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Voorwoord  
 

                                   
 

Deze schoolgids is gemaakt om u een duidelijk beeld te geven waar de school voor staat.  
Er komen verschillende aspecten van de school aan bod, zowel bestuurlijke als 
onderwijsorganisatorische.   
 
Deze gids is in de eerste plaats bedoeld voor ouders/verzorgers en toekomstige 
ouders/verzorgers, maar is verder voor iedereen die er belangstelling voor heeft beschikbaar. 
 
We hopen, dat alles helder en duidelijk beschreven staat, maar u kunt altijd bij ons als team 
terecht voor extra informatie. 
 
Team obs ‘t Kofschip.  
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De school     
 
Gebouw 
 
Openbare basisschool ’t Kofschip ligt tussen de binnenstad en twee grote nieuwbouwwijken, 
Poortambacht en de Waterwijk, van Zierikzee. De school is gebouwd in 1972 en verbouwd voor 
het basisonderwijs in 1986. De laatste verbouwing is van 2006. De school heeft voldoende 
ruimtes om goed onderwijs te kunnen geven. Naast de klaslokalen is er bijvoorbeeld ook een 
grote centrale hal en enkele extra kleine ruimtes. Verder is in de school een lokaal ingericht 
door KIBEO als ruimte voor de Kinderopvang en een ruimte voor de buitenschoolse opvang.  
Het schoolplein biedt genoeg ruimte en mogelijkheden om kinderen fijn te kunnen laten 
spelen. Om de veiligheid van de kinderen en materialen optimaal te kunnen beschermen is 
tevens een af te sluiten hekwerk rond het schoolterrein aangebracht. 
 
Leerlingen 
 
Onze school wordt bezocht door 
leerlingen uit de wijken Poortambacht 
en de Waterwijk maar ook door 
kinderen uit de binnenstad van 
Zierikzee en als laatste ook van elders. 
Op de teldatum van 1 oktober 2016 
zaten er 144 kinderen op onze school.  
Het ziet er naar uit dat bij de telling 
van 1 oktober 2017 ongeveer 
hetzelfde aantal op de school zal 
zitten. 
 
 

Stichting OBASE 
 

Het Openbaar onderwijs is ondergebracht in de stichting Obase. Hiervoor is gekozen om de 
dubbele taak voor het onderwijs van de gemeente te vereenvoudigen. De gemeente staat nu 

voor de belangen van het gehele onderwijs en de stichting Obase voor die van het 
openbaar onderwijs. De gemeenteraad krijgt nog wel de jaarrekening ter 
beoordeling.  De stichting heeft een bestuur, dat alle uitvoerende taken 
overgedragen heeft aan de directeur-bestuurder, de heer E. de Keijzer. De stichting 
heeft ook een stafbureau, dat ondersteunt bij de administratieve en 
onderwijskundige taken van de scholen. De directeuren van de scholen zijn de 

uitvoerders van het beleid dat zij in samenspraak met de directeur-bestuurder hebben 
ontwikkeld. 
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Waar de school voor staat 

 
Identiteit 
 
Openbaar onderwijs heeft een heel belangrijk motto: Onverdeeld naar school. Dat betekent 
dat kinderen van verschillende gezindten en achtergronden met elkaar onderwijs krijgen. 
Daardoor leren ze dat mensen verschillend zijn en leren daarmee om te gaan. 
 

 
 
Wet op primair onderwijs (WPO) 
 
In de wet staat o.a. het volgende: 
Het onderwijs staat in dienst van de opvoeding, die volwassenwording van het kind tot doel 
heeft. Getracht moet worden, in samenwerking met het gezin, de  ontwikkeling van het kind te 
bevorderen, zoveel mogelijk gericht op zijn of haar plaats als volwassene in de toekomstige 
samenleving. 
 
Het basisonderwijs 
 

 Is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar; 

 Is zodanig ingericht, dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 
aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen; 

 Legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs; 

 Is zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen; 

 Is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen; 

 Gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; 

 Draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving en met onderkennen van de betekenis van de verscheidenheid van die 
waarden; 

 Wordt gegeven met eerbied voor ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
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Kerndoelen 
 
De uitvoering van de wet is nader omschreven in de 
Kerndoelen. Die vormen de leidraad voor de keuze van 
methodes en afstemming op werkwijze. 
 

