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Een woord vooraf  

 
Geachte Ouders/Verzorgers, 

Voor u ligt onze schoolgids, die telkens bij de start van het nieuwe schooljaar verschijnt. Met deze 

schoolgids informeren wij u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. Is deze 

schoolgids de eerste kennismaking met onze school of kent u de Antoniusschool uit verhalen van 

andere ouders? Misschien zit uw kind al op onze school en gebruikt u onze schoolgids als naslagwerk. 

In alle gevallen hopen we dat deze gids u de informatie geeft die u wenst. 

Scholen verschillen steeds meer in kwaliteit, in werkwijzen, resultaten en sfeer. Wij vinden het van 

groot belang dat u als ouders/verzorgers jaarlijks goed geïnformeerd wordt over onderwijsinhouden, 

de organisatie en algemene gang van zaken op de Antoniusschool. We beseffen dat het een heleboel 

informatie is, maar willen die toch graag met u delen. U vertrouwt uw kind tenslotte gedurende acht 

jaren, een belangrijk deel van een kinderleven, dagelijks toe aan de zorg van onze leerkrachten. 

Naast deze informatie houden we u op de hoogte van zaken die betrekking hebben op de school van 

uw kind tijdens klassenavonden, info-avond, onze Antoniuskrant en aparte info’s die een actueel 

karakter hebben. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een nadere toelichting of misschien wilt 

u wel reageren op een van de inhouden. Laat u niet weerhouden en maak een afspraak bij een van 

de leerkrachten of bij ondergetekende. 

Hopelijk draagt deze schoolgids ertoe bij dat het voor u en uw kind(eren) een leerzaam en prettig 

schooljaar mag worden. Dat lukt het beste met jullie steun! 

 

Namens het team, 

 

Edwin Kint 

Directeur 
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1. Algemene info over de Antoniusschool 
 

Huisvesting. 

Onze  school is gevestigd aan Oud Oosteinde 2, 4571 DE Axel, in de directe nabijheid van de sporthal. 

In deze sporthal worden de gymnastieklessen gegeven voor groep 3 t/m 8. 

De school beschikt over moderne, digitale  leslokalen en een speellokaal voor de kleuters. Er is een 

grote gemeenschapsruimte en een handenarbeidlokaal. We hebben een ruime orthotheek en 

ruimtes voor remediale hulp (extra hulp en begeleiding). De toegankelijkheid van de school is 

aangepast  aan  mindervaliden. We beschikken over een modern computerlokaal en BSO-ruimtes. 

 

 St-Antoniusschool   

Oud-Oosteinde 2, 4571 DE Axel 

 0115 – 530226 

E-mail: antoniusaxel@ogperspecto.nl 

     

De Schoolleiding. 

De dagelijkse leiding berust bij de directie: 

Dhr. E. Kint, directeur  ( 0115 – 530226) 

Roos Lambrecht en Petra Schoone, beiden plaatsvervangend  directeur. 

 

Het onderwijzend personeel. 

Mevr. M. Cauwels-Huige (juf Mariëtte) 

Mevr. J. Curran (juf Jody) 

Mevr. M. Eggermont (juf Maaike) 

Mevr. S. van der Klooster-Vonck (juf Sandra) 

Mevr. R. Lambrecht (juf Roos) 

Mevr. P. Schoone-van der Kraan (juf Petra) 

Mevr. C. Staal-van Meelen (juf Cindy) 

Mevr. B.van Laare (juf Bianca) 

Mevr. K. van Geersdaele-de Maat  (juf Kathelijn),  

Mevr. V. Sopa (juf Viola) 

Mevr. F. Dekker (juf Froukje) 

Mevr. N. van Vooren – Marreel (juf Nathalie) 

Mevr. W. Borgt-Pilaet (juf Wendy) 

Dhr. E. Kint (meester Edwin) 

 

Schoolschoonmaak. 

Van Leeuwen Schoonmaak  (V.L.S.) 

Tussenschoolse opvang. (T.S.O.) 

De  tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen   
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Buitenschoolse opvang. (B.S.O.) 

Op onze school is er ook een voorziening voor B.S.O. Drakenstein. De opvang gebeurt onder de 

verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen (zie hoofdstuk 17). 

 

 

Plattegrond 

In onderstaande plattegrond zijn de nummers 01 t/m 08 en de letters D en E leslokalen. A= de 

lerarenkamer B= kantoor intern begeleider,  C= het speellokaal, F = handenarbeidlokaal  I en G zijn 

lokalen van de BSO en H is het kantoor van de directeur.  

Wie zit waar in de leslokalen? 

01 groep1b juf Petra, 02 groep 2 juf Kathelijn en juf Roos  , 03 groep 6-7 juf Sandra en juf Froukje, 04 

groep 8 juf Maaike, D + 05 groep 3 juf Cindy en juf Jody,  E + 05 groep 4 juf Mariette , 08 groep  5 juf 

Viola, 06 groep 1a juf Bianca, 07 multifunctioneel lokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

   

 

  2. De Antoniusschool is onderdeel van Onderwijsgroep Perspecto 
 

Algemeen                                                                                                    
Perspecto is het overkoepelend bestuur  van onze basisschool.  Het bestuurskantoor staat 

ook in Axel ( Markt 1). 

 

1. Bestuurlijke aansturing 
De Antoniusschool  maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een 
onderwijsorganisatie met 25 basisscholen in midden en oost Zeeuws-Vlaanderen. De 
scholen met ongeveer 3000 leerlingen bevinden zich  in de gemeenten Terneuzen en 
Hulst. Onderwijsgroep Perspecto heeft scholen voor zowel Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze 
school is een katholieke basisschool. 
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 plan , 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 (3e en 4e etage) 
4571 BG Axel 
Tel. 0114 347880 
Email: info@ogperspecto.nl  
Website: www.onderwijsgroepperspecto.nl  
Postadres: Postbus 4, 4570 AA Axel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
mailto:info@ogperspecto.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
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2. De school  
Onze school staat in het centrum van Axel. De 
kinderen komen uit de gehele stadskern.  De 
school is dus niet een echte wijkschool. Dat 
betekent dat we meedoen aan veel activiteiten 
die in ons stadje  worden georganiseerd. Het lukt 
natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan alle  
vragen uit de gemeenschap. Daarom maken wij 
keuzes. Immers, wij richten ons eerst en vooral 
op het geven van goed onderwijs.  
De schoolpopulatie is een echte afspiegeling van 
de bevolking. Alle lagen van de bevolking zijn 
vertegenwoordigd. Sommige ouders zijn hoog 
geschoold, sommigen niet. De school is geen 
‘witte’ school en geen ‘zwarte’ school maar zit er 
tussen in, met een gezonde mix, waardoor ontmoeting van cultuur en achtergrond een verrijking 
voor de schoolbevolking is.  
De Antoniusschool is een rooms katholieke school. Het aantal ouders dat op het inschrijfformulier 
aangeeft r.k. te zijn,  is ongeveer 30%.   
De meeste  kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al 
een flinke tijd doorgebracht op de peuterspeelzaal , het kinderdagverblijf of een andere vorm van 
kinderopvang. Hierdoor is er een goede basis gelegd voor de (taal)ontwikkeling van het kind.  
 

2.1. Visie 
Onderwijsvisie: Antoniusschool: kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk! 

Als team van de  Antoniusschool proberen wij de verschillende gedachten en opvattingen ten 

aanzien van onderwijs en opvoeding zodanig te vertalen naar de schoolsituatie, dat de kinderen zich 

in een open en sfeervolle omgeving kunnen ontplooien. Het besef dat de kinderen zich later een 

plaats in de samenleving moeten veroveren, legt de school bepaalde eisen op. Het betekent dat we 

in ons onderwijs en in onze opvoeding de nodige aandacht moeten besteden aan zaken als 

weerbaarheid, normen en waarden, onderscheidingsvermogen en natuurlijk het eindniveau. 

2.2. Missie 
Waar wij naar toe willen met het onderwijs staat in ons schoolplan. Voor een preciezere 

omschrijving van onze onderwijsvisie/onderwijsmissie verwijzen we ook naar het schoolplan. Voor 

belangstellenden ligt dit ter inzage op school. 

Als team van de Antoniusschool verwachten wij van u als ouders dan ook dat u ons steunt in 
zaken als normen en waarden, zodat uw kind zich bewust gaat worden dat het deel uitmaakt 
van een groter geheel (de groep, de school) en dat het een rol speelt in de hele groep. Het zou 
wenselijk zijn dat de normen en waarden van school en thuis in elkaar overlopen. 
 

