netvlies van de leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen 

leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd. 

Natuur en techniek 

Natuur en techniek bieden we aan m.b.v. de methode ‘Binnenste/Buiten’. Deze methode is net 

zoals ‘Eigentijds’  volledig digitaal. Met aansprekende filmpjes, haalbare proeven en onderzoekjes 

wordt kinderen geleerd wat de rol van natuur en techniek in hun leven is. Voor groep 3 tot en met 

8 wordt techniek regelmatig opgenomen in het naschools activiteitenaanbod. Bij de kleuters is 

techniek geïntegreerd in  de thema’s. 

Verkeer 

We hechten veel waarde aan verkeersonderwijs dat aansluit bij de ervaringen van kinderen en praktisch 

toepasbaar is. Om die reden maken we gebruik van de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland: 

 Verkeerswerkblad Stap Vooruit (groep 4) 

 Verkeerswerkblad Op Voeten en Fietsen (groep 5 en 6) 

 Verkeerswerkblad Jeugd Verkeerskrant (groep 7 en 8) 

In groep 7 worden de leerlingen opgeleid voor het jeugd-verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een 

theoretisch en praktisch gedeelte. De kinderen die dit examen niet halen, kunnen in groep 8 herkansen. 

ICT 

De leerlingen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

werken intensief met een chromebook. ICT maakt 

een wezenlijk deel uit van ons huidige 

onderwijsaanbod; het is een leermiddel geworden.  

Met oefensoftware van onze methodes kunnen 

leerlingen op maat en op eigen tempo hun eigen 

leerproblemen aanpakken.  

De zaakvakken, aardrijskunde, geschiedenis en 

natuur, zijn volledig digitaal.  

Omdat kinderen veel gebruik maken van ICT-

middelen, zoals tablets, laptops en tegenwoordig 

ook smartphones, is het belangrijk om ze mediawijs te maken. Hoe ze je naar informatie op internet? Hoe 

maak je een werkstuk en een presentatie? Hoe veilig is internet? Al deze vaardigheden leren wij onze 

leerlingen aan. Zo sluiten we als school aan bij het aanleren van 21
st

 Century Skills. 

 

Onderwijskundige overwegingen m.b.t. inzet van ICT 

Computers en multimediamiddelen (ICT) zijn middelen die in het onderwijsleerproces worden ingezet t.b.v. het 

realiseren van de onderwijsdoelen (school- en groepsniveau) en de leerdoelen (leerlingenniveau). Waaronder: 

 

 het optimaliseren van het klassenmanagement 

http://www.vvn.nl/node/769
http://www.vvn.nl/node/770
http://www.vvn.nl/node/771
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 het verhogen van de effectieve leertijd op groepsniveau en op leerlingenniveau door het effectief en 

doelgericht realiseren van meer instructie – en verwerkingstijd 

 het organiseren van onderwijs op maat op groepsniveau en op leerlingenniveau 

 leerlingen gericht leren samenwerken 

 leerlingen computervaardig maken 

 

Vertaald naar concrete inzet – concreet gebruik in de 

klassen- en schoolpraktijk: 

Computers/devices  als onderwijsleermiddel in de groep:  

 Vervangen van traditionele boeken en 

(werk)schriften van het zaakvakkenonderwijs. Door 

online zaakvakken en topografie. 

 Leerlingen laten oefenen met methodegebonden 

software voor de hoofdvakgebieden rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. 

 Voorbereiden van leerlingen op deelname aan de kennismaatschappij door het zoeken naar, en 

verwerken van, informatie m.b.v. multimedia apparaten (werkstukken, spreekbeurten en 

voorbereiding boekbespreking). 

 

Devices als instrument voor het realiseren van effectieve les- en leertijd (in combinatiegroepen): 

 Inzetten van devices in combinatiegroepen tijdens de instructiemomenten. Terwijl een groep 

instructie krijgt, kan de andere groep individueel en zelfstandig methodegebonden opdrachten 

verwerken (Rekenzeker, Taal op maat, zaakvakken). 

 Inzetten van devices voor het verwerken van  klaaropdrachten na het verwerken van de basistaak. 

 Ruimte in het samenstellen van het lesrooster door gebruik te maken van de mogelijkheid om 

zaakvakken zelfstandig te laten verwerken (na klassikale instructie) 

 

ICT in relatie tot de 21
e
 century skills: 

 De leerlingen leren door toepassingsgerichte opdrachten  (maken van werkstukken, presentaties, 

spreekbeurten en boekbesprekingen) effectief gebruik te maken van multimediamiddelen en 

openbare informatiebronnen (internet)  

 De leerlingen zijn vaardig in het gebruik van programma’s voor tekstverwerking en presentaties. 

 

 
 

Inzet van devices in relatie tot klassenmanagement, onderwijsorganisatie en OGW: 

 Onderwijs blijft in de klas. Dit sluit aan bij het model convergente differentiatie op basis van het ‘Tour 

de France – model’. 

 Flexibel in kunnen zetten van ICT devices  geeft (meer) mogelijkheden om gericht onderwijs op maat 

per leerling te organiseren. 
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 Door het computergebruik te ‘personaliseren’ (1 computer koppelen aan vaste gebruikers) worden 

leerlingen gedurende het schooljaar verantwoordelijk gemaakt voor het apparaat. Het is ‘hun’ 

machine. Dit in tegenstelling tot de computers in een computerlokaal. 

Cultuureducatie 

In de loop van het schooljaar maken alle kinderen kennis met cultuur in het kader van de ‘Cultuurmenu’s’ . Het 

aanbod is erg divers en varieert van een bezoek aan de schouwburg, tot zelf muziek maken en het bezoeken 

van een museum. Het streven is om alle leerlingen minimaal één keer gedurende hun basisschoolperiode 

kennis te laten maken met alle verschillende cultuurvormen zoals beeldende kunst, toneel, dans, fotografie of 

schrijven. 

Sociaal/emotionele leren  (SEL) en pedagogisch klimaat  

Op De Twijn werken we met Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-

emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 

van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd 

op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Kwink is 

gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een 

veilige groep.  

Het lesprogramma van Kwink sluit goed aan op de aandacht die we besteden aan 

het pedagogisch klimaat op onze school. Hiervoor maken we gebruik van de methode Goed van Start. Door 

middel van klassenvergaderingen maken we de kinderen mede verantwoordelijk voor de sfeer  en de 

gedragsregels die we samen vaststellen.  

Daarnaast gebruiken we de methode ‘Klasbouwers’ om gericht te werken aan een positief klasklimaat. De 

‘Klasbouwers’ dragen bij aan het realiseren van wederzijdse waardering en respect. Daarnaast heeft het een 

positief effect op het zelfvertrouwen van kinderen. 

 

In kader van de wet op de sociale veiligheid moeten scholen een 

schoolbrede, preventieve aanpak hebben met samenhangende 

interventies die een sociaal veilig schoolklimaat helpen realiseren. 

Met de aanpak die op De Twijn is uitgezet (structureel aanbod van 

Kwink, klassenbouwers, teambouwers, Goed van Start, effectief 

klassenmanagement, etc.) voldoen we aan de wettelijke eisen.  

De effecten van onze aanpak kunnen we meten met behulp van 

ZIEN! 

ZIEN! is een sociaal emotioneel leerlingenvolgsysteem. Met behulp 

van ZIEN! brengen we het welbevinden van de hele groep en 

individuele leerlingen in beeld. De vragenlijst van ZIEN! door de 

leerkrachten ingevuld en door de leerlingen ingevuld. (Vanaf groep 5.) 

Engels 

Engels wordt aangeboden in de groepen 5 tot en met 8. We gebruiken hiervoor de digitale 

methode  Groove.me. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij 

popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en 

enthousiasmeert! Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. 