 
 
Uitgangspunten 
 
Vorig schooljaar hebben wij onze missie en visie opnieuw 
geformuleerd. Onderstaande uitspraken zijn voor de school 
leidend om het onderwijs verder te ontwikkelen: 
 
Missie 
OBS ’t Kofschip geeft kinderen de ruimte. 
 
Visie 
Op ’t Kofschip staan kinderen aan het roer van hun eigen leerontwikkeling. Ieder kind leert 
vanuit persoonlijk leiderschap op het eigen kompas te varen en daar verantwoordelijkheid voor 
te nemen. 
 
Openbare basisschool ‘t Kofschip staat open voor alle kinderen. 
De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, in de tegemoetkoming daarvan wordt 
doelgericht gewerkt. We gaan ervan uit dat ieder kind unieke talenten en ambities heeft en 
daarop moet worden uitgedaagd; we hebben daarbij een ontwikkelingsgerichte benadering. 
De school is een lerende organisatie, waar vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
alle actoren de vorming van de kinderen tot stand komt. 
De vorming van de kinderen vindt plaats vanuit een goede balans tussen de drie doeldomeinen; 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
 
Prioriteiten 
 
Veilige omgeving 
 
We zijn er van overtuigd dat een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en leerkrachten een 
voorwaarde is voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Die veiligheid willen wij realiseren 
door een positieve houding en communicatie met de kinderen, leerkrachten, ouders/verzorgers 
en overige relaties.  
 
Normen en waarden 
 
Er zijn afspraken gemaakt over de omgang met elkaar en met onze omgeving. Deze afspraken 
komen regelmatig in alle groepen aan de orde. De afspraken hebben betrekking op, respectvol 
omgaan met elkaar en de omgeving en met een goede omgang van alle materialen op school. 
Daarbij hoort ook een respectvolle omgang met de materialen van de ander. 
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Het hele team heeft de Kanjertraining gevolgd en deze lessen vormen een onderdeel van ons 
leerstofaanbod. We passen de vaardigheden toe in de dagelijkse praktijk (zie 
www.kanjertraining.nl).  
 
De school hanteert een protocol wenselijk- en onwenselijk gedrag. Centraal uitgangspunt is dat 
iedereen zich als een ‘Kanjer’ gedraagt. Onderdeel van dit protocol is echter ook het 
pestprotocol, waar duidelijke afspraken in staan.  
De voorwaarden om tot een samenleving te komen, waarbij pesten de open aandacht krijgt die 
het nodig heeft om het te kunnen bestrijden, staan daarin vermeld. 

 
Brede ontwikkeling 
 
Het leerstofaanbod is zodanig georganiseerd dat de 
kinderen zich breed kunnen ontwikkelen; dus 
creatief, verstandelijk, met zelfvertrouwen en met 
respect voor elkaar. 
 
 

 
Passend Onderwijs 
 
We willen het leerstofaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoefte van 
kinderen. We willen leerlingen de beste zorg bieden en tegemoet komen aan hun onderlinge 
verschillen. Goed klassenmanagement zal moeten leiden tot zoveel mogelijk effectieve leertijd 
voor alle kinderen.  
 
Professionaliteit 
 
We vinden het belangrijk, dat we ons als leraren breed, dus zowel sociaal-emotioneel als 
professioneel voortdurend blijven ontwikkelen. Dit wordt gerealiseerd door het volgen van 
cursussen en nascholing. 
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Ouder(s)/verzorger(s) 
 
We willen zorgen voor een goed contact tussen ouders/verzorgers en school zodat 
ouders/verzorgers het gemakkelijk vinden om dingen die hen bezig houden met ons te 
bespreken. We werken vanuit de opvatting dat we de kinderen ‘samen opvoeden’. 
 