We hebben enkele hoofdregels opgesteld die als uitgangspunt kunnen dienen om waarden en 

normen van thuis en school goed in elkaar te laten vloeien. Basaal in deze regels is: respect tonen 

voor elkaar en elkaars eigendommen en iedereen het gevoel van veiligheid en geborgenheid te 

geven. Alleen van hieruit is de kans op succes in onderwijs- en leersituaties optimaal. We werken aan 

haalbare doelen, maar je mag de lat best hoog leggen. Weten wat je kan, begint met weten waar je 

naar toe wilt. Deze slogan hebben we in het portaal bij de voordeur gehangen.  
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2.3.  Identiteit; Waar staat onze school voor? 

Onze school onderscheidt zich van andere scholen in de kern Axel door het feit dat we een katholieke 

school zijn. 

Waarom katholiek onderwijs? 

Als motivatie om kinderen naar een katholieke school te sturen noemen ouders meestal niet als 

eerste de levensbeschouwelijke grondslag van de school. Meestal selecteren ze op de kwaliteit van 

het onderwijs. Over het algemeen kan men zeggen dat ouders en leerlingen op katholieke scholen 

een open cultuur aantreffen waarin iedere leerling telt, waarin men omziet naar elkaar en bereid is 

voor de zwakkeren iets extra's te doen. De katholieke school probeert waarden (geïnspireerd vanuit 

de Bijbel) over te dragen. Tot de betrokkenen bij het onderwijs behoren zeker de ouders. Ouders die 

in het verlengde van de opvoeding die zij zelf voorstaan, ook voor hun kinderen het beste wensen, 

gaan op zoek naar een school met een verwante aanpak. Daarvoor is nodig dat de school zich 

levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig duidelijk presenteert. Een open verhouding in 

vertrouwen tussen ouders en leerkrachten is van groot belang.  

Een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen is gediend met onderling vertrouwen tussen ouders 

en leerkrachten en een goed samenspel van de opvoedings- en leefcultuur thuis en op school. 

Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol. 

In veel wat de school doet moet dat tot uiting komen, door o.a. de catecheselessen. In de 

catecheselessen die op school gegeven worden, wordt vooral de nadruk gelegd op het met elkaar 

omgaan. Dit komt ook terug in de gebruikte methodes Trefwoord (catechese) en KWINK (sociaal 

emotionele ontwikkeling) 

Bij de geloofsopvoeding grijpen we terug op datgene dat kinderen ervaren in hun belevingswereld. 

Het godsdienstonderwijs is hierbij van belang. Het informeert de leerlingen over de 

levensbeschouwelijke en godsdienstige benadering van het leven. In deze lessen krijgen de leerlingen 

motieven aangereikt om zelf een verantwoorde keuze op godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied 

te maken of te bevestigen. De leus: ”Antonius: kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk!”, vat deze 

opvattingen in één zin samen. Het godsdienstonderwijs is een ijkpunt van de identiteit van een 

katholieke school. Samen vieren vinden we belangrijk.  We vieren samen met onze kinderen de 

opening van het nieuwe schooljaar,  Kerstmis en Pasen. We doen dat met een sfeervolle viering in 

school. 

Dat onze school ook wordt bezocht door niet-katholieke kinderen zien wij als een positief gegeven. 

Wij proberen de christelijke levensbeschouwing vorm te geven in onze betrokkenheid met  

verschillende projecten. 
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3. Toelatingsbeleid en aanmelden van leerlingen 

Inleiding. 

De steeds globaler wordende regelgeving en het complexer worden van de maatschappij geven ons 

aanleiding stil te staan bij ons toelatings- en aannamebeleid. De basisscholen moeten meer 

leerlingen met problemen opvangen dan voorheen (passend onderwijs). We moeten een veilig  thuis 

bieden voor leerlingen met een handicap en kinderen met gedragsproblemen, naast onze 

traditionele doelgroep. 

 

Het doel 

Het doel van deze paragraaf is aan te geven waar de grenzen liggen voor het bevoegd gezag en het 

onderwijskundig team van onze school. Hier blijkt een spanningsveld te ontstaan tussen de 

mogelijkheden van onze leerkrachten enerzijds en de wet- en regelgeving anderzijds. 

 

De bestaande situatie. 

Om als leerling tot een basisschool toegelaten te kunnen worden,  moet het  kind de leeftijd van 4 

jaar hebben bereikt. Voorafgaand aan zijn verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) mag het kind 10 

halve dagen als bezoekertje onze school komen bekijken. De kijk- en bezoekdagen spreken we in 

onderling overleg samen af. 

De beslissing over toelating en verwijdering  van leerlingen berust bij het bevoegd gezag (art.40 van 
de W.P.O.). Onze school hanteert, een open-aannamebeleid. In het toelatingsgesprek bekijken, zowel 
de ouders als de school, of we verwachten dat onze school succesvol kan zijn voor dit  aangemelde 
kind. 
Een op onze school toegelaten leerling moet elke les volgen en meedoen in iedere les. Indien door 
een handicap of anderszins het meedoen in de les onmogelijk blijkt, dan bepaalt de directeur, 
namens het bevoegd gezag, vervangende activiteiten met in achtneming van het bepaalde in art. 41 
van de WPO. Indien bij overmacht, zoals hierboven omschreven, toch om een vrijstelling  van 
bepaalde onderwijsactiviteiten wordt gevraagd, dan dienen de ouders daartoe een schriftelijk 
verzoek in. Dat verzoek moet met redenen omkleed  zijn. De directeur geeft hierop, namens het 
bevoegd gezag, uitsluitsel. 
 

  

3.1. 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. 
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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, Postbus 4, 4570 AA 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: Mevr. Wendy Borgt de intern 
begeleider. 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: wendyborgt@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. 
 
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. 
 

4. 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). 
d. Godsdienst en levensbeschouwing  
 
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 

mailto:wendyborgt@ogperspecto.nl


 
11 

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:  
• 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.  
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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 worden 
gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  
o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen 
o De inspectie onderwijs  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift.  

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  
• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  
• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van 

het bezwaarschrift.  
• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere 

school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is 
dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling 
elders geplaatst te krijgen.  

 
Noot 1:  Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden 

van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Het 
verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog een oplossing. 

Noot 2:  De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het 
herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het 
belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de 
leerling.  

Noot 3:  Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-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 
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5. Ononderbroken ontwikkeling 
Doubleren 
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 tekort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te lang is. Binnen de scholen 
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 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.  
 
 

5.1. Afspraken en regels 
5.1.1. Afspraken voor op het plein 

Het schoolplein is een speelplein voor de kinderen van de Antoniusschool.  Het is dus  niet handig als 

daar veel volwassenen staan. Kinderen moeten daar veilig kunnen spelen. Daarom zijn er alleen nog 

leerlingen op het plein bij aanvang van de school voor half negen en voor kwart over 1. 

Ouders die hun kinderen (groep 3 t/m 8) naar school begeleiden dienen dan afscheid te nemen bij 

het hek en niet meer het schoolplein op te komen.  De ouders van leerlingen in groep 1 en 2 kunnen 

’s morgens hun kind naar de klas brengen en ’s middags nemen zij al afscheid aan het hek. 

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om uw kind niet eerder dan een kwartier voor schooltijd 

naar school te sturen. Voor die tijd is er immers geen toezicht op het plein.  
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Afspraken die gelden op het plein: 

 Iedere groep heeft zijn eigen schoolplein; groep 1-2-3-4 het kleine plein. Vanaf groep 5 spelen we 
op het grote plein. Groep 4 speelt in de pauze tussen 12 u en 13.15 u ook op het grote plein. 

 Het is niet toegestaan te fietsen op het schoolplein. 

 Tijdens de pauzes gaat niemand zonder toestemming het gebouw binnen.  

 Er is steeds een kwartier voor schoolaanvang toezicht op het plein.  

 De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan fietsen. 

 Er mag niet gespeeld worden tussen de fietsen of in de rijwielstalling. 

 Er mag geen verstoppertje gespeeld worden tussen de vuilcontainers. 

 I.v.m. de veiligheid van de kinderen zijn skateboards, steps e.d. op het schoolplein verboden. 

 Op het plein mag niet geskeelerd of gewaveboard worden. 

 Een vang- of tikspelletje is alleen leuk als iedereen kan lachen. 

 Je mag niet over de rand of het zeil van de zandbak lopen. 

 Afval van eten en drinken moet in de vuilnisbakken. 

 Na schooltijd is het plein alleen nog open voor kinderen die gebruik maken van de B.S.O. 

 Iedere groep heeft zijn eigen ingang. Alleen kleuters met hun ouders  gaan via de kleuteringang. 

 Alle speeltoestellen op het schoolplein mogen alleen in de pauzes gebruikt worden. 
 

5.1.2. Afspraken voor in de groep 

Tijdens de eerste weken van elk schooljaar maken de leerkrachten samen met de kinderen enkele  

afspraken en regels in hun groep. Daarnaast gelden een aantal vaste afspraken om de goede gang 

van zaken te waarborgen. We doen dat onder 

het motto: “Goed van start”. 