In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij 

de niveauverschillen van leerlingen 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://seemeeteevee.com/wp-content/uploads/2014/12/groove_me-thumb-150x150.jpg&imgrefurl=http://seemeeteevee.com/?cat%3D6&docid=ws1fUB7pQrvAzM&tbnid=q7ImqKt2kOq3hM:&vet=10ahUKEwiw1sqbsqbUAhUSJ1AKHcSLAKI4ZBAzCAgoBjAG..i&w=150&h=150&hl=nl&bih=823&biw=1600&q=blink groove me&ved=0ahUKEwiw1sqbsqbUAhUSJ1AKHcSLAKI4ZBAzCAgoBjAG&iact=mrc&uact=8
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Muzikale – en creatieve vorming  

Voor de expressievakken gebruiken we ‘Uit de Kunst’ van Delubs. ‘Uit de Kunst’ biedt een doorgaande lijn aan 

voor de groepen 1 tot en met 8 op het gebied van tekenen, textiel en handvaardigheid. 

Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. We richten ons niet alleen op 

de cognitieve ontwikkeling, maar besteden ook aandacht aan de creatieve vorming. 

We zien deze vakken niet als louter ontspannend. Ook hier wordt les gegeven en 

streven we kwaliteit na. In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het 

totale lesprogramma.  

 

Voor muzikale vorming gebruiken we de methode 123 Zing! De methode geeft de leerkracht enerzijds houvast 

door het volgen van een doorlopende leerlijn en biedt anderzijds de vrijheid om het hele jaar door thema- en 

vakgerichte liedjes en muzikale activiteiten in te zetten. 

Lichamelijke opvoeding 

In groep 1 en 2 staat lichamelijke oefening dagelijks op het rooster. Motorische 

vaardigheden worden aangeleerd tijdens het vrij buitenspel of gericht aangeboden 

tijdens begeleide kleutergym in het speellokaal of op het kleuterplein. 

Alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 hebben 2 keer per week gymnastiek. In die 

lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende bewegingsvormen zoals 

bijvoorbeeld rollen, klimmen, duikelen, springen met en zonder toestellen. Daarnaast 

staat er wekelijks een les op het programma, waarin allerlei spelvormen worden 

aangeleerd met en zonder materialen. Bijvoorbeeld slagbal, handbal en trefbal. Het 

accent ligt daarbij op samenspel en sociaal gedrag. 

We gebruiken de methode ‘Het Zeeuwse Bewegingsonderwijs’. 

Naast de lessen lichamelijke opvoeding krijgen alle kinderen extra beweging door The Daily Mile. Meer 

informatie hierover vindt u op https://thedailymile.nl/  en onze website. 

Levensbeschouwelijk onderwijs 

Onze school is ontstaan uit de fusie tussen OBS Zuidlandschool en RKbs Op de 

Hoogte. De openbare en Rooms Katholieke identiteit van beide scholen zijn de 

pijlers van onze samenwerkingsschool en vormen het fundament voor de manier 

waarop het levensbeschouwelijk onderwijs is ingericht.  

In iedere groep wordt wekelijks aandacht besteed aan levensbeschouwelijk 

onderwijs. We leggen het accent op begrip en verdraagzaamheid. Dat willen we 

bereiken door onze leerlingen kennis te laten maken met de grote 

wereldgodsdiensten. Tot nu toe hebben we twee verschillende methodes uitgeprobeerd. Helaas voldeden deze 

niet aan onze doelstelling en verwachting. Dit schooljaar oriënteren we ons in overleg met de bovenschoolse 

medewerker Identiteit op een nieuwe aanpak. 

Burgerschap 

Als samenwerkingsschool is onze school bij uitstek de plek waar elke leerling kennis kan maken met de 

verschillende wereldgodsdiensten en culturen.  

De overheid vraagt aan scholen om actief invulling te geven aan burgerschap en het bevorderen van sociale 

integratie.  

Wij verstaan onder actief burgerschap: het kúnnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat 

in onze visie over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen van de 

kinderen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. In ons onderwijs komt dit 

niet als een apart vak terug maar besteden we de hele week door aandacht aan deze visie. Het is een 

geïntegreerde visie, die bij de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur wordt uitgewerkt, maar 

ook wordt toegepast in de lessen bewegingsonderwijs, spel, buitenspelen, drama, enzovoorts. Dit alles in 

https://thedailymile.nl/


 
16 Schoolgids 2019-2020 

relatie met elkaar en de omgeving waarvan je deel uitmaakt. Dit schooljaar werken we aan het opzetten van 

een leerlijn Burgerschap. 

 

11. BREDE TALENTONTWIKKELING 
 

We hechten erg veel waarde aan de brede talentontwikkeling van onze leerlingen. Maar, voordat kinderen hun 

talenten kunnen ontwikkelen, moeten ze eerst in de gelegenheid worden gesteld om te ontdekken waar hun 

talent ligt. Om dat mogelijk te maken organiseren we, naast het reguliere onderwijsprogramma, een breed 

scala aan naschoolse activiteiten die we belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen, maar waarvoor 

we geen tijd of ruimte hebben binnen het reguliere lesrooster.  

De activiteiten worden dagelijks (m.u.v. de vrijdagen) aangeboden van 14.30 uur tot 15.15 uur. Hierdoor zijn al 

onze leerlingen in de gelegenheid om  ervaring op te doen met allerlei (niet alledaagse)  sportieve- , 

maatschappelijke- , creatieve -  en culturele activiteiten.We onderscheiden vier vormingsgebieden nl. beweging 

en sport, gezondheid en milieu, creatieve vorming en algemene ontwikkeling. Per categorie hebben we de 

afgelopen jaren de volgende activiteiten (allen in cursusvorm) aangeboden: 

 

Beweging en sport 

Streetdance 

Jui Jitsu 

Kickboksen 

Volleybal 

Yoga 

Gezondheid en milieu 

Moestuinieren  

Koken 

Smaaklessen 

EHBO 

Creatieve vorming 

Tekenen en schilderen 

Creatief met textiel 

Animatiefilmpjes maken 

Drama en muziek 

Algemene ontwikkeling 

Filosoferen 

Franse les 

Chemie 

Techniek 

Typcursus 

 

Het aanbod van de naschoolse activiteiten kunt u ook terugvinden op onze website. 

 

12. HUISWERK 
 

Op De Twijn krijgen de kinderen van groep 1 tot en met 6 geen huiswerk. Groep 7 krijgt af en toe huiswerk 

mee. Onderzoek wijst namelijk uit dat huiswerk op de basisschool niet of nauwelijks bijdraagt aan de 

(leer)ontwikkeling van kinderen.  

Doel en functies van huiswerk in groep (7 en) 8 

Huiswerk wordt met name in groep 8 gegeven als voorbereiding op de werkwijze van het voortgezet onderwijs. 

We richten ons op: 

 Bevordering van de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerlingen. 

 Leren plannen. 

 Uitbreiding van de leertijd.  

Huiswerk voor de individuele leerling 

In een enkel geval kan huiswerk worden opgegeven in het kader van zorgverbreding. Dit wordt altijd eerst met 

de ouders besproken.  

 Bij vraag naar individueel huiswerk door een ouder beslist de leerkracht. 
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 Indien het om individueel huiswerk gaat, kan dit tijdens het zelfstandig werken met de leerling 

besproken worden. 

Agenda 

De leerlingen van groep 7 en 8 leren werken met een agenda. Om dit goed aan te kunnen leren is het belangrijk 

dat alle leerlingen dezelfde agenda hebben. De agenda’s worden door school aangeschaft.  

Tips voor ouders/verzorgers t.b.v. huiswerkbegeleiding 

 Stel je op als coach, luister en stel vragen 

 Een eigen plek in huis is ideaal. De plek moet voldoende ruimte en licht bieden. Er moet niet teveel 

afleiding zijn. 

 Een vaste plek in huis waar het huiswerk ligt en waar het kind en ouders er aan herinnerd worden. 

 Samen kijken wat het huiswerk is en vervolgens samen inplannen. 

 Agenda vaak inkijken en blijven vragen of er huiswerk is. 

 Steeds zelfstandiger worden naarmate het schooljaar vordert. 

 Eerst tijd voor huiswerk, dan tijd voor leuke dingen. 

 Kinderen moeten zelf zorg leren dragen voor hun huiswerk. 