Veiligheidsbeleid van school 
 
De veilige school bestaat uit een aantal factoren: 
 
Veilige situaties 
 
De fysieke ruimte van de school en het schoolplein worden regelmatig gecontroleerd op 
gevaarlijke situaties. De toestellen buiten en binnen worden regelmatig gekeurd op veiligheid.  
 
Calamiteitenplannen 
 
Op onze school zijn er een aantal leerkrachten die de cursus bedrijfshulpverlening hebben 
gevolgd. Daarin wordt de eerste hulp en brandveiligheid geoefend. Elk jaar volgen zij ook  de 
herhalingscursussen. Deze BHV-ers onderhouden het ontruimingsplan van de school.  
Minimaal 1x  per jaar wordt de ontruiming van de school met de leerlingen geoefend. 
 
Registratie van ongevallen 
 
De school houdt een logboek van ongevallen bij, waarin genoteerd wordt wat de aanleiding en 
het letsel van het ongeval was. 
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De organisatie van het onderwijs 

 
De organisatie van de school 
 
Nieuw op school 
 
Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 12 jaar.  
Vanaf 4 jaar kunnen ze bij ons terecht, maar verplicht is dat nog niet.  De leerplicht is vanaf 5 
jaar. Nieuwe leerlingen, vierjarigen en leerlingen die van elders onze school komen bezoeken, 
worden bij aanmelding ontvangen. Tijdens deze kennismaking neemt de directeur de 
informatie over het kind met de ouders/verzorgers door. De school wordt bekeken en er wordt 
kennis gemaakt met de betreffende groep kinderen en met de leerkrachten. Er is mogelijkheid 
tot deelnemen aan proeflessen om vooraf te wennen. 
Is een kind 3 jaar en 10 maanden, dan mag het maximaal vijf dagen op school komen wennen. 
Dit gebeurt in overleg met de leerkracht van groep 1/2 en met de ouders/verzorgers van de 
desbetreffende leerling. 
 
Indeling 
 
Het onderwijs aan groep 1 t/m groep 3 vormt de 
onderbouw van de school, het onderwijs aan groep 4 
t/m 6 de middenbouw en het onderwijs aan groep 7 
en 8 de bovenbouw. 
De onderwijsvormen in de diverse bouwen zijn 
aangepast aan de behoefte van de leeftijdsgroep. 
 
Onderbouw  
 
Het onderwijs in de onderbouw kenmerkt zich door 
een vast dagritme. Dit bevordert een gevoel van 
veiligheid en stabiliteit in de dag voor jonge kinderen.  
Er wordt projectmatig gewerkt. De kinderen kunnen zich daardoor op alle gebieden 
ontwikkelen. Denk aan: spel, motoriek, emotionele ontwikkeling en taal. Bronnen zijn onder 
andere prentenboeken, methodes en omgeving. 
We variëren de speelhoeken regelmatig en we maken zoveel mogelijk gebruik van de 
mogelijkheden van de diverse lokalen. Ook worden diverse materialen en ICT-middelen ingezet 
om het onderwijs te verrijken en de vaardigheden te ontwikkelen..  
 
Midden- en bovenbouw 
 
In de midden- en bovenbouw wordt methodisch gewerkt waarbij de ICT-inzet dagelijks en 
structureel is. Dat gebeurt zowel in het eigen lokaal als in het speciaal daarvoor ingerichte 
computerlokaal. In alle groepen maken we tijdens de lessen gebruik van tablets en een digitaal 
schoolbord. We beschikken over een grote gemeenschappelijke ruimte, waar door de groepen 
dagelijks gebruik van wordt gemaakt voor groepswerk, knutsel- en techniekactiviteiten.  
Ook de overblijfgroep van ‘t Kofschip maakt gebruik van deze ruimte. 
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Het leerstofaanbod 

Kanjertraining 

De zorg voor het pedagogisch klimaat –en  in het bijzonder de 
zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen- 
is een speerpunt op onze school. Het welbevinden van onze 
leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden wij erg 
belangrijk. Als team van ‘t Kofschip werken we daarom met de 
Kanjermethode.  
Wij willen de kinderen leren op een goede manier met zichzelf 
en met anderen om te gaan. 
 