 In de klas mogen geen spullen van thuis 
bewaard worden, zoals knikkers, kaarten 
etc. Deze spullen moeten op de gang 
bewaard worden. De school is niet 
aansprakelijk voor het zoekraken van deze 
spulletjes. 

 Kinderen die een mobiele  telefoon 
meenemen naar school,  leveren deze 
voordat de les begint in bij de leerkracht. 
Fotograferen e.d. is alleen toegestaan 
indien de schoolleiding hiermee akkoord 
is. 

 Eigen materiaal (pennen e.d.) is niet nodig. 
De kinderen krijgen materiaal van school. 

 Tijdens de les  worden geen 
hoofdbedekkingen gedragen (petjes, mutsen, hoofddoekjes). 

 In het schoolgebouw lopen we en we rennen niet. 

 Als uw kind tijdens de schooluren de school moet verlaten of niet mag meedoen met de gym, 
geef dat dan door aan de leerkracht. Probeer medische afspraken voor uw kind zoveel mogelijk 
buiten de schooluren te plannen. 

 Tijdens de gymlessen (gr 3-8) zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. Sieraden  moeten dan 
uit en lange haren  moeten  vast. 

 In de klas snoepen we niet. 
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6. Gedragscode 
Ook onderwijspersoneel wordt helaas af en toe  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 
• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden 
• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief en respectvol 
• Breng uw kind op tijd naar school 
• 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. 
 
De school doet via haar bestuur in dit soort zaken altijd 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). 
 

6.1. Leerplicht 
De regels van de leerplicht. 

3 jaar: als uw kind 3 jaar en 10 

maanden is, mag het al op 

school komen kennismaken. Dit 

mag maximaal 5 dagen (of 10 

dagdelen).  

4 jaar: als uw kind 4 jaar wordt mag het 

naar school. 

5 jaar:  als uw kind 5 jaar wordt is het 

leerplichtig.  Ouders van kinderen van 5 jaar mogen nog  5 uur per week (1 schooldag per 

week) vrij van school vragen. Als u daar gebruik van wilt maken, dan is het verstandig om 

dit tijdig met de school af te spreken. Daar bovenop mag de directeur ook  nog eens  5 

uren (1 schooldag) extra toestaan. 
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6.2. Leerplichtprotocol 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. Dan 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. Vraag verlof vroegtijdig  en schriftelijk aan.  De directeur 
moet toestemming geven voor het verzuim!                                                                                    
Een andere ‘speciale’ gewichtige omstandigheid is het buiten de schoolvakanties verlof 
nemen voor een  extra vakantie. Een ouder mag een kind niet mee op vakantie nemen buiten 
de schoolvakanties om. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd 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 
• Een ander kind uit het gezin heeft reeds vrij 
• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 
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7. Het leerlingdossier 
Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat 
uit de leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.  

 De leerlingadministratie 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 leerlingdossier gevoegd.  

 
De bewaartermijnen 
De twee componenten van het leerlingdossier hebben eigen bewaartermijnen.  

 De leerlingadministratie 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 leerlingdossier. 
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 vragen van 
het dossier en onjuiste informatie laten verbeteren of verwijderen.  
 
Inzage door derden 
In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij:  

 plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs  

 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 leerlingdossier van hun kind mogen inzien.  
 
   

8. 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. 
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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  

 

8.1. Oudercontact en nieuwsberichten 
Antoniuskrant. 

Het team geeft ongeveer 1 keer per maand de ‘Antoniuskrant’, een nieuwsbrief uit. In de 

Antoniuskrant  staan allerlei mededelingen en wetenswaardigheden met betrekking tot de school. 

 

Folders en dergelijke. 

Via de school ontvangt u regelmatig foldermateriaal van bijvoorbeeld club- en buurtwerk, typelessen, 

boeken etc. Het meegeven van materiaal zien wij enkel en alleen als service naar de leerlingen en de 

ouders.  Vrijdag is onze ‘postdag’; Alle  post, folders, schoolkranten, rapporten e.d. geven we zoveel 

mogelijk op vrijdag mee. Brieven en medelingen vanuit de groepen worden enkel verstuurd per 

email. Het is daarom belangrijk dat u een actueel emailadres doorgeeft aan de school. 

 

Rapporten / rapportage en oudergesprekken 

Er zijn regelmatig oudergesprekken. De kennismakingsgesprekken tijdens de algemene 

ouderavonden,  zijn voor  alle groepen op  10 september. Op 11 oktober nemen de kinderen van 

groep 3  hun ouders bij de hand door de lesstof van groep 3.  Op 25 en 26 september vinden de 

omgekeerde oudergesprekken plaats. We praten dan vooral over kindkenmerken en verwachtingen.  

Op 13 en 14 februari  zijn er 10-minutengesprekken  over de vorderingen. Bij groep 8 zijn dat de 

gesprekken betreffende de eindtoets en het vervolgonderwijs. 

 De laatste 10-minutengesprekken zijn op  26 en 27 juni. 

Van ieder kind is er een leerlingendossier. Dit is op afspraak toegankelijk voor ouders. Rond maart 

gaat er een verslag van de leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs. Ook dit is voor 

ouders beschikbaar. 

Andere ouderavonden 

Groepsouderavonden: deze worden gehouden voor een bepaalde groep. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ouderavonden m.b.t. schoolkeuze voortgezet onderwijs en schoolkamp. U ontvangt hiervan tijdig 
een uitnodiging. 
 

9. Schooltijden 

     ochtend  middag 

 

groep 1 t/m 8  maandag 8:30-12:00 uur  13:15-15:15 uur 

 

   dinsdag  8:30-12:00 uur  13:15-15:15 uur 

 

   woensdag 8:30-12:00 uur   

 

   donderdag 8:30-12:00 uur  13:15-15:15 uur 

 

   vrijdag  8:30-12:00 uur  13:15-14:45 uur  
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9.1. Organisatie van het onderwijs 

De klassen. 

Onze school kent een jaarklassensysteem. Bij goede vorderingen gaat het kind aan het einde van het 

schooljaar over naar een hogere groep. De kleuters hebben gemengde groepen voor 4-6 jarigen. 

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. 

We onderscheiden: 

onderbouw:  groep 1-2-3 

middenbouw:  groep 4-5-6 

bovenbouw:  groep 7-8 

 

Beleid groepsindeling 

Indien er keuze is in het plaatsen van een leerling in een parallelgroep, dan beslist de schoolleiding 

welk kind in welke groep komt te zitten. Bij de eerste toelating in een groep (de 4-jarigen) doen we 

dat anders dan in hogere groepen. 

 

De kleuters worden zo mogelijk eerlijk verdeeld; jongens, meisjes, en indien we dat op voorhand 

weten, worden ook de risico-kinderen eerlijk verdeeld over de groepen. We kijken hierbij ook naar 

wensen van ouders, maar doorslag gevend zijn de argumenten voor de eerder genoemde eerlijke 

verdeling. 

Bij kinderen van groep 3 t/m 8 verdelen we de kinderen vooral naar persoonskenmerken. Kinderen 

die goed clusterbaar zijn, zetten we bij elkaar in de groep. Leidraad is dan het onderwijskundige 

argument (bijv. gelijk gestemde kinderen met eenzelfde onderwijsbehoefte samen in een groep). 

Als hulpmiddel kunnen  we de kinderen ook een sociogram laten maken. Hierdoor zie je welke 

kinderen veelvuldig met elkaar optrekken en welke niet. Als we eenmaal de groepenindeling bepaald 

hebben, krijgen ouders drie weken voor het einde van het schooljaar te horen wie bij wie het 

volgende schooljaar komt. 

 
Groepsindeling. 

Groep 1A juf Bianca 

Groep 1B juf Petra   

Groep 2 juf Roos en juf Kathelijn 

Groep 3 juf Cindy en juf Jody   

Groep 4  juf Mariëtte   

Groep 5  juf Viola 

Groep 6-7 juf Sandra en juf Froukje 

Groep 8 juf Maaike  

Interne Begeleiding (zorgtaken) juf Wendy, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.  

Juf Wendy werkt ook op de Vlaswiek in Koewacht. 