 Huiswerk voor taal/spelling/rekenen laten maken en samen met uw kind nakijken. Probeer daarna de 

fout te laten ontdekken en te herstellen. 

 Vragen naar het resultaat, compliment geven en wanneer nodig aanspreken op verantwoording. 

13. GYMTIJDEN 
 

Dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

11.00 – 11.45 -- 11.00 – 11.45 -- 

Groep 6/7 -- Groep 3 -- 

12.45-13.30 12.45-13.30 12.45-13.30 12.45-13.30 

Groep 3 -- Groep 4/5 -- 

13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 

Groep 4/5 Groep 7/8 Groep 6/7 Groep 7/8 

 

Groep 1 en 2 maken bij slecht weer gebruik van de inpandige speelzaal. 

14. REGELING SCHOOL – EN VAKANTIETIJDEN 
 

Schooltijden groep 1 tot en met 8 

Maandag 08.30 uur – 14.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur – 14.15 uur 

Woensdag 08.30 uur – 14.15 uur 

Donderdag 08.30 uur – 14.15 uur 

Vrijdag  08.30 uur – 14.15 uur 
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We werken met een continurooster met vijf-gelijke-schooldagen. Dit betekent dat alle kinderen van groep 1 tot 

en met groep 8 elke dag even lang naar school gaan en alle kinderen op school overblijven.  

Voor aanvang van de lesdag en aan het einde van de lesdag 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen voor schooltijd vanaf 8.15 uur door hun ouders in het lokaal worden 

gebracht. Om de lesdag rustig te kunnen starten, vragen we alle ouders om het lokaal voor 8.30 uur weer te 

verlaten. We begrijpen dat u uw kind nog even wilt toezwaaien. Voor de rust in de klas willen wij u vragen om 

hiervoor niet te lang voor het raam te blijven staan. 

 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 wachten op het plein tot de eerste bel gaat. Na het eerste belsignaal gaan ze 

op de aangewezen plaats in de rij staan en gaan ze onder begeleiding van de leerkracht naar hun lokaal.  

Leerlingen die voor 8.15 uur naar school komen, kunnen nog even voetballen in de voetbalkooi. Om 8.15 uur 

moeten alle leerlingen op het schoolplein zijn. Er is toezicht vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur. Bij slecht weer mogen 

de leerlingen vanaf 8.15 uur naar hun klaslokaal.  

 

Het komt regelmatig voor dat ouders van leerlingen uit groep 3 na het belsignaal nog voor het raam van het 

lokaal blijven staan om hun kind nogmaals uit te zwaaien. We willen u dringend verzoeken om dit niet te doen. 

Hiermee belemmert u (ongewild) een rustige start van de dag. 

 

We geven les tot het belsignaal. Na het belsignaal ruimen alle kinderen hun werk op, nemen hun jas en tas en 

verlaten gezamenlijk, onder begeleiding van de groepsleerkracht, het gebouw. 

 

Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen hun fiets in de fietsenberging. In verband met de 

veiligheid mag op het schoolplein niet worden gefietst. 

Vakantierooster en vrije dagen  

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 14 oktober tot en met 18 oktober 2019 

Kerstvakantie 20 december 2019 tot en met 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari tot en met 28 februari 2020 

Pasen 10 april tot en met 13 april 2020 

Meivakantie  20 april tot en met 5 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei tot en met 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Zomervakantie Start zomervakantie 10 juli 2020 

 

Incidentele vrije dagen 

Collectieve verlofdag personeel De Twijn 27 september 2019 

Studiedag personeel Perspecto 2 oktober 2019 

Collectieve verlofdag personeel De Twijn 17 februari 2020 

Studiedag team De Twijn 26 juni 2020 

Voorbereiding schooljaar 2020-2021* Donderdagmiddag 9 juli 2020 

*Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur. ’s Morgens geven we gewoon les. 
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15. DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

Teamscholing en onderwijsontwikkeling 

Onze school is continu in ontwikkeling. In ons streven om het onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten en te 

organiseren, stellen we ieder jaar uitdagende doelen. Deze ontwikkeldoelen zijn vastgelegd in ons jaarplan.  

Daarnaast volgen alle teamleden elk jaar scholing. Dit kan variëren van workshops tot kortlopende cursussen of 

volledige opleidingen. We kunnen met recht stellen dat De Twijn een lerende organisatie is. 

 

Omdat we veel belang hechten aan een positief leer- en leefklimaat, zullen we ook dit schooljaar weer de 

nodige  aandacht besteden aan het pedagogisch klimaat. Daarnaast gaan we veel tijd en aandacht besteden 

aan ‘eigenaarschap’ bij leerlingen. Dit houdt in dat we onze kinderen intensief willen betrekken bij de planning 

van het onderwijs. We willen ze mede verantwoordelijk maken voor het doorlopen van hun leerproces en het 

inhoud geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. We werken daarbij volgens de principes van Leren Zichtbaar 

Maken. Meer informatie daarover vindt u op de volgende website: https://www.lerenzichtbaarmaken.nl/ 

Resultaten van ons onderwijs 

Op onze school willen we het beste onderwijs  met de beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we 

nauwkeurig bij met ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Door te registreren hoe leerlingen scoren op toetsen kunnen we de vaardigheidsgroei en ontwikkeling van onze 

leerlingen duidelijk in beeld brengen. Hiervoor gebruiken we het digitale leerlingvolgsysteem van Parnassys, 

het kleutervolgsysteem Onderbouwd en KIJK. 

We maken onderscheid tussen de citotoetsen en de methodetoetsen. De afname van de citotoetsen staan 

vermeld in onderstaande toetskalender. Elk hoofdstuk van een methode wordt afgesloten met een 

methodetoets. Het komt regelmatig voor dat de scores van de cito toetsen en de methodetoetsen niet 

overeenkomen.  

De methodetoetsen meten of kinderen de leerstof die de afgelopen weken is aangeboden en in de klas is  

geoefend, begrijpen en kunnen toepassen. De citotoetsen meten of leerlingen alle leerstof van het afgelopen 

(half) jaar (nog steeds) beheersen en effectief kunnen toepassen. 

Alle toets resultaten worden geanalyseerd op individueel-, groeps- en schoolniveau. Op basis van deze analyse 

worden doelen voor de toekomst gesteld en wordt inhoud gegeven aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij 

de ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen of een groep(je) leerlingen.  

 

Cito toetskalender 2019-2020 

 

Toetsen kleuters sept okt nov dec jan feb ma apr mei juni 

Rekenen voor kleuters *     M2   E2 

Taal voor kleuters *     M2   E2 

Signalering beginnende 

geletterdheid * 
    M2    E2  

KIJK-registratie groep 1-2 Twee keer per jaar 

Sociaal emotioneel ZIEN 
Eén keer per jaar. Indien hier aanleiding toe is, kan ZIEN een tweede keer 

ingevuld worden. (Na overleg met, of op verzoek van de IB-er) 

*Naar behoefte 

 

 

https://www.lerenzichtbaarmaken.nl/
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Toetsen groep 3 t/m 8* sept okt nov dec jan feb ma apr mei juni 

Herfstsignalering 

meetmoment 1 
  B3        

Wintersignalering 

meetmoment 2 
    M3     

LOVS DMT     M3 – M8    
E3 – 

E7 

LOVS Technisch lezen AVI     M3 – M8    
E3 – 

E7 

LOVS Spelling  B8  M3 – M8    
E3 – 

E7 

LOVS Begrijpend lezen  B8  
M5–

M8 
    

E4 – 

E7 

Taalverzorging  B8   
M6- 

M8 
    

E6 en 

E7 

LOVS Rekenen Wiskunde   B8  
M3–

M8 
    

E3 – 

E7 

Eindtoets basisonderwijs        
Eind 

8 
  

Sociaal emotioneel ZIEN 
Eén keer per jaar. Indien hier aanleiding toe is, kan ZIEN een tweede keer 

ingevuld worden. (Na overleg met, of op verzoek van de IB-er) 

 

In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Groep 8 wordt afgesloten met de landelijke 

eindtoets primair onderwijs. Deze ondersteunt ons bij het opstellen van een verantwoord schooladvies voor 

uw kind. 