Kinderen verlangen naar een schoolomgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn en waar zij kunnen 
leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school, waar zij 
op een prettige manier les kunnen geven. Met de kanjertraining en de vaardigheden van de 
leerkrachten proberen wij dit zo goed mogelijk te bereiken. 
 
Activiteiten voor de kleuters 
 
De eerste twee schooljaren wordt het kind in zijn ontwikkeling zo breed mogelijk ondersteund 
door spelvormen, die het denkvermogen, de motoriek en de taalontwikkeling stimuleren. Daar 
horen de voorbereidende lees–, schrijf- en rekenactiviteiten bij, maar ook het werken met 
ontwikkelingsmaterialen, muziek, voorlezen en andere taalactiviteiten, buitenspel en gym en 
creatieve activiteiten. 
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Rekenen en wiskunde 
 
In de groepen 1 en 2 begint ons reken- en 
wiskundeonderwijs vanuit verschillende bronnen: 
materiaal, dagelijkse routines, prentenboeken en de 
omgeving. Ook gebruiken we verschillende 
methodes: Schatkist is een geïntegreerde methode 
van taal, rekenen en wereldoriëntatie en tevens 
maken we in groep 1 en 2 al gebruik van de methode 
Wereld in Getallen. 
 
We gebruiken in groep 3 t/m 7 de methode Wereld in Getallen voor rekenen en wiskunde.  
Daarnaast is er extra materiaal voor leerlingen die minder goed mee kunnen komen én voor 
leerlingen die het standaard leerstofaanbod te makkelijk vinden. Dat laatste is beschreven in 
het deelschoolwerkplan Hoogbegaafdheid. 
  
Lezen en spelling 
 
Op onze school besteden we bijzondere aandacht aan het leesonderwijs.  
Daar beginnen we al mee bij groep 1-2. De kleuters krijgen elke week een zogenaamde Leestas 
mee naar huis. Dit is een rugzakje waarin een prentenboek, een bijbehorend spelletje of een 
andere passende activiteit zit. Ouders/verzorgers lezen met de kinderen de prentenboeken, 
spelen samen het spelletje en stimuleren de leesontwikkeling van de kinderen. In groep 1 en 2 
wordt veel gewerkt met boeken, letters en verhalen vanuit Schatkist (en andere bronnen). 
Deze methode is de voorloper van de aanvankelijke leesmethode Veilig Leren Lezen die we in 
groep 3 gebruiken. Bij het leren lezen wordt onder meer gebruik gemaakt van letterstempels. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt het leesonderwijs zo georganiseerd dat de kinderen op een 
uitdagende manier aan de leesvaardigheid werken.  
In groep 4 t/m 8 gebruiken we de technische leesmethode Estafette. Voor het vak begrijpend 
lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Voor spelling gebruiken we in de groepen 4 t/m 
8 de methode Taal Actief. 

 
Taal 
 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen kansen om hun 
taalvaardigheid in de meest brede zin te ontwikkelen. In deze 
groepen werken we veel met belangstellingscentra, waardoor 
nieuwe woorden hun betekenis krijgen. Hier wordt vooral 
aandacht besteed aan spreken en luisteren, uitingen in de taal 
zoals verhalen vertellen, het uiten van gedachten en 
gevoelens op een eigen en vrije manier, geschreven taal en 
woordenschat.  

In groep 3 werken de leerlingen met de geïntegreerde lees- taalmethode Veilig Leren Lezen. 
Groep 4 t/m 8 werkt met de taalmethode Taal Actief. Binnen deze methode staan onderdelen 
als ‘extra woordenschat’, ‘goede differentiatiemogelijkheden’ en ‘diversiteit in werkvormen’ 
centraal. Daarnaast is het ook effectief dat taal en spelling in 1 methode verwerkt zitten. 
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Schrijven 
 
Naast de taal- en de leesontwikkeling is er de schrijfontwikkeling. 
In de onderbouwgroepen wordt veel getekend en “geschreven” in een vrije stijl. Maar 
daarnaast is er veel kant- en klaar lettermateriaal omdat lezen en schrijven verschillende 
vaardigheden behoeven. Dat samen vergt veel oefening en inspanning. Voor de overige 
groepen gebruiken we de methode Pennenstreken. De kinderen van groep 6 leren 
tekstverwerken op de computer via de methode “Typeskills”. 
 