 

Leerkrachten hebben voortkomend uit hun werkweek recht op compensatieverlof. Meestal is dit in 

het vakantierooster opgenomen. Een enkele keer is dat niet gelukt. In dat geval wordt de klas dan 

door een collega waargenomen. 
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9.2. De vakanties 

Vakantieplanning:  

 

 datum duur 

Perspectodag 03/10 1 dag 

Herfstvakantie 13/10 – 21/10 1 week 

Kerstvakantie 21/12 – 06/01 2 weken+ 1dag 

Carnaval 02/03 – 10/03 1 week 

Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag) 19/04 – 05/05 2 weken+1 dag 

Vrije dag na schoolreis 24 mei 1 dag 

Hemelvaart vrij  30/05 – 02/06 2 dagen  

Pinkstervrij 08/06 –11/06 2 dagen 

Zomervakantie 05/07 –16/08 6 weken + 1 dag 

  
Daarnaast zijn er nog een aantal studiedagen hele of halve dagen . Deze staan ook in de 
schoolkalender vermeld ( woensdagochtend 14 /11, woensdagochtend 06/02 en donderdagmiddag 
20/06)                                                                                     
 

 

10.  Het schoolteam 

Op onze website staat  een foto van 

het schoolteam.  

Wilt u meer foto’s zien?   

Op  www.antoniusaxel.nl  en op 

onze facebookpagina kunt u foto’s 

bekijken van allerlei gebeurtenissen 

op onze school. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.antoniusaxel.nl/
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11.  Methodes, hulpmiddelen en (buiten)schoolse activiteiten. 
De methoden die de school vanaf groep 3 voor de verschillende vakken gebruikt, worden kritisch 

gevolgd. Op deze manier blijft een methode een middel om het uiteindelijke doel te bereiken. 

Jaarlijks vragen we ons af of de gehanteerde methoden nog voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer 

we hier niet van overtuigd zijn passen we de methode aan of we gaan over tot de aanschaf van een 

nieuwe methode (rekening houdend met het feit dat een methode pas na 10 jaar is afgeschreven). 

 

2011/2012 groep 3 t/m 8   begrijpend en studerend lezen 

2011-2012         groep 1 en 2                    schatkist taal, schatkist rekenen en pompom 

2012/2013         groep 3 t/m 8  rekenen + muzische vorming (muziek en handenarbeid) 

2013/2014         groep 1 t/m 8                  Early bird, Engels voor alle kinderen.  

2013/2014         groep 5 t/m 8                  studievaardigheid Blits 

2015/2016         groep 3 t/m 8                  nieuwe taalmethode 

2016/2017         groep 5 t/m 8                  methode geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek 

2017/2018         groep 1 t/m 8                  nieuwe beamers bij de digiborden 

2017/2018         groep 3 t/m 8                  chromebooks ”ter vervanging van het computerlokaal” 

2018/2019 groep 3 t/m 8  schrijven 

2018/2019 groep 4 t/m8  technisch lezen (Estafette) 

2018/2019 groep 3   aanvankelijk lezen (Veilig Leren Lezen) 

2018/2019         groep 1 t/m 8                  chromebooks en ipads 

 

11.1. Chromebooks, Ipads 

 
Vanuit onze ICT-visie willen we het volgende scenario ontwikkelen: 

• Meer inzetten van ICT binnen de lessen, aansluitend bij onze lesmethodes 

• Leerlingen moeten op ieder moment gebruik kunnen maken van de computer/laptop of   

              tablet 

• Door de inzet van ICT in de klas kan er worden aangesloten bij de individuele  

               onderwijsbehoeften van leerlingen 

• rijke leeromgeving met ruimte voor talentontwikkeling 

• coöperatief leren en samenwerkend leren 

• ervaringsgericht/ontdekkend leren 

• de ICT-toepassingen moeten laagdrempelig  gebruikt kunnen worden; zowel voor leerling als  

              leerkracht 

• ICT-toepassing dient persoonlijke en ook groepsmogelijkheden te hebben 

• de ICT-toepassing  kan plaats onafhankelijk worden toegepast en biedt mogelijkheden voor  

              afstandsleren 
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We willen uitgangspunten  koppelen aan “blended 

learning” (deze educatieve aanpak is de combinatie van 

zowel face to face en online lesmethoden in een 

geïntegreerde educatieve aanpak) ; verschillende 

manieren en technieken, aanpakken  gebruiken om onze 

doelen op dit gebied trachten te halen. Daarbij ook 

gebruikmakend van werkvormen  als coöperatief leren,  

zelfstandig werken en verwerken. Om dit doel te 

bereiken zetten we chromebooks in in de groepen 3 t/m 

8 en IPads in de groepen 1 en 2.   

We zijn van mening dat de aerobe-dlo (dlo = digitale 

leeromgeving) in combinatie met google classroom een 

manier zou kunnen zijn om aan kinderen “eigentijds” maatwerk aan te leveren.  We willen hiervoor 

kiezen omdat deze heel open is van structuur.  Daarnaast bereiden we de kinderen intensief voor op  

“een wereld met ICT en 21e -eeuwse vaardigheden”. 

Kiezen voor chromebooks en gebruik ervan in de leeromgeving past bij onze visie. Ook hier zijn we op 

weg naar zo veel mogelijk maatwerk. Op de Antoniusschool willen we bij het werken met 

chromebooks kiezen voor een organisatievorm in dagdelen voor grotere groepen in hun eigen lokaal.  

Meerdere laptops of notebooks worden ook ingezet in de groepen, om leerlingen alleen of samen 

opdrachten te laten verwerken. Verder zijn er vijf I-pads voor de leerlingen beschikbaar. Deze kunnen 

we gezamenlijk inzetten voor alle groepen en worden per groep ingezet  

(1 voor elke groep) bij de groepen 1, 2, 3 en 4.  

 

11.2.  (buiten) schoolse  Activiteiten 

 

Het verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit bestaat uit een 

theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte wordt afgenomen op 

school. Het praktische gedeelte gaat uiteraard op een goedgekeurde fiets door de straten van Axel. 

Als leerlingen niet slagen voor het verkeersexamen, dan kan in groep 8 een herkansing plaatsvinden. 

De examens, zowel theoretisch als praktisch, worden afgenomen in de maanden april/mei. 

 

De sportdag 
Eén keer per jaar organiseren wij een ‘sportdag’ voor de leerlingen  van onze school. De sportdag zal 

plaatsvinden rondom de school en bij of in de sporthal. De  sportdag  is op de dag van de 

Koningsspelen. 

  

De schaaklessen  
Na de herfstvakantie is er voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de mogelijkheid om aan de 

schaaklessen deel te nemen. Bij voldoende animo gaan deze lessen door. 

Deze lessen zijn gratis en worden na schooltijd gegeven. De lessen staan onder leiding van een 

vrijwilliger. Al enkele jaren doet meester Cees dat (C.A.Toorenaar).  De kinderen kunnen deelnemen 

aan het Schoolschaaktoernooi  en de voorrondes van de  Zeeuwse kampioenschappen. Bij goede 

resultaten doen we daar natuurlijk aan mee. 
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De Jeugdnatuurwacht of JNW  
In groep 7 kunnen de leerlingen lid worden van de Jeugdnatuurwacht. Om mee te doen aan de 
activiteiten hiervan is het wenselijk dat alle leerlingen lid worden. Tijdens een algemene introductie 
wordt aan de kinderen duidelijk gemaakt wat het betekent lid te worden van de JNW. Bij het 
lidmaatschap horen ook enkele excursies, waarvoor soms een kleine bijdrage gevraagd kan worden.  

 

De schoolreis 
Ieder jaar wordt er voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreis georganiseerd. Het doel  van deze dag  is 

om de schoolreis een sociaal, educatief en speels 

karakter te geven. De schoolreis vindt meestal plaats in 

de maand mei of juni. In 2019 is dat donderdag 23 mei.  

In voorgaande jaren  waren de prijzen voor deze dagen 

rond de € 20,- voor groep 1-2, groep 3-4 rond € 30,- en 

groep 5-6-7 rond € 35,- . De dag van de schoolreis is een 

verplichte schooldag.  

Mochten de financiële consequenties van de schoolreis  

tot problemen leiden, neem dan a.u.b. tijdig contact op 

met de schoolleiding. Dan kunnen we proberen een passende oplossing te vinden. 

 

Schoolkamp 
Groep 8 gaat op het eind van het schooljaar op kamp.. Dit wordt gedaan om de fijne tijd die de 

kinderen  op onze basisschool hadden, op een leuke manier af te sluiten. We gaan er  met zijn allen 

op de fiets naar toe. Uiteraard is er voldoende begeleiding door leerkrachten en ouders. Ook hier 

geldt dat het verplichte schooldagen zijn. Het kamp is op 5,6 en 7 juni (onder voorbehoud).  De 

kosten worden jaarlijks berekend a.d.h.v. het aantal deelnemers. Bij een grote groep zal de prijs per 

kind lager zijn dan bij kleine groepen. Houd rekening met  een bedrag van rond de € 60,-. Hier geldt 

net als bij de schoolreis, dat we  in geval van financiële problemen een passende oplossing met u 

proberen te zoeken. Neemt u in dat geval wel tijdig contact op met de schoolleiding?  