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt door 

schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van de CITO-eindtoets. 

Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement. Dit betekent o.a. dat de Inspectie 

van het Onderwijs vertrouwen heeft in de resultaten die we in groep 8 behalen. 

De resultaten van de cito-eindtoets over de afgelopen 3 jaar per school 

In onze schoolgids leggen we verantwoording aan u af over de effecten van ons onderwijs op de 

leerontwikkeling van onze kinderen. Om goed zicht te krijgen op resultaten, vermelden we de scores en 

uitstroomgegevens van de afgelopen drie jaren.  

 

Het eindresultaat van de eindtoets 2019 wijkt slechts 0,2 af van het landelijk gemiddelde. We voldoen hiermee 

aan het doel dat we onszelf bij aanvang van het schooljaar hebben gesteld.  

 

Jaar School Schoolscore Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie 

2019 De Twijn 535,5 535,7 533,7 

2018 De Twijn 531,1 534,9 533,5 

2017 De Twijn 534,8 535,1 533,5 
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De uitstroomgegevens  

 

Procedure advisering Voortgezet Onderwijs. 

Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Op onze 

school worden de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 

gebruikt als onderbouwing voor het schooladvies. Deze resultaten voorspellen de positie in het voortgezet 

onderwijs na vier jaar zelfs beter dan de score op de Eindtoets. Door het verloop van de vaardigheidsscores op 

de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt zichtbaar hoe een leerling zich ontwikkelt. We 

noemen dit de ‘harde’ gegevens. Daarnaast wordt bij het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals 

werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden. Dit zijn de 

zgn. ‘zachte’ gegevens. 

In groep 8 zetten we deze gegevens  om in een definitief advies. Tijdens het adviesgesprek bespreken we dit 

met de ouders en leerlingen en lichten we het advies, m.n. hoe dit tot stand is gekomen, toe.  Voor 1 april 

wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Op onze school worden de gegevens 

van de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 betrokken bij de totstandkoming van het advies. Het uiteindelijke 

advies wordt geformuleerd door de leerkracht van groep 8 in overleg met de IB-er en de directeur. De directeur 

is eindverantwoordelijk.  

Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft dan het eerder geformuleerde schooladvies wordt dit zo 

nodig, na overleg met de ouders, bijgesteld.  

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

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

terecht voor extra gesprekken. Zo nodig kan het bestuur een bemiddelende rol vervullen. 

 

16. FEESTEN, VIERINGEN EN ACTIVITEITEN 
 

Feesten, vieringen en activiteiten  worden georganiseerd om sociale verbondenheid te versterken. Met de 

vieringen dragen we de identiteit van onze samenwerkingsschool uit. De Twijn hecht  aan een open houding 

ten opzichte van andere culturen en religies en wil de kinderen leren om respectvol met elkaars verschillen om 

te gaan.  

Uit respect voor alle religies organiseren we het zo dat iedereen erbij kan zijn en mee kan doen. Deelname van 

vieringen buiten reguliere schooltijd is op vrijwillige basis. De uitvoering en organisatie is in handen van de 

directeur, het personeel en de activiteitencommissie. 

Alle feesten en vieringen staan vermeld in de schoolkalender. Deze wordt aan het einde van het schooljaar, en 

bij inschrijving, aan alle gezinnen uitgereikt. 

De wet kent regels voor vrijstelling van het volgen van lessen vanwege religieuze vieringen, verplichtingen e.d. 

Eén groep wordt daar niet in genoemd nl. de Getuigen van Jehova.  

De school wil de wensen en belangen van  Getuigen van Jehova  zo goed mogelijk  afstemmen bij feesten en 

vieringen.  Daarom wordt er een alternatief lesprogramma aangeboden, in overleg met school wordt gekeken 

of dit op school of thuis gemaakt wordt. 
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2019 De Twijn 15 27% - 33% - 20% - - 20% - 

2018 De Twijn 25 24% - 12% - 28% - 8% 28% - 

2017 De Twijn 13 23% - 15% 8% 15% - 23% 15% - 
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VIERINGEN EN ACTIVITEITEN OP DE TWIJN: 

Openingsviering schooljaar voor alle kinderen 

Meesters- en juffen dag 

Cultuurmenu (niet op de kalender vermeld) 

Kinderboekenweek o.a. voorleesochtend onderbouw en  voorleeswedstrijd 

Bingo 

Halloween avondtocht 

Sinterklaasviering 

Kerstviering 

Discoavond 

Carnavalsmiddag 

Paaslunch  

Klasse!lunch groep 8 

Sport- en speldag 

Kamp groep 8 

Schoolreis groep 3 t/m 7 

Uitstap kleuters en peuters 

Afscheid groep 8 en uitzwaaien leerlingen die afscheid nemen 

Waterfestijn 

Projectweek 

Barbecue 

Nationale buitenlesdag 

17. DOUBLEREN – ONONDERBROKEN ONTWIKKELING 
 

Leertijd versus ontwikkeltijd… 

Leertijd is die tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. De 

reguliere basisscholen binnen Perspecto hanteren een leerstofjaarklassensysteem en binnen dat systeem moet 

een kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden verwerven. Er zijn 

kinderen waarvoor die leertijd te kort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te lang is. Binnen de scholen 

van Perspecto is in het overgangsprotocol beleid vastgelegd over de ononderbroken ontwikkeling en het 

verlengen van de leertijd waarbij de scholen onderling de besluitvorming van elkaar respecteren. 

 

Omdat verlengen van leertijd, doubleren van een groep, een ingrijpende gebeurtenis is voor een leerling en 

zijn/haar ouders, moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed overwogen 

worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moeten worden 

besproken. Binnen het leerstofjaarklassensysteem differentiëren we naar tempo, naar niveau, naar leertijd en 

naar instructiebehoefte. Voor leerlingen die uitvallen proberen we minstens de minimumdoelen te halen. 

Tegen het einde van het schooljaar betekent dit voor bijna alle kinderen overgang naar de volgende groep en 

voor een enkeling een doublure. 

In het overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters geboren in de maanden oktober, november of 

december. Bij deze ‘najaarskleuters’ geldt de afweging of ze in 7.7-7.9 jaar of in 8.5-8.9 jaar de basisschool 

doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend bij het nemen van een beslissing.  

Kinderen die in oktober, november of december in groep 1 komen worden in de loop van het schooljaar 

uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen geldt dat de 
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doorstroom naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt wanneer de leerling voldoende is toegerust voor het aanbod in 

groep 2. Het onderwijs vervolgen in groep 1 geldt niet als een doublure. 

De beslissing voor een doublure ligt bij de school. De school neemt de ouders mee in het proces van 

besluitvorming via bovenstaande stappen. 

18. PASSEND ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING AAN KINDEREN 
 

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 onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op 

een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke 

ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van 

Perspecto.  

Procedure bij aanmelding 

Ouders melden hun kind aan bij onze school. Wij doen vervolgens een zo passend mogelijk aanbod op onze 

eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te 

beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De 

school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra 

ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. 

Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Wij kunnen daarvoor om extra 

informatie vragen bij de ouders. Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan regelen wij een 

passende plek op een andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. De basisondersteuning bestaat 

uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 

 

1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 

b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 

c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  

 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 

d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 

e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

 

2 Begeleiding: 

a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 

b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 

c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

 

3 Beleid: 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 

b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
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c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig 

aan 

 

4 Organisatie: 

a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 

b. De school heeft een effectief zorgteam 

 

5 Resultaten 

 

Op groepsniveau kenmerkt de basisondersteuning zich door:  

 Handelingsgericht, data gestuurd en opbrengstgericht werken. Er is sprake van een helder 

leerlingvolgsysteem wat zicht geeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Op basis hiervan worden 

onderwijsbehoeften bepaald. 

 De leerkracht werkt planmatig met groepsplannen binnen niveau 1 en 2 van de interne 

ondersteuningsstructuur.  

 Ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel worden opgesteld in situaties waar de 

basisondersteuning wordt geïntensiveerd naar extra ondersteuning vanuit niveau 3. 

 

Op schoolniveau kenmerkt de basisondersteuning zich door: 

 De leerkracht die de gelegenheid heeft om een beroep te doen op collega’s (collegiale consultatie) in 

situaties waar een ontwikkeling is gesignaleerd die niet overeenkomt met gestelde verwachtingen. 

 De leerkracht die in staat is om de eigen ondersteuningsvraag te formuleren.  

 Een ondersteunende en coachende rol van de intern begeleider/leidinggevende 

 Een handelingsgerichte aanpak. 

 Voldoende handen in de klas om basisondersteuning te kunnen bieden. 

 Een heldere systematiek om vroegtijdig problemen te herkennen. 

 Een planmatige werkwijze. 

 Een heldere overlegstructuur. 

 Een helder school ondersteuningsprofiel. 

 De mogelijkheid om ondersteuningsarrangementen in te zetten die vallen in de categorie “eenvoudige 

preventieve of licht curatieve interventies”, te weten: 

o schoolmaatschappelijk werk 

o consultatie vanuit Bovenschoolse Ondersteuning en S(B)O 

o lichte –kortdurende - begeleiding vanuit Bovenschoolse Ondersteuning en S(B)O 

 

Naast de basisondersteuning brengen we in het SOP in beeld: 

- welke specifieke deskundigheid we hebben  

- welke extra ondersteuningsvoorzieningen we tot onze beschikking hebben  

- welke voorziening in de fysieke omgeving aanwezig zijn (bijv. aanpassingen aan het gebouw) 

- met welke ketenpartners we samenwerken  

 

Er wordt gebruik gemaakt van door Perspecto aangeboden scholing, ontwikkelde handreikingen en protocollen 

op de volgende gebieden: 

 Handelingsgericht werken 

 Lezen in de vorm van een leesprotocol 

 Anderstaligen; neveninstromers voor de groepen 3-8 

 Rekenen en wiskunde in de vorm van een rekenprotocol 

 Werken met een ontwikkelingsperspectief, in samenhang met het beleid op niveau van het 

samenwerkingsverband 
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 Excellentie en hoogbegaafdheid 

 Overgangscriteria 

 Pedagogisch klimaat het gedeelte i.h.b rouwprotocol en pestprotocol  

 Toetskalender 

 Meldcode Kindermishandeling 

19. OUDERCONTACTEN EN OUDERPARTICIPATIE  

Oudercontacten – communicatie met ouders 

We hechten veel waarde aan een goede relatie met ouders. In onze visie op onderwijs hebben wij dat als volgt 

verwoord: 

 De ouders worden beschouwd als belangrijke partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het onderwijs van hun kind. De basis voor deze contacten zijn openheid en respect. Zowel 

ouders, als leerkrachten hebben hierin hun specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid.  

 De school maak je samen: kinderen, ouders, medewerkers en maatschappelijke voorzieningen en 

instanties. 

Een goede relatie met ouders verhoogt de betrokkenheid van ouders bij: 

 De school in het algemeen. 

 De schoolontwikkeling. 

 De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (leer)ontwikkeling van hun kind(eren). 

Om tot een goede relatie te komen is het van belang om duidelijk en helder te communiceren: 

 De communicatiekanalen (organisatie en middelen) moeten helder en doelgericht zijn. 

 We moeten duidelijk zijn in onze verwachtingen en we moeten helder hebben wat de verwachtingen 

van ouders zijn. 

 We moeten helder zijn in onze doelen op gebied van schoolontwikkeling en de doelen die we stellen 

ten aanzien van de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is inhoud gegeven aan de manier waarop we met ouders 

communiceren. 

Inschrijven en opvang van nieuwe leerlingen 

Het aanmeldingsgesprek gebeurt in twee fases. In eerste instantie is er een informatief, oriënterend gesprek 

met de directeur. Tijdens dit gesprek brengt de directeur u op de hoogte van het onderwijs op onze school en is 

er een korte rondleiding door de school, zodat u een beeld krijgen van de indeling, de inrichting en de sfeer. 

Aan het eind van het bezoek krijgt u het inschrijfformulier, de oudervragenlijst ‘start schoolloopbaan’, het 

pestprotocol en de activiteitenkalender mee.  

 

Het is gebruikelijk dat nieuwe leerlingen voor de vierde verjaardag vijf dagen komt inlopen. De dagen waarop 

wordt in overleg met de directeur tijdens het tweede gesprek vastgelegd. Daarnaast worden het 

inschrijfformulier en de oudervragenlijst kort doorgenomen en kan de nieuwe leerling alvast kennis maken met 

de leerkracht. Het inschrijfformulier moet door beide ouders ondertekend ingeleverd worden. Voor inschrijving 

is, naast het inschrijvingsformulier, ook een kopie van paspoort of ID nodig.   

ALGEMENE OUDERAVONDEN 

Opening van het schooljaar 

De opening van het schooljaar bestaat uit een drietal onderdelen: 

1. Er is aandacht voor algemene informatie. Bijvoorbeeld de manier waarop ons advies voor de 

leerlingen van groep 8 tot stand komt. Afhankelijk van het thema worden gastsprekers uitgenodigd.  
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2. Ouders krijgen de gelegenheid om  de ‘nieuwe’ klas van hun kind(eren) te bezoeken. De leerkracht 

informeert de ouders over de leerdoelen van het komend leerjaar. 

Voorlichting VO ouders groep 8  

Na de middenmeting worden alle ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een 

adviesgesprek. Op basis van de opbrengstgegevens (de resultaten van de cito-scores vanaf groep 6 en de 

resultaten van de methodetoetsen) wordt een uitstroomprognose opgesteld. Bij het opstellen van het advies 

wordt ook gekeken naar de taak- en werkhouding, de huiswerkattitude en de betrokkenheid op het leerproces. 

Aan het eind van het gesprek wordt gezamenlijk vastgesteld voor welk type brugklas een leerling wordt 

aangemeld. Dit gebeurt voor de afname van de eindtoets basisonderwijs groep 8.  

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing in de  brugklas. Het is mogelijk dat de score van de 

eindtoets afwijkt van het schooladvies. Als de score hoger is, wordt in onderling overleg bekeken of instroom in 

een hoger brugklastype wenselijk is. Het VO zal op basis van dit gesprek de inschrijving aanpassen. Als de score 

lager uitvalt, moet het VO het advies van de basisschool respecteren en een leerlingen accepteren voor het 

brugklastype waarvoor hij of zij is aangemeld.  

 

Na de herfstvakantie wordt een algemene ouderavond georganiseerd voor ouders met kinderen in groep 8. 

Deze avond wordt de brugklasleiding van het Lodewijk College uitgenodigd om u van informatie over hun 

school te voorzien.  

Incidentele thematische ouderavonden 

Naar noodzaak of behoefte kunnen incidentele ouderavonden worden belegd.  

Het gaat om thema’s waarover ouders geïnformeerd moeten worden en/of hun instemming aan moeten 

geven.  Bijvoorbeeld informeren over andere schooltijden, de organisatie daarvan en de consequenties voor 

ouders en kinderen.  

INDIVIDUELE OUDERAVONDEN 

 
Voor de individuele ouderavonden worden, vanaf groep 3,  alle ouders en verzorgers samen met hun kinderen 

uitgenodigd. Door ook de leerlingen uit te nodigen voor onze ouderavonden willen we de betrokkenheid van 

kinderen bij hun eigen leerproces vergroten. Uit de praktijk blijkt dat kinderen, die verantwoordelijkheid tonen 

en nemen voor hun persoonlijke leerproces, de school en het schoolwerk positiever beleven en betere 

leerresultaten halen. 