Wereldoriëntatie 
 
Aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en verkeer 
vallen onder het begrip Wereldoriëntatie. Voor het 
vak aardrijkskunde en topografie gebruiken we de 
methode Hier en Daar. Geschiedenis wordt gegeven 
vanuit de methode Speurtocht.  
Biologie wordt gegeven vanuit de methode 
Natuniek. Voor bovenstaande vakken geldt dit vanaf 
groep 5. Klaar Over is onze verkeersmethode. In de 
groepen 3 en 4 zijn deze lessen vooral voorbereidend 
van aard.  
 
Verder vinden er excursies plaats en worden 
leskisten gebruikt die vanuit de werkgroep 
Schoolbiologie voor school te reserveren zijn. 
Zodoende werken we ook nog aan ons 
omgevingsonderwijs.  
Tevens wordt er jaarlijks gekeken of er nuttige en 
leerzame excursies kunnen plaatsvinden voor de 
verschillende groepen. De leerkrachten maken hier 
een keuze in. Denk hierbij aan bezoek 
Watersnoodmuseum, Natuurgebied “Plan Tureluur”, 
enzovoort.  
In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden door een 
externe leerkracht lessen in het kader van het 
levensbeschouwelijk onderwijs aangeboden; dit 
betreft godsdienstig of humanistisch 
vormingsonderwijs (GVO of HVO). 
 
Engels 
 
Op obs ’t Kofschip wordt vervroegd Engels gegeven. Dat gebeurt vanaf groep 1.  Uit onderzoek 
blijkt dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk te beginnen met vreemde talenonderwijs. 
Jonge kinderen pikken veel gemakkelijker een tweede taal op dan oudere kinderen. Tevens 
blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor het verwerven van de moedertaal.  
Integendeel, het blijkt juist de moedertaalontwikkeling te stimuleren.  
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Van groep 1 t/m 4 wordt de leerkrachten het van Engels vormgeven met thema’s waar 
passende werkvormen bij gezocht worden. In de groepen 5 t/m 8 wordt structureel vanuit de 
methode Hello World gewerkt. 
 
Expressie 
 
Hieronder vallen: beeldende vorming, muziek, kunst en cultuur. Voor het vakgebied beeldende 
vorming, waar tekenen en handvaardigheid onder vallen, gebruiken we o.a. de methode “Uit 
de Kunst”. Voor de lessen muziek werken we met de methode “Moet je doen!”.  
Op het gebied van culturele vorming willen we het aanbod zo divers mogelijk maken. Er kunnen 
theaterlessen worden gegeven. We organiseren excursies naar musea of bezienswaardigheden. 
Ook maken we soms een keuze voor alle groepen uit o.a. het aanbod van Scoop (Zeeuws 
instituut voor sociale en culturele ontwikkeling). Dat kan bijvoorbeeld een theater, film of 
poppenspel zijn. 
Groep 4/5 maakt gebruik van het muzikale programma ‘Keet in de Kerk’. 
 
ICT 
 
Op ’t Kofschip wordt informatie- en communicatietechnologie (ICT) ingezet om het onderwijs 
effectiever, doelmatiger en kwalitatief beter te maken.  
ICT is geïntegreerd in ons onderwijs: 
- door integratie in de lesmethodes met digitale onderdelen; 
- door het internet te gebruiken als informatiebron; en 
- door ICT ook in te zetten als communicatiemiddel, zodat de kinderen leren om zich te 
bewegen in de digitale samenleving. 
 
Lichamelijke oefening en zwemonderwijs 
 
In de onderbouw wordt er bij goed weer buiten gespeeld en bij slecht weer in het speellokaal. 
In het speellokaal is veel gevarieerd materiaal.  
 
Vanaf groep 3 vinden de gymlessen plaats in de gymzaal van de Pontes Pieter Zeeman.  
Ook in groep 1 en 2 wordt er “echt gegymd” , deze lessen zijn de voorlopers voor het 
gymonderwijs in groep 3 en hoger.  