 

Internationaliseren 
We hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt van internationaliseren. Na dat we eerst enkele 

jaren hebben gewerkt aan uitwisselingsprojecten met 

scholen en  leerlingen (eerst met Handzame in West-

Vlaanderen, daarna met  Nieppe in Frans-Vlaanderen), 

hebben we sinds enkele jaren  voor  het intensiveren van 

Engels gekozen. We doen mee met het project Earlybird. 

Earlybird is een wijze van omgaan met Engelse taal en 

cultuur in je onderwijs. De leerkrachten hebben scholing 

gevolgd op leerkrachtenniveau (Classroom English 1 & 2) 

om hierdoor nog  beter de  Engelse les  te kunnen geven 

aan al onze kinderen van groep 1 t/m 8. We hebben de ambitie om het beste uit de kinderen te halen 

op het gebied van Engels.  Ook hebben we  een  bescheiden bibliotheek met Engelse leesboeken voor 

de kinderen ingericht. 
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11.3. Veiligheid, pesten, BHV en verzekering 
11.3.1. Een veilige leeromgeving  voor iedereen. 

Dit omvat zowel fysieke als sociale veiligheid. Het houdt in: de bescherming tegen (dreigend) gevaar 

door menselijk handelen, zoals  geweld en/ of pesten. Het is aan ouders om op te komen  voor de 

belangen van hun kinderen. Wanneer ouders bemerken dat hun kinderen worden gepest, dan 

moeten ze dit aangeven bij school. Het is dan aan de school om verdere stappen te ondernemen. 

Scholen hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Daarom is er op school een 

pestprotocol aanwezig. In dit pestprotocol is beschreven hoe de school handelt  om aan de kinderen 

een veilig schoolklimaat aan te bieden. 

Van ieder contact m.b.t. het pestprotocol wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt zowel naar 

de ouders gestuurd als ook in het leerlingendossier opgeslagen. 

Ook cyberpesten beïnvloedt het schoolklimaat. 

Pesten vindt niet alleen op school plaats maar ook  op de club, op straat en via de computer. Als het 

pesten via internet gebeurt noemt men het cyberpesten. De overeenkomst tussen cyberpesten en 

traditioneel pesten is groot: Het gaat om schelden, buitensluiten, belachelijk maken. De impact / 

aanpak is wel anders. Gegevens die eenmaal op internet staan, zijn niet zomaar te verwijderen. 

Ondanks dat dit cyberpesten  zich vooral buiten de schoolmuren afspeelt,  kan het van grote invloed 

zijn op het schoolklimaat.  

 

School, ouders en leerlingen moeten één lijn trekken om pesten aan te kunnen pakken: intimiderend 

of uitsluitend gedrag wordt niet getolereerd, en als deze norm overtreden wordt, heeft dat 

consequenties. De  verschillende partijen moeten samenwerken om het probleem tegen te gaan, de 

verantwoordelijkheid ligt hierbij niet alleen binnen de schoolomgeving. Veel pestgedrag vindt ook 

buiten school plaats, denk aan sportverenigingen, in de buurt, op feestjes. Effectief pesten 

aanpakken, kan alleen als de (school)omgeving, ouders en school samenwerken. Dat moet je ook 

lang volhouden. Het verdwijnt echt niet zo maar. 

 

11.3.2. De arbo-wet en de BHV 

De arbo-wet verplicht elke werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening (BHV). 

Op school moeten een aantal mensen opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener. Als zich op school een 

situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid van de kinderen en het team, moeten 

zij in staat zijn de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te 

voorkomen en te beperken. Het gaat hierbij om het verlenen van eerste hulp, brandbestrijding, 

evacuatie en communicatie. Onze BHV-ers hebben deze cursus gevolgd en afgesloten met een 

diploma.Het is de bedoeling om minstens eens per jaar een ontruiming te oefenen. In elke groep 

hangt een ontruimingsplan. 

 

11.3.3. De verzekeringen 

Daar waar mensen leven en werken kunnen ongelukken gebeuren. Daarom kan ook het 

onderstaande voor u van belang zijn. 

De school hanteert een aantal richtlijnen bij activiteiten onder schooltijd buiten het gebouw. 

Deze zijn: 

 Bij schoolreisjes wordt per bus gereisd. 

 Bij excursies of schoolkamp  wordt er gefietst,  gelopen, of gebruik gemaakt van auto’s van 
ouders.  In alle gevallen zijn er naast de leerkracht extra begeleiders aanwezig. Het aantal is 
afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de groep. 
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Een school kan niet zonder verzekeringen bij ongevallen. 

Op onze school onderscheiden we o.a. de volgende verzekeringen: 

 De aansprakelijkheidsverzekering. Bij deze verzekering is iedereen die werkzaam is in dienst van 
de Stichting (leraren, schoonmaakpersoneel, meewerkende ouders, vrijwilligers, begeleiders 
enz.) of werkzaam in hoedanigheid van bestuurder, verzekerd tegen de geldelijke gevolgen bij 
werkzaamheden voor de school. 

 De collectieve school-ongevallenverzekering. 
Iedere leerling is bovendien collectief verzekerd voor schoolongevallen. De premie hiervoor 
wordt door het bestuur voldaan. De geldigheid is als volgt: op school, onderweg van en naar 
school, tijdens schoolactiviteiten in geheel Europa en dus ook tijdens sportdagen, schoolreizen, 
excursies, enz. De verzekering is echter géén verzekering voor materiële schade. 

 De individuele school- en ongevallenverzekering. 
Naast bovengenoemde verzekeringen kunnen ouders individueel-vrijwillig en op eigen kosten 
ook nog een zgn. 24-uurs school-ongevallenverzekering afsluiten, bij hun eigen tussenpersoon. 

 Een eigendomsverzekering t.b.v. leerlingen indien de school verwijten te maken zijn. Onder 
strikte voorwaarden is dan de schade, aan eigendommen, kleding en diefstal verzekerd. Wel is er 
een eigen risico en is geld uitgesloten. 

 De  eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers  heeft het bestuur afgesloten net als  een 
schadeverzekering inzittenden. Meer informatie hierover is beschikbaar op school. 

Het is te hopen dat u nooit gebruik hoeft te maken van deze verzekeringen, maar mocht het ooit 

zover komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de school. 

U kunt hier uiteraard ook terecht voor meer informatie. 

 

 

12.          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 de 
school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. 
Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.  
 
 
 

12.1. Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel staat  beschreven welke  ondersteuning wij kunnen bieden. 

Wij proberen maatwerk te leveren en gaan graag met de ouders in gesprek om te bekijken wat er 

allemaal mogelijk is in concrete situaties. Die afspraken leggen we uiteraard voor elkaar vast. 
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12.2.  Procedure 

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. 

 

12.3. De uitwerking op onze school 

We toetsen enkele keren per jaar de vorderingen van onze kinderen met genormeerde methode 

onafhankelijke toetsen zoals AVI-leestoetsen, CITO-rekentoetsen, CITO-spellingtoetsen, CITO 

begrijpend lezen en  CITO-taaltoetsen. 

Deze toetsuitslagen worden bijgehouden zodat elk kind nauwkeurig gevolgd kan worden in zijn 

ontwikkeling op de verschillende gebieden. 

Bij leerlingen die uitvallen op sociaal-emotioneel gebied wordt gekeken in hoeverre dit invloed heeft 

op hun schoolprestaties. Soms wordt er samen met de ouders hulp gezocht bij hulpverlenende 

instanties. 

Via handelingsgericht werken (HGW) geven wij vorm aan  adaptief onderwijs op onze school. Voor 

rekenen en lezen werken wij meestal in drie aanpakken in de klas. 

Aanpak 1  is voor  leerlingen die een D of E gescoord hebben op de laatste citotoets en / of voor 

leerlingen die behoefte hebben aan gerichte en begeleide instructie gedurende de hele lestijd binnen 

de eigen groep. 

Aanpak 2 is voor de leerlingen die wel behoefte hebben aan de instructie, zoals bij aanpak 1. Zij 

verwerken daarna  de leerinhoud zelfstandig. 

Aanpak 3 is voor kinderen die heel goed zelfstandig werken en zelf de oplossingen willen vinden. 

Gedurende de hele lestijd werken zij zelfstandig. 

In welke aanpak een leerling zit en wat voor hem het beste is,  wordt bepaald door de 

onderwijsbehoeften die de leerkracht waarneemt en signaleert.  Voor het clusteren van leerlingen in 

deze verschillende aanpakken worden de resultaten (cito), de methodegebonden toetsen en 

dagelijkse observaties in de klas geanalyseerd. Zo stelt de leerkracht enkele keren per jaar een 

groepsplan op en worden de leerlingen ingedeeld in die 3 aanpakken.  Deze werkwijze  wordt 

regelmatig geëvalueerd en aangepast om de vooropgestelde doelen te behalen. 