Kennismaking leerkracht ouders / ouders leerkracht 

Kort na aanvang van het schooljaar worden alle ouders met hun kinderen uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht. Doel van het gesprek is vooral gericht op informatie-

uitwisseling m.b.t. het algemeen welbevinden van uw zoon of dochter: Hoe gaat het in de klas, hoe is de relatie 

(omgang) met anderen, hoe is de leer- en werkhouding.  

Ouderavonden gekoppeld aan rapporten – opbrengsten LVS van Cito  

Vanaf groep 3 worden alle ouders met hun kinderen uitgenodigd voor een 10-minutengesprek.  

Doel van het tweede gesprek is ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren) en de 

leerresultaten. Leerlingen nemen hierin zoveel als mogelijk is zelf het woord. 

Bij groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken a.d.h.v. de leerlingvolggegevens van 

Onderbouwd. 

 

Een derde oudercontact aan het einde van het schooljaar vindt plaats op verzoek van de ouders of op 

uitnodiging van de leerkracht.  
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Incidentele afspraken over de leervorderingen of het gedrag van leerlingen kunnen elk willekeurig moment 

worden gepland. Het initiatief hiertoe kan zowel door ouders als leerkrachten (mogelijk in opdracht van de IB-

er/directeur)  worden genomen.  

INCIDENTELE OUDERCONTACTEN 

Oudercontact op uitnodiging van de leerkracht/verzoek van de ouders 

Als de ontwikkeling of het gedrag van een leerling reden geeft tot zorg en de leerling gebaat is bij een gerichte 

aanpassing van het onderwijsaanbod of de algemeen geldende omgangsregels, dan nodigt de leerkracht de 

ouders uit om de situatie uit te leggen en aan te geven waaruit deze aanpassing bestaat en met welk doel deze 

wordt gedaan. 

De ouders kunnen ook op eigen initiatief een gesprek met de leerkracht(en) aanvragen.  

Telefonisch contact met ouders 

Bij afwezigheid van een leerling (die niet gemeld is) neemt school voor 9.00 uur contact op met de ouders, 

verzorgers om de reden van afwezigheid vast te stellen. Dit wordt genoteerd in Parnassys. 

 

Bij calamiteiten worden ouders telefonisch benaderd. Op deze manier voorkomen we misverstanden of 

miscommunicatie. 

SCHRIFTELIJKE INFORMATIE 

Rapporten 

Het schooljaar wordt verdeeld in twee rapportperiodes: 

1. Start van het schooljaar tot eind januari. 

 Het rapport gaat mee als de tussenmeting van cito is afgerond.  

2. Februari tot einde schooljaar. 

 Het rapport wordt ten laatste een week voor het einde van het schooljaar meegegeven. 

De kleuters krijgen aan het einde van de kleuterperiode een rapport. Daarvoor kunnen ouders tijdens de 

rapportenperiode de ontwikkeling van hun zoon of dochter bekijken via onderbouwdonline. 

Beide rapporten bestaan uit: 

1. Een overzicht van de gemiddelde punten per vakgebied. 

 Het rapportcijfer is het gemiddelde van alle punten voor één vak in één rapportperiode. 

We rapporteren het werkelijk behaalde punt. Als het gemiddelde lager is dan een vier, dan wordt 

een vier als ondergrens genoteerd. Het werkelijke gemiddelde wordt wel in Parnassys 

opgenomen en met de ouders gecommuniceerd.  

 Door het centraal en digitaal vaststellen van de toetsnormering voor alle methodetoetsen 

voorkomen we verschillen in registratie en waardering. De doorgaande lijn wordt op deze manier 

gegarandeerd. 

2. Een overzicht van de leerontwikkeling op basis van de citotoetsen. Deze worden weergegeven in een 

ontwikkelingsgrafiek, zodat niet alleen de laatste toetsscore duidelijk is, maar ook het 

ontwikkelingsverloop. 

3. Een waardering van vaardigheden die van invloed zijn op de individuele ontwikkelingsgroei. Namelijk: 

taakgerichtheid, werkhouding, concentratie en samenwerking. 

Uitvoering van de rapporten 

Elke leerling krijgt een rapportenmap. Hierin wordt alle rapportage over een periode van 8 jaar basisschool per 

leerling gebundeld. De map gaat ter inzage mee naar huis  en wordt na inzage en ondertekening door de 

ouders terug op school ingeleverd. De data van uitgifte en inleveren zijn opgenomen in de jaarkalender van 

school. Deze zijn ook te vinden op onze website. 
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Leerlingenrapport eindtoets cito 

Zodra de leerlingrapporten van de eindtoets bekend zijn, worden deze in een gesloten envelop aan de kinderen 

meegegeven. De standaardscores worden niet in de groep voorgelezen of besproken.  

Schoolgids 

Bij aanvang van het schooljaar wordt de nieuwe schoolgids op de website van school gepubliceerd. Nieuwe 

ouders krijgen samenvatting van de schoolgids bij aanmelding van hun kind (De activiteitenkalender). 

De schoolgids bevat: 

 Informatie over de visie en missie van de school 

 De organisatie van het onderwijs 

 De zorg voor de kinderen 

 Ouderbetrokkenheid 

 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 De resultaten van het onderwijs 

 Regelingen school- en vakantietijden 

De schoolgids wordt samengesteld en geschreven door de directeur. 

Voor wie is de schoolgids: 

- Alle gezinnen die kinderen op school hebben. 

- Alle ouders/verzorgers tijdens de intake/aanmelding.  

- Ouders die zich oriënteren op een school. 

- Onze ketenpartners. 

De schoolgids verschijnt digitaal. De digitale versie komt ook op de website van school. Aan alle 

ouders/verzorgers wordt de digitale versie via de schoolmail verstuurd. Op verzoek is een papieren versie 

beschikbaar.  

Ouderportaal 

Informatieve  brieven worden verspreid d.m.v. het ouderportaal van Parnassys. Ouders die uitdrukkelijk 

aangeven dat ze hiervan geen gebruik willen (kunnen) maken, ontvangen de brieven via hun kind(eren). 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief komt minimaal 1 keer per kwartaal uit, wordt samengesteld onder redactie van de directie en 

wordt via de mail onder alle ouders verspreid.  

In de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over: 

- het schoolbeleid (organisatie), de schoolorganisatie, het onderwijsbeleid 

- afspraken / verzoeken op schoolniveau 

Website 

De structuur van de website is bovenschools vastgesteld. Het menu geeft aan waarover geïnformeerd wordt.  

 

OUDERPARTICIPATIE 

 

Binnen onze school zijn 2 organisaties actief waarin ouders vertegenwoordigd zijn 

De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat geheel uit ouders. Het doel van deze commissie is het organiseren van 

schoolse en naschoolse activiteiten. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met het team, onder 

eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het activiteitenprogramma wordt jaarlijks door het team 

vastgesteld en ter advisering aan de MR voorgelegd. 
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Activiteiten, feesten en vieringen die met en door de activiteitencommissie worden georganiseerd, worden 

betaald met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze inkomsten zijn opgenomen in de 

schoolbegroting en zijn geoormerkt. Dit betekent dat ze voor geen enkel ander doel kunnen worden gebruikt. 

Het geld uit de ouderbijdrage wordt beheerd door de schooldirecteur. Alle leden van de commissie hebben 

inzage in de inkomsten en uitgaven. De jaarlijkse  controle wordt gedaan door de afdeling financiën van 

Perspecto en de accountant. 

 

De medezeggenschapsraad (MR) 

Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn alle ouders vertegenwoordigd in het overleg met de 

schoolleiding. De MR bestaat uit  vijf leden. Twee leerkrachten en drie  ouders. Zowel de ouders als de 

leerkrachten worden door middel van stemming gekozen door de groep die ze vertegenwoordigen.  

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over schoolbeleid. Waarover de MR advies kan geven en in welke 

gevallen de MR om instemming moet worden gevraagd, is bij wet vastgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld deze  

schoolgids ter instemming aan de MR voorgelegd.  

De directeur is geen lid van de MR, maar woont de vergadering bij als vertegenwoordiger van het bevoegd 

gezag.   