 
Groep 5 krijgt zwemles in het zwembad van 
Sportboulevard Sportblok. Het schoolzwemmen  
vindt plaats in de 2e helft van het schooljaar. 
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Extra activiteiten 
 
In onderstaand stuk een weergave van een aantal ‘extra activiteiten’ op ’t Kofschip. 
 
Kinderboekenweek 
 
We besteden op ’t Kofschip ieder jaar speciale aandacht aan de Kinderboekenweek. 
De leerkrachten zorgen voor een speciaal programma dat geheel wordt aangepast aan het 
actuele onderwerp dat in de Kinderboekenweek centraal staat. We nodigen bijvoorbeeld voor 
alle groepen een schrijver of illustrator uit, die een presentatie houdt over zijn of haar boek en 
we openen de Kinderboekenweek op een speciale manier.  
 

 
 
Schoolfotograaf 
 
De fotograaf komt op dinsdag 10 oktober op school om alle kinderen en broertjes en zusjes te 
fotograferen. Ouders/verzorgers kunnen een fotopakketje van hun kind(eren) afnemen.  
 
Kinderpostzegelactie 
 
De leerlingen uit groep 8 doen jaarlijks mee met de kinderpostzegelactie. Dit jaar start de 
verkoop op woensdag 27 september 2017.  
 
Schoolreis 
 
De leerlingen gaan ieder jaar op schoolreis, dit schooljaar is het gepland op: 

- Groep 1, 2, 3, 4 en 5: dinsdag 12 september 2017 
- Groep 6 en 7:   donderdag 14 september 2017 

  
Schoolvoetbaltoernooi 
Ieder jaar is er rond Pasen een voetbaltoernooi tussen de scholen van het basisonderwijs. Deze 
activiteit vindt altijd plaats in de maand april op een woensdagmiddag.  
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Dit jaar is het jongensvoetbal gepland op 4 april 2018 en het meisjesvoetbal op 11 april 2018.  
Plaats van handeling is sportpark ‘Den Hogen Blok”.  
 

Sportdag 
 
Er wordt een combinatie gemaakt tussen de sportdag en de 
Koningsspelen. Deze vindt plaats op vrijdag 20 april 2018. 
 
 

 
Andere sportevenementen en activiteiten 
 
De scholen worden regelmatig uitgenodigd voor allerlei sporttoernooien. De organisatie 
daarvan ligt zoveel mogelijk in de handen van de sportclubs. 
 
Schoolkamp 
 
Groep 8 gaat op schoolkamp. Ze gaan kamperen in Veere. Dit schooljaar zal het schoolkamp 
plaatsvinden van dinsdag 5 juni 2018 tot en met vrijdag 8 juni 2018.  
 
Schaken 
 
Zeker nu de leden van de Zierikzeese Schaakvereniging schaakles geven bij ons op school is het 
een goede gewoonte geworden deel te nemen aan het Schoolschaaktoernooi. 
 

 
 
Afscheid groep 8 
 
In de laatste schoolweek neemt groep 8 op feestelijke wijze afscheid van de basisschool.  
De kinderen van groep 8 hebben dan een speciale activiteit waarin zij centraal staan en waarbij, 
ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en andere bekenden van harte welkom zijn.  
 
Jeugd – EHBO 
 
De leerlingen van groep 8 kunnen onder schooltijd het jeugd EHBO-diploma halen. 
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Fancy fair / open podium / sponsorloop 
 
Soms organiseren we extra (feestelijke) activiteiten, waarbij wordt geprobeerd om enerzijds 
een sociale activiteit te organiseren voor alle kinderen en betrokkenen en anderzijds willen we 
hiermee graag extra gelden binnenhalen, waardoor we zaken kunnen bekostigen die niet door 
het rijk worden vergoed. Dit schooljaar moeten we in overleg met de leerlingenraad om nog 
een “extra geld activiteit” afspreken. Meer hierover leest u in  onze weekbrieven. 
 