Groepsbesprekingen (tussen leraar en IB-er) worden drie keer per jaar gepland. Dit houdt onder 

meer in dat kinderen die gesignaleerd zijn door de leerkracht,  besproken worden zodat ze verder 

optimaal geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling. In de bouwvergadering worden de 

leerlingen besproken als dat nodig is.  
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12.4. De onderwijsopbrengsten 
Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de beste 
opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem 
(LVS) waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. 
In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het is ook de groep 
waar we meedoen aan een  landelijke eindtoets. Op onze school is daarvoor de  Route 8 van A-vision 
gekozen. De gegevens uit die toets en uit  het leerlingvolgsysteem (LVS)  helpen ons  mee om een 
verantwoorde keuze voor uw kind te maken voor het V.O. 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat 
gebeurt door het brengen van schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van de CITO-eindtoets. 
Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement, een prima resultaat waar 
we als team erg trots op zijn.  
 
De opbrengsten van de eindtoets in de afgelopen jaren stemde de school tot tevredenheid. 
We behaalden steeds  een eindscore boven of op  het landelijke gemiddelde voor onze schoolgroep 
(zie onderstaand overzicht). De  behaalde score is helemaal in de lijn van de afgelopen drie jaren 
waarbij we steeds boven onze streefscore eindigden.  
 
Uiteindelijk willen we graag dat alle kinderen na een fijne basisschooltijd hun plekje vinden in het 

vervolgonderwijs en daar een goede start kunnen maken naar aanleg en belangstelling. Hieronder 

enkele kengetallen over de uitstroom van groep 8: 

De uitstroomgegevens (in %) van onze leerlingen in de afgelopen 2 jaren zijn als volgt: 
 
Jaar Totale  

uitstroom  
gr. 8 lln.  

VWO HAVO 
/VWO 

HAVO VMBO-T 
/HAVO 

VMBO - 
T 

VMBO – 
K/T 

VMBO - 
K 

VMBO-
B/K 

VMBO-
B 

2018 16 12,5% 12,5% 18,75 6,25% 18,75% 12,5% 0 12,5% 6,25% 

2017 20 10% 10% 10% 20% 15% 20% 5% 10% 0% 

2016 28 4% 4% 21% 18% 11% 18% 14% 7% 3% 

 
Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 80% van de leerlingen die onze school 
hebben verlaten nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. 
 

 2015 

 ( j) 

2015  

(m) 

2016  

( j) 

2016  

(m) 

2017  

(j) 

2017  

(m) 

2018 

(j) 

2018 

(m) 

Reynaertcollege Hulst 0 0 2 1 2 0 1 0 

Zeldenrust-Steelantcollege 6 13 2 14 3 11 11 4 

De Rede Terneuzen 4 4 2 4 2 2 0 0 

Buiten de regio 1  1 2 0 0 0 0 

 

Daarnaast willen we graag de kwaliteit laten zien. De afgelopen drie jaar zijn de opbrengsten op de 

eindtoets basisonderwijs zo hoog als je van onze school mag verwachten. De inspectie oordeelde dan 

ook dat onze opbrengsten al vele  jaren goed  op orde zijn. 
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 Sinds 2015 zijn we overgestapt van de Cito-eindtoets naar  een andere eindtoets:  

de Route 8 van A-vision. Dit is een adaptieve test. Doordat de kinderen niet tot op het 

frustratieniveau worden getoetst, maar op hun eigen niveau de toets aangeboden krijgen, denken 

we  de toets van de toekomst te hebben ingevoerd. De uitslagen zijn als volgt: 

 

Jaar van de 
genormeerde eindtoets  
Route 8 

Aantal 
deelnemers 

Opbrengst 
 
ANTONIUS 

Opbrengst 
 Landelijk 
BAO 

Opbrengst 
 Landelijk 
SBAO 

Opbrengst 
 Landelijk 
ALLE 

2015 28 van 28 212 201 153 196 

2016 28 van 28 213,4 205 156 200 

2017 20 van 20 205,7 206 158 201 

2018 16 van 16 207,6 206 162 201 

 

 

 

 

 

 

12.5. Procedure advisering Voortgezet Onderwijs.   

Het basisschooladvies V.O. 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. 

Vanaf eind groep 6 bespreken we de scores uit ons leerling volg systeem tijdens de oudergesprekken.  

In groep 8 geven we op basis van de ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens een definitief advies, uiteraard na 

overleg met ouders en leerling. In deze overleggen bespreken we niet alleen het advies, maar ook de 

onderbouwing hiervan. Voor 1 april wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet 

onderwijs. Op onze school is geheel het team betrokken bij de totstandkoming van het advies. De 

directeur blijft hiervoor eindverantwoordelijk. Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft 

dan het eerder geformuleerde schooladvies dan wordt dat  met de ouders besproken. In sommige 

gevallen kan dit leiden tot het aanpassen van het eindadvies.   

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 een extra gesprek 
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12.6. Zorg op school 
In onze school telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Daarom benaderen we ze niet alleen als groep 

maar ook individueel. Zo kunnen we voor iedereen onderwijs op maat geven. 

Alle kinderen vanaf groep 1 worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling en leerprestaties met 

het leerlingvolgsSysteem (LVS). 

Indien er door de school, dan wel door de ouders, een probleem ervaren wordt m.b.t. de 

ontwikkeling van een kind, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider, de ouders en 

het kind. In overleg wordt een actieplan opgesteld om de problemen op te lossen. Soms is daar hulp 

voor nodig van buiten de school. In overleg met de ouders wordt gekeken wat de beste oplossing is. 

Ouders moeten schriftelijk hun toestemming verlenen als we besluiten hulp van buiten in te 

roepen via het Zorg Advies Team (ZAT) of indien we  andere ondersteuning nodig hebben van 

buiten onze school. 

 

Het kind kan door de eigen leerkracht worden geholpen binnen de groep. Hier wordt dan een plan 

van aanpak voor opgesteld en dit wordt regelmatig door de leerkracht met  de ouders besproken.. 

Als een leerkracht het kind niet verder kan helpen in zijn eigen groep dan kan er hulp van buiten 

worden gevraagd. In de bouwvergadering of in overleg met de IB-er wordt dan naar een oplossing 

gezocht. De IB-er is de intern begeleider. Op onze school is dat juf Wendy. 

 

Als een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, zoeken we hulp bij externe deskundigen. 

Soms is extra onderzoek nodig om te weten waar precies het probleem ligt. Extra onderzoek kan via 

het Zorg Advies Team geregeld worden. In overleg met het ZAT kan gekeken worden welk onderzoek 

nodig is. Aan dit soort onderzoeken en extra hulp zijn geen kosten voor ouders verbonden. Als de 

ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen, dan is dat wel voor eigen rekening.  

 

Onze school heeft een orthotheek waarin een verzameling van hulpmiddelen staat om kinderen met 

speciale behoeften te kunnen helpen. Ook wordt er door de directie en het bestuur formatieruimte 

vrijgemaakt om de hulp aan alle zorgleerlingen goed te kunnen realiseren. Op school is ook een 

intern begeleider aanwezig die hulp op schoolniveau organiseert en coördineert. Voor onze school is 

juf Wendy de IB-er. In de praktijk is het meestal zo, dat een groepsleerkracht een probleem ervaart 

en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider (IB-er) is dan de aangewezen persoon om het gemelde 

probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zal zij 

ook, als dat nodig is, deze hulp in gang zetten. Hierbij gaat het overigens niet alleen om 

leerproblemen, maar ook om gedragsproblemen.  

12.6.1. De IB-er (intern begeleider) 
Dit is de leerkracht die zich op school bezig houdt met het coördineren van allerlei zaken rond de 

extra zorg voor leerlingen op school. De IB-er, bij ons is dat Wendy Borgt-Pilaet, neemt ook deel aan 

de vergaderingen van het ZAT. Dit is  de ‘’kenniskring’’.  In ons  ZAT nemen alle Perspectoscholen 

deel.  Naast alle IB-ers van Perspecto zijn de schoolarts, de  GGD, het  SMW (school maatschappelijk 

werk) en nog een aantal (wisselende) deskundigen deelnemer in dit overleg.  Op deze vergaderingen 

wordt o.a. besproken hoe bepaalde problemen het beste kunnen worden aangepakt. Bespreking van 

leerling problemen  gebeurt anoniem: alleen het onderwijsprobleem wordt besproken. Ook worden 

de nieuwste ontwikkelingen op kennisgebied en de onderwijsvernieuwingen besproken. 
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12.6.2. Extra ondersteuning 
Wanneer een leerling specifieke leerproblemen heeft, zoals dyslexie of een andere stoornis, kan het 

in aanmerking komen voor extra ondersteuning binnen de klas. Dit  gebeurt  door de eigen leerkracht 

doordat het kind deel uitmaakt van aanpak 1.. Dit kan individueel zijn of in een groepje.  