 

Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Dhr. P. Deseijn (leerkracht) 

Secretaris Vacant (de secretaris wordt aangesteld uit een lid van de oudergeleding) 

Leden Mevr. M. Kamp (ouder) 

Mevr. J. Richter (ouder) 

Mevr. E. Geerts (ouder) 

Mevr. S. van den Berg (leerkracht) 

 

De Helpende Handen 

De Helpen Handen zijn alle ouders die vrijwillig af en toe een handje helpen. De Helpende 

Handen wordt gecoördineerd door een van de ouders. Waar nodig worden ouders ingezet om 

samen met het team te zorgen voor een veilige, schone en prettige leer- en speelomgeving. 

Activiteitencommissie 

Voorzitter Mevr. Els de Smet (leerkracht) 

Leden Mevr. J. van Driel 

Mevr. E. den Exter 

Mevr. M. Kamp 

Mevr. D. Klaui 

Mevr. E. Geerts 

Mevr. S. Portier 

Mevr. R. van der Zwart 

Mevr. S. Luwema 

Mevr. S. Güner 

Mevr. J. Richter 

Mevr. A. van Geffen 

Mevr. B. Pieters (pedagogisch medewerker) 

Mevr. A. Hamelink 

Adviseur Dhr. R. Bertram (directeur)  

Beheer financiën Dhr. R. Bertram (directeur) 
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Door regelmatig alle leerlingen te controleren op hoofdluisbesmetting hebben de Helpende Handen een groot 

aandeel in het luisvrij houden van de school. 

20. PRIVACY 
 

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school 

verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van 

u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s 

van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, 

uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden 

van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. 

Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die 

tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen 

bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt 

persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. 

Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-

gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, Onderwijsgroep Perspecto, 

medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school 

te benaderen. 

Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op 

de www.ogperspecto.nl 

 

21. HET LEERLINGENDOSSIER 
 

Het leerlingendossier is een dossier dat een school bijhoudt over een leerling. Het leerlingendossier bestaat uit 

de leerlingenadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.  

 De leerlingenadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van 

leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.  

 Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het 

schooladvies en eventuele aandachtspunten. Ook een ondersteuningsdossier kan uitmaken van het 

onderwijskundig rapport. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd.  

 Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten 

hiervan bij het leerlingendossier gevoegd.  

De bewaartermijnen 

De twee componenten van het leerlingendossier hebben eigen bewaartermijnen.  

 De leerlingenadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De 

gegevens voor het berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken nadat de 

leerling van school is.  

 Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen twee 

jaar nadat een leerling van school is.  

Het inzagerecht van ouders 

Ouders hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind recht op inzage in het leerlingendossier. Ouders 

kunnen een afspraak met de school maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand van de school 

aanwezig in verband met de privacy van anderen. Ouders mogen een kopie maken van het dossier en onjuiste 

informatie laten verbeteren of verwijderen. Ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport 

wanneer hun kind naar het voorgezet onderwijs of naar een andere school voor (speciaal) basisonderwijs gaat.  

http://www.ogperspecto.nl/


 
31 Schoolgids 2019-2020 

Inzage door derden 

In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingendossier aan derden te geven. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij:  

 de plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs  

 de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een andere 

basisschool. 

Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit het 

leerlingendossier van hun kind mogen inzien.  

 

22. TOELATING, WEIGERING, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING 
 

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). 

 

De scholen van Onderwijsgroep Perspecto hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering. 

Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 

leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van 

maatregelen genomen:  

• Time-out  

• Schorsing  

• Verwijdering  

 

Time-out.  

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. 

 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het 

incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).  

 De time-out maatregel kan éénmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden 

geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat 

niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met 

de ouders.  

 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht 

en een lid van de directie van de school aanwezig.  

 Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door 

de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2). 

 De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  

 De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.  

 

Schorsing. 

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan 

worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij 

van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  



 
32 Schoolgids 2019-2020 

 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 

maatregel en om goedkeuring gevraagd.  

 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk 

worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 

gewaarborgd kan worden (zie noot 3). 

 De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4). 

 Van elke schorsing langer dan een dag, wordt melding gedaan bij de inspectie van het onderwijs. 

 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende 

de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 

mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde 

komen.  

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o Het bevoegd gezag  

o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen  

o De inspectie onderwijs  

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist 

uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

 

Verwijdering:  

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 

en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke 

regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. 

 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te 

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

ouders voor gezien wordt getekend.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: 

o Regionaal Bureau Leerlingzaken  

o 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 
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incident in het dossier van de leerling.  

 

Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt 

belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van 

deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden 

behoren.  

 

Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte 

verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter 

beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. 

 

23. TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 

Bij een continurooster blijven alle kinderen tussen de middag op school over. De 

continuïteit van de schooldag geeft de kinderen en leerkrachten meer rust dan het 

geval is bij de traditionele schooltijden. Kinderen ervaren ’s middags namelijk geen 

‘opstartproblemen’ meer. Leerkrachten kunnen de lesdag meteen weer oppakken. 

Dit heeft een positief effect op de leerresultaten en het groepsklimaat. 

 

De organisatie van de middagpauze: 

 

 Alle kinderen hebben tegelijkertijd pauze. De pauze begint om 12.00 uur en duurt tot 12.45 uur. 

 De lunch wordt ’s morgens per groep in de koelkast gezet. Per groep is een koelkast voorzien. 

 Om 11.50 uur komen de medewerkers van de tussenschoolse opvang naar school. Zij zorgen ervoor 

dat alle groepen hun lunchtrommels krijgen. Om 12.00 uur begint de lunchpauze. 

 De leerkracht eet samen met de kinderen in de klas. De groepen 1 tot en met 3 krijgen  hierbij  hulp 

van de TSO-medewerkers. 

 De onderbouwgroepen worden door een van de TSO-medewerkers aangeveegd en klaargemaakt voor 

het middagprogramma. De bovenbouwleerlingen zorgen zelf voor hun lokaal.  

 Om 12.20 start de speelpauze. Alle kinderen bergen eerst hun lunchtrommels op en gaan daarna naar 

buiten. Tijdens het buitenspel wordt toezicht gehouden door de TSO-medewerkers, de directeur en de 

IB-er. De leerkrachten hebben dan pauze. 

 Om 12.40 gaat de eerste bel. Alle kinderen gaan in de rij staan en gaan onder begeleiding van hun 

leerkracht terug naar binnen om te starten met het tweede deel van de lesdag. 

 De tweede bel gaat om 12.45 uur. Het middagprogramma begint. 

Omdat alle kinderen verplicht overblijven, worden GEEN KOSTEN  gerekend voor de tussenschoolse opvang.  

24. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
 

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.  

De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, 

maar biedt dan wel een alternatief programma aan. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen 

of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk 

willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed 
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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.  

 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt: 

 

Groep  Ouderbijdrage  Totaal Nieuwe leerlingen die na 

december worden ingeschreven  

Groep 1 en 2 € 20,00 voor activiteiten en vieringen.   

€   5,00 voor de schooluitstap 

€ 25,00 € 15,00 

Groep 3 t/m 5 € 20,00 voor activiteiten en vieringen +   

€ 35,00 voor de schoolreis . 

€ 55,00 € 45,00 

Groep 6 en  7 € 15,00 voor activiteiten en vieringen +  

€ 35,00 voor de schoolreis 

€ 50,00 € 42,50 

Groep 8 € 15,00 voor activiteiten en vieringen +   

€ 55,00 voor het schoolkamp  

€ 70,00 € 62,50 

 

Toelichting  

 De ouderbijdrage voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 is  € 5,00 goedkoper. Dit heeft te maken met 

de Sinterklaasviering. Het cadeautje is voor  groep 1 tot en met 5 opgenomen in de bijdrage. De 

leerlingen van groep 6 tot en met 8 kopen zelf een cadeautje twv. € 5,00 

 De bijdragen voor de voor - en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’.  

25. LEERPLICHT EN VERLOFAANVRAGEN 
 

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met 

een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en 

kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus 

verplicht naar school. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school 

vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Als het 

kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school. De meeste 

kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet 

wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. 