Verder zijn er nog vele andere interessante activiteiten, zoals Excursies, Kerstdiner, Juffen- en 
Meestersfeest en Eindejaarsfeest.  
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De zorg voor kinderen 
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school 
 
Gedurende de gehele schoolloopbaan worden uw 
kinderen intensief gevolgd in hun ontwikkeling. De 
groepsleerkracht heeft hierin een belangrijke rol en 
heeft inzicht hoe de kinderen zich ontwikkelen op 
de verschillende leerstofgebieden. Ook volgt de 
leerkracht de inzet, de belangstelling en het plezier 
van de kinderen bij alles wat ze doen. 
Om vast te stellen of de leerlingen de aangeboden 
stof beheersen en of ze vorderingen maken nemen 
we toetsen af. We maken gebruik van toetsen die 
horen bij de door ons gehanteerde lesmethoden 
(de methodegebonden toetsen) en van methode-
onafhankelijke toetsen die horen bij het 
leerlingvolgsysteem van CITO en IEP. Voor het 
volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
gebruiken we de methode “Zien!” voor alle 
groepen.  
De leerlingen van de groepen 1 en 2 volgen we met 
het leerlingvolgsysteem “Kijk”. Dit 
leerlingvolgsysteem omvat zowel de cognitieve als 
sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. 
Daarnaast gebruiken we vanaf groep 2 het Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie als leidraad om vorderingen van kinderen in het leesproces 
nauwkeurig te volgen. Het protocol biedt signaleringstoetsen, maar ook handvatten voor de 
invulling van de extra begeleiding van kinderen met leesproblemen. Op het gebied van 
rekenen-wiskunde betreft dit het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie. 
 
Organisatie van de zorg 
 
In het begeleiden van onze leerlingen werken we volgens een stappenplan: 
Stap 1: signaleren  
Signaleren van problemen gebeurt meestal door de leerkrachten zelf. Ook komt het voor dat er 
gesignaleerd wordt door de intern begeleider of ouders.  
Signaleren gebeurt door observaties en het verzamelen van gegevens. Dit kan, onder andere, 
met behulp van CITO Toetsen/ParnasSys leerlingvolgsysteem, Kijk,  Zien!, toetsen die bij de 
methodes horen en observaties.  
Stap 2: analyseren  
De gegevens die bij de signalering naar voren zijn gekomen worden geanalyseerd. Gekeken 
wordt waar de problemen precies zitten en mogelijkerwijs hoe ze zijn ontstaan. Indien nodig 
wordt het probleem van de leerling nader bekeken door middel van extra onderzoek. Dit 
onderzoek kan bestaan uit een gesprek met de leerling, een foutenanalyse, een observatie of 
een extra test.  
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Stap 3: oplossingen voorbereiden  
De analyse resulteert in het vaststellen van een handelingsplan. Hierbij gaat het meestal om 
een handelingsplan, waarin mogelijke oplossingen voor het probleem duidelijk zijn 
omschreven. Wanneer het plan afwijkt van het normale programma, worden de ouders 
hierover ingelicht.  
Stap 4: oplossingen toepassen  
Het opgezette plan wordt vervolgens uitgevoerd gedurende een van te voren afgesproken 
periode. De leerkracht stelt de intern begeleider op de hoogte van elk handelingsplan.  
Stap 5: evalueren  
Tot slot wordt er bekeken of het werken met het handelingsplan ook het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd. Meestal gebeurt dit door bij de leerling opnieuw een toets af te nemen. Bij 
een positief resultaat wordt het handelingsplan afgesloten.  
 
Als er ondanks deze extra hulp geen vooruitgang is in het leer en/of ontwikkelingsproces wordt 
er opnieuw naar het kind gekeken. Dit kan door een leerling in te brengen bij een leerling-
bespreking en/of een leerling te bespreken met de intern begeleider.   
Er wordt samen met de intern begeleider gekeken welke hulp voor het kind het beste is.  
Naar aanleiding van de resultaten van de analyse wordt volgens bovenstaand stappenplan een 
uitgebreid handelingsplan gemaakt.  
Afhankelijk van de uitkomst wordt de hulp afgerond of voortgezet.  
Als