Vanzelfsprekend wordt dit met de ouders besproken. De leerkracht blijft de eerst verantwoordelijke, 

maar in bepaalde gevallen kunt u ook te maken krijgen met de IB-er.  

 

12.7. Zorg van buiten 
In het kader van het project “passend onderwijs” is er een samenwerking met het Speciaal  Basis 

Onderwijs. Indien kinderen niet op de reguliere  basisschool opgevangen kunnen worden, vindt er 

nader onderzoek plaats. De commissie Passend primair onderwijs zal per situatie beoordelen of dit 

kind wel of niet toegelaten mag worden tot de speciale school voor basisonderwijs.  

Met passend onderwijs willen we elk  kind een zo goed mogelijk onderwijsprogramma aanbieden, 

aangepast aan de eigen capaciteiten. Dit houdt in dat we een ondersteuningsstructuur inrichten 

waarbij alle leerlingen die zorg krijgen, die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkeling te 

kunnen doorlopen.  

  

12.7.1. Logopedie 
Praten is een belangrijk deel van onze communicatie met anderen. Meestal gaat de taalontwikkeling 

vanzelf. Soms stagneert die ontwikkeling. Problemen met praten leiden al gauw tot moeilijkheden in 

de omgang met andere mensen. Ook word je beperkt in je ontwikkeling. De standaard screening van 

kleuters is komen te vervallen. Screening op indicatie blijft nog wel tot de mogelijkheden behoren. 

Mogelijk dat er nog een aangepaste vorm van screening door de plaatselijke logopedisten wordt 

uitgewerkt. 

Hebt  u vragen op het gebied van: 

 auditieve informatieverwerking 

 gehoor 

 spraak 

 taal 

 stotteren 

 stem 
dan kunt u voor informatie, onderzoek of screening op locatie (school) of in een van de praktijken, 
een beroep doen op een van de drie logopedistes (in Axel: Anke Elderson)  van Logopediegroep 
Zeeuws-Vlaanderen (www.logopediegroepzvl.nl)  

                        

12.7.2. De interne zorgstructuur van Perspecto 
In sommige gevallen is het wenselijk een leerling door een deskundige  te laten onderzoeken, 

bijvoorbeeld door een psycholoog. Als vanuit het ZAT, nader onderzoek bij een kind wordt verricht, 

dan gebeurt dat op school en onder schooltijd. De onderzoeken moeten aangevraagd worden via de 

bovenschoolse ondersteuning of het  ZAT. De ouders moeten hier schriftelijk hun toestemming voor 

verlenen.  Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we een leerling bovenschoolse hulp vanuit Perspecto 

bieden. 

 

 

http://www.logopediegroepzvl.nl/
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13.  Medische zorg op school 
Aan elke school is een schoolarts verbonden. De dokter komt niet op de school. Kinderen kunnen 

worden ontvangen in het Gezondheidscentrum Axel. 

 

13.1. De dokter, jeugdarts of schoolarts. 
Mevr. Jeftha  Blazer  is onze schoolarts. Ook de artsondersteuner of jeugdverpleegkundige komt 

jaarlijks op school (Jaqueline Kint). Zij houdt maandelijks een inloopspreekuur  op dinsdagmiddag van 

15.00u tot 15.30u. Data worden per mail en via de Antoniuskrant doorgegeven. Ouders  kunnen dan 

terecht voor vragen over hun kind, de gezondheid en groei in de meest ruime zin van het woord.  

De jeugdverpleegkundige van de GGD-Zeeland onderzoekt 

periodiek de (oudste) kleuters. Er wordt dan o.a. een onderzoek 

verricht naar het functioneren van ogen en oren.  Dit onderzoek 

vindt niet plaats op school. De ouders krijgen bericht wanneer en 

waar dit zal plaatsvinden.  Naderhand vindt er  een gesprek plaats 

met de groepsleerkracht over zaken die van belang zijn voor het 

onderwijs. Ook groep 7 wordt door de GGD gezien. Voorafgaande 

aan het onderzoek wordt aan  de ouders gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen. 

 

Adres: GGD Zeeland 

            Westwal 37, 4460 AS  Goes   0113-249400 

 

13.2. Hoofdluis 
Hoofdluis is een probleem dat regelmatig “de kop opsteekt.” Dat heeft niets te maken met een 

gebrek aan hygiëne. Iedereen kan hoofdluis oplopen. Een school is vaak een haard van besmetting. 

Daarom is er een “luizenbrigade” in het leven geroepen. Deze brigade bestaat uit een aantal 

vrijwillige ouders. Op gezette tijden worden de leerlingen op hoofdluis gecontroleerd.  We proberen 

dit altijd 14 dagen na een vakantie te doen. Wanneer er bij een kind hoofdluis is geconstateerd 

worden de ouders meteen op de hoogte gebracht. De groep van het kind wordt middels een briefje 

geïnformeerd. Op onze website  en die van de GGD is een folder tegen hoofdluis te downloaden. 

Belangrijk in de bestrijding van luizen is dat je vaak en dagelijks kamt met een speciale luizenkam. 

 

13.3. Besmettelijke ziektes 
Op 1 april 1999 is in Nederland de nieuwe infectiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt onder 

meer dat de directeur van de school een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en de 

leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongewoon aantal zieken 

met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke 

aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen er dan in overleg 

met de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen 

voorkomen. 

Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, 

stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze informatie zal 

vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld.  
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13.4. Nachtrust 
Wij hechten als school veel waarde aan een goede nachtrust voor de kinderen. Dit komt de 

concentratie, de motivatie en de kans op goede prestaties zeer ten goede. Vermoeide kinderen 

kunnen niet goed functioneren en zijn vaak ziek. Kinderen zijn er vaak trots op, dat ze lang op mogen 

blijven, waardoor andere kinderen ook langer op willen blijven. Probeert u er dan ook voor te zorgen, 

dat uw kinderen tijdig naar bed gaan. Een goede regelmaat is hierin erg belangrijk. 

13.5. 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. 

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 voldoet 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 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. Uiteraard gaat het bij een 

rouwproces om maatwerk. Elke situatie is immers uniek. 

14.  Onderwijsprojecten 
De scholen van Perspecto nemen deel aan een aantal projecten. Voor onze school is dat bijvoorbeeld  

Earlybird. Earlybird is een aanpak van het Engels voor 4 – 12 jarigen. (zie ook 11.2) 

 

14.1. Excellentie onderwijs 
Ook hoogbegaafde kinderen hebben al in het basisonderwijs extra zorg nodig. Dit wordt onderkend 

door het bestuur van onze school, de Onderwijsgroep Perspecto. Daarom zijn er twee zogenaamde 

Leonardoscholen en kan onze school terugvallen op de expertice opgedaan  in deze 

Leonardoscholen.  

Daarnaast  krijgen de hogerbegaafde kinderen extra uitdaging d.m.v.  verrijkingsmateriaal en of 

plusmateriaal uit de lesmethodes die wij op school gebruiken. Zo krijgen de leerlingen  de ruimte om 

zichzelf te zijn en op hun eigen niveau te kunnen werken..  

14.2. Het muziekproject 

Onze school neemt deel in een muziekproject ‘Tomorrowband’. Samen met beheer korpsen Jong 

Axel, de muziekschool Toonbeeld en de Marijkeschool werken we aan onze muzieklessen en leren 

we de kinderen vanaf groep 4 om te gaan met instrumenten concerten c.q. uitvoeringen. In de loop 

van het jaar krijgt u hierover verdere informatie. 
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15.   De ouderraad 
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 door de vrijwillige ouderbijdrage. De school 
zal aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit 
dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.  
  
De ouderraad probeert via hand- en spandiensten het zo aangenaam mogelijk te maken op school 

voor de kinderen. Men helpt met festiviteiten zoals Sinterklaas, Pasen enz. 

 De ouderraadsleden worden gekozen door de ouders en hebben 3 jaar zitting. Ze zijn herkiesbaar 
zolang hun kind op onze school zit. 

 De ouderraad bestaat uit tenminste 5 personen. 

 De voorzitter, penningmeester en secretaris worden door de ouderraadsleden  
gekozen. 

 De ouderraad heeft geen eigen statuten, wel een huishoudelijk reglement. 