De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na 

schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 

dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. 

 

1. Ziekte. Wanneer een kind ziek is, meldt u dat meteen dezelfde dag op school.  

 

2. Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege geloofs-, of 

levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Dat moet dit 

uiterlijk 2 dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 

 

3. Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstandigheden, 

zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het 

gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. Een andere ‘speciale’ gewichtige 

omstandigheid is het buiten de schoolvakanties een kind meenemen op vakantie. Een ouder mag een 

kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd 
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met de Leerplichtwet. De wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of 

verlof om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dat kan alleen als een ouder door zijn/haar 

beroep of dat van zijn/haar partner niet weg kan in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling 

heet officieel ‘beroep op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet ten minste 

aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 

a. het gaat om een gezinsvakantie 

b. de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van 

u of uw partner 

c. het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie 

Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op 

vakantie. De ouder moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en 

toestemming hebben van de directeur van de school. De vakantie mag niet langer dan 10 

schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur wordt die verstuurd aan de 

leerplichtambtenaar. 

 

Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 

• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 

• Door anderen betaalde vakanties 

• Het ophalen van familie 

• Midweek of weekend vakanties 

• Al jaren niet op vakantie geweest 

• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 

• Meereizen met anderen 

• Reeds een ander kind vrij 

• Het idee bij ouders dat voor de vakantie toch geen les meer wordt gegeven 

 

26. GEDRAGSCODE 
 

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten 

direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne 

‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare 

functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang  is de volgende gedragsnorm voor 

ouders met kinderen op scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te 

melden op één van de scholen van Onderwijsgroep Perspecto, ontwikkeld. Bij aanmelding van een nieuwe 

leerling neemt de directeur deze gedragsafspraken door en vraagt instemming voor deze afspraken aan de 

ouders. De afspraken zijn:  

• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of 

bestuur van de school wordt nooit getolereerd 

• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen 

• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd 

• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord 

• Houd u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden 

• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief 

• Breng uw kind op tijd in de klas 

• Bewaar de rust in het schoolgebouw 

• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken 

• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of 

schreeuwen. 
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De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, 

waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden 

geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de 

klachtenprocedure). 

 

27. KLACHTENREGELING 
 
Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en 

bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en 

dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt. 

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten 

gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de 

school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een 

oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.  

Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een 

procedure opgesteld. 

 

A. Wat doet u als u een klacht heeft? 

Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:  

1. Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht. 

2. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of 

de vertrouwenspersoon op onze school. 

3. Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van 

Bestuur van Onderwijsgroep Perspecto, Markt 1, 4571 BG Axel. Vanaf dat moment wordt er 

ook een dossier gevormd. 

4. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College 

van Bestuur, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B). 

5. Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke 

Klachtencommissie (zie onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen 

met of zonder de hulp van de vertrouwenspersoon. 

6. Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie 

(www.onderwijsinspectie.nl).  

 

B. Vertrouwenspersoon. 

Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is dat Nathalie Vermeulen.  Zowel ouders 

als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De 

vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op maandag t/m woensdag of kan via email 

worden bereikt: nathalievermeulen@ogperspecto.nl 

Het bestuur van Onderwijsgroep Perspecto geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij 

conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De vertrouwenspersoon voor ouders 

en/of verzorgers is Mw. Annette de Koning. Zij is te bereiken via het mailadres: 

info@dekoningvertrouwenszaken.nl  .  

De vertrouwenspersoon voor medewerkers van Perspecto is dhr. Frank Ingels. Hij is te bereiken via het 

mailadres: frankingels@zeelandnet.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het 

secretariaat van Onderwijsgroep Perspecto, tel. 0114 347880. 

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:nathalievermeulen@ogperspecto.nl
mailto:info@dekoningvertrouwenszaken.nl
mailto:frankingels@zeelandnet.nl
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C. Een klacht indienen. 

Op onze website en op de website van Onderwijsgroep Perspecto (www.onderwijsgroepperspecto.nl) 

vindt u het beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Perspecto. Daarbij ook het reglement van de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk 

hopen wij als school dat al deze procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane 

problemen samen op een zo goed mogelijke manier oplossen. 

 

28. ROUWPROTOCOL 
 

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel scholen 

hebben een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Wij hebben dat als school ook. U kunt het 

volledige rouwprotocol vinden op onze website onder de menuknop: regelingen, rouwprotocol. In het 

rouwprotocol staat welke stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie 

verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Wij 

actualiseren dit rouwprotocol regelmatig om te voldoen aan de wensen en de situatie van de school. 

In ons rouwprotocol staan de volgende zaken beschreven: Wat te doen als het bericht binnenkomt, het vormen 

van een crisisteam, informatievoorziening, aan wie en hoe, hoe vertellen we het de kinderen en hoe werken 

we aan de verwerking. Tot slot hoe gaan we om met ouders in een dergelijke situatie? Ook aan de nazorg 

besteden we aandacht in het rouwprotocol 

 

29. KINDERDAGVERBLIJF, BSO EN PEUTERGROEP 
 

Juultje De Twijn, onderdeel van Stichting Prokino, biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zij 

worden opgevangen bij het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO.  Juultje de Twijn zit in het gebouw 

van de Brede School. Onderlinge samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners in het 

complex dragen bij aan een optimale begeleiding van uw kind.  

Op het kinderdagverblijf van Juultje De Twijn worden de allerkleinsten in huiselijke sfeer opgevangen. Het 

kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen tot 4 jaar. Onze deskundige pedagogisch medewerksters 

organiseren voor hen tal van uitdagende en ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten en de kinderen kunnen 

spelen in verschillende themahoeken. 

De kinderen van de peutergroep komen ook naar de ruimte van het kinderdagverblijf.  

De peutergroep is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  

Bij Juultje De Twijn werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk. Uw kind 

beleeft samen met speelkameraadje handpop Puk de leukste avonturen en leert spelenderwijs de wereld 

kennen. Bij dit programma komen de eerste stapjes op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden 

uitgebreid aan bod. Door de duidelijke dagstructuur op onze kinderopvang raakt uw kind geleidelijk aan bekend 

met het ritme van de basisschool.  

Wanneer kinderen 3 jaar zijn en toe zijn aan wat meer uitdaging kunnen de kinderen mee naar de 

peuterkleuterklas. In de peuterkleuterklas worden ze op spelerderwijs voorbereid op school. 

Onze professionele BSO biedt voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  

Wij werken met verticale groepen waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten, 

zoals in een gezin. Op de BSO wordt gewerkt met het speciaal door Prokino ontwikkelde 

Activiteitenprogramma DOEN! De aan het programma gerelateerde thema’s worden uitgewerkt aan de hand 

van diverse spelactiviteiten. 

Bij Juultje de Twijn maken we gebruik van de mogelijkheden die binnen de school aanwezig zijn. Zo kunnen we 

gebruik maken van de kleine gymzaal en van het handenarbeidlokaal. 

Tijdens de schoolvakanties worden er naast het basisprogramma extra activiteiten aangeboden.  

http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
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Ook wordt de lunch in de vakantieweken gekoppeld aan het behandelde thema en bereiden we samen met de 

kinderen deze maaltijd.  

 

Openingstijden  

Kinderdagverblijf: maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 18:00 uur.* 

Peutergroep: maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 12.00 uur, tijdens schooldagen.  

BSO: maandag t/m vrijdag. De voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur tot aanvang school en de naschoolse 

opvang begint na schooltijd en eindigt om 18.00 uur*.  

* Op aanvraag is zowel vervroegde opvang vanaf 06:30 uur, als ook verlengde opvang tot 19:00 uur mogelijk. 

 

Wij bieden flexibele opvang en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. 

Stap gerust eens binnen dan kunnen we samen kijken naar de opvang die het beste bij uw situatie past. 

 

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen of via de mail: 

 Telefoonnummer : 0115622922 

E-mailadres: juultjedetwijn@prokino.nl 

 

Tot ziens bij Juultje De Twijn!  

 

 