 De ouderraad is bereikbaar via haar leden of via het schooladres 
De ouderraad verricht hand- en spandiensten. Ze vergadert diverse keren in werkgroepen en 4 x per 

schooljaar als voltallige groep. De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de werkzaamheden 

binnen de ouderraad. De penningmeester stelt in overleg met de ouderraad de begroting op voor het 

komende schooljaar en stelt de jaarrekening op. De secretaris notuleert de vergaderingen en 

verzorgt de in- en uitgaande post.  Jaarlijks geeft de ouderraad een brochure uit waarin 

verantwoording wordt gegeven over het gevoerde beleid. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke 
vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. 
Voor het huidige schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 15,- voor 
gezinnen met 1 kind op school en € 25,- voor gezinnen met 2 of meer kinderen op school. De 
bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen ‘vrijwillige ouderbijdragen’ (zie 
hoofdstuk 17). 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 huidige leden van de ouderraad zijn: Chantal van Eenennaam ( voorzitter) 
Samantha Grguric (penningmeester), Esther Stallaart ( secretaris)   = ook vacature 
Susanne Verstraten, Pim Vinke, Esmeralda Dogge, Marjolijn O'Shea,Nadia Bogaert, Anouk Bouthoorn 
Ewa Geuze, Anoeska de Roos 
De directeur heeft zitting in de ouderraad vanuit de school. 

Verkeersouders: Stefan Bijland en Barbara de Jong  (via schooladres). 
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16.  De Medezeggenschapsraad (MR) 
De wet “medezeggenschap in het onderwijs” schrijft voor elke school een medezeggenschapsraad 
voor. De medezeggenschapsraad (kortweg MR) bestaat uit een personeelsgeleding (PMR) en 
oudergeleding (OMR). 
 De taak van de MR is: het behartigen van de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de 
school. Oftewel de MR praat over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken 
hebben. Directie en het bovenschools management moeten naar de argumenten luisteren. Samen 
verbeteren ze de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeids-
omstandigheden. 
De bevoegdheden van de MR liggen vast in het medezeggenschapsreglement. In dit reglement is 
bepaald in welke zaken de MR (of PMR of OMR) beslissingsbevoegdheid heeft en in welke 
adviesbevoegdheid.  
De MR op onze school bestaat uit vier personen: twee leerkrachten vertegenwoordigen het 
schoolteam en twee ouders vertegenwoordigen leerlingen en ouders.  
 
De huidige samenstelling van de MR is: 
Namens de leerkrachten: 
- Juf Cindy Staal (voorzitter) 
- Juf Viola Sopa 
Namens de ouders:  
- Mevr. Barbara de Jong (moeder van Liloe, Naïmi, Mitsi en Inani) 
- Dhr. Ben Bieleveld (vader van  Sterre en Sonne) 
 Vergaderdata: De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken. De data worden bekend gemaakt 
via de website. 

Openbare vergaderingen:  De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen 
welkom is om naar deze vergaderingen te komen. U mag dan plaatsnemen op de 'publieke tribune', 
vanwaar u de vergadering kunt volgen.                                                                                                          
Indien u, als ouder of verzorger, vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u deze aan één van de MR-
leden doorgeven. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, dient u zich van te voren aan te 
melden bij de voorzitter van de MR.  Mocht u geïnteresseerd zijn in de agenda's en de vastgestelde 
notulen van de MR-vergaderingen, dan kunt u deze inzien bij één van de MR-leden. Indien u vragen 
heeft over of meer informatie wilt hebben betreffende de medezeggenschapsraad, dan kunt u 
terecht bij de voorzitter van de MR. 
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17.  Het overblijven (TSO)  en de BSO                                                                                                       
 

17.1. De tussenschoolse opvang (TSO)  

Het overblijfteam van de tussen schoolse  opvang bestaat uit: Senior pedagogisch 

medewerkester: Sylvia Hemelsoet.  Pedagogische medewerkers: Sylvia Hemelsoet, 

Harvey Nijskens en een aantal overblijfkrachten.  Het TSO team wisselt af en toe van samenstelling 

omdat er ook gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Sinds januari 2007 wordt onze tussen schoolse 

opvang verzorgd door Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor is er ten minste 1 pedagogisch 

medewerker aanwezig die het overblijven coördineert.  

Zij zijn allen vaste dagen aanwezig. Met elkaar streven we er naar om de kinderen een aangename  

en leuke tijd tussen de middag te bieden. De kinderen eten in verschillende groepen die begeleid 

worden door een of twee van de leden van het overblijf team. De overblijf is van 12.00-13.00 uur. 

Eten wordt door de kinderen zelf meegebracht. Gezonde boterhammen  en fruit heeft bij ons de 

voorkeur,  geen snoep of zoet drinken. 

 Melk en thee worden gratis verstrekt en is er de mogelijkheid om soep te kopen.  

De kosten voor de soep worden in rekening gebracht d.m.v. een zogeheten “soepkaart”. Vóór  het 

eten van de lunch is er tijd om te spelen, afhankelijk van het weer wordt er gekozen om binnen of 

buiten te spelen. Het buitenspelen heeft hierbij de voorkeur.  

 

13.3. Buitenschoolse opvang (BSO) 

Als ouders werken, zijn kinderen op hun plaats op de  buitenschoolse opvang  (BSO). 

De BSO is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken. Na schooltijd lekker spelen met 

leeftijdgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat huiswerk maken. In een heel 

gezellig en op de leeftijd aangepaste veilige plek waar kinderen na schooltijd  terecht kunnen. Op de 

BSO zijn altijd vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. En de kinderen hebben inspraak in wat 

er gebeurt.  Ook tijdens de vakanties kunnen de kinderen terecht op de BSO. Er wordt dan gewerkt 

met uitdagende thema’s. KOZV is er  voor u en uw kind, als partner in opvang en opvoeding ! 

Drakenstein:                                                                                                                                                           

De BSO van onze school heet Drakenstein. De BSO heeft 2 aparte ruimtes die mooi en uitdagend 

ingericht zijn. De BSO is  ideaal gelegen zodat er ook goed gebruik  gemaakt kan worden van het 

speelplein, het grasveld en de natuurtuin.     

Meer informatie kunt u vinden op de website:  

www.kinderopvangzvl.nl -> buitenschoolse  opvang-> locatie -> bso Drakenstein  

Op deze site kunt u ook het pedagogisch werkplan vinden waarin de werkwijze op de bso beschreven 

wordt.  

Natuurlijk kunt ook terecht bij de vaste medewerkers van Drakenstein ( 0115-531292) en bij  de 

Regiomanager Marjolijn v.d. Bergen.  
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13.4. Peuteropvang  

Het bezoeken van een peutergroep of peuterspeelzaal heeft een heel positief effect op de 
ontwikkeling van de kinderen. Kinderen van deze leeftijd leren met name via spel en voorbeeld-
gedrag.  
Op de peutergroep of peuterspeelzaal: 

 wordt een uitdagende omgeving tot spel geboden; 

 heeft uw peuter contact met leeftijdsgenootjes;  

 ontwikkelt uw peuter respect voor zichzelf en voor anderen;  

 wordt de taal-/spraakontwikkeling en de motorische ontwikkeling bevorderd. 
 

Alle peutergroepen en peuterspeelzalen van KOZV  werken aan de eerste stap richting 
basisonderwijs. Er wordt gewerkt met VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. Doel van VVE is alle 
kinderen een zo goed mogelijke start bieden op het basisonderwijs en het creëren van een 
doorgaande ontwikkelingslijn tussen voorschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en 
vroegschool, groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Voor de speelzalen en kinderdagverblijven 
betekent dit dat er een methode is ingebouwd in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gewerkt met 
thema’s  en onderwerpen en de ontwikkeling van de peuters wordt gestimuleerd.  
Voor deze opvang kunt u terecht bij de peuterspeelzaal Ukkepuk  ( 0115-531452) en het dagverblijf 

De Kleine Draak(0115-564321) 

Op de website www.kinderopvangzvl.nl   vindt u meer informatie.     

Overleg en samenwerking met school zorgt ervoor dat de overgang van de opvang naar school zo 

goed mogelijk verloopt.  

                                                                                                                                         

18.  Foto’s 
Tijdens activiteiten op school (en het schoolplein) worden er weleens foto's gemaakt van de 
kinderen. Dit gebeurt altijd door leden van de ouderraad (in overleg met het team) of leden van het 
team zelf. Indien ieder foto’s maakt, wordt het  wel heel erg druk op het schoolplein en in school! 
Het is ook verwarrend voor de kinderen. Dus hoe graag iedereen ook foto's wil maken van zijn 
kind(eren) of kleinkind(eren), graag begrip voor ons ‘fotobeleid’.  
Indien u (school) foto’s (of filmpjes) op facebook wenst te plaatsen, is het van belang dat u 
toestemming hebt van de ouders van de gefotografeerde kinderen en van de volwassenen die 
getoond worden. Niet iedereen vindt het wenselijk  om op facebook te staan of via de sociale media 
in beeld te komen. Hiervoor hebt u expliciet toestemming van de betreffende persoon nodig.   
Foto’s die door het team of namens het team zijn genomen van de verschillende activiteiten, worden 
geplaatst op de website van onze school en op onze facebookpagina, waar u ze kunt bekijken.  (Zie: 
www.antoniusaxel.nl ) 
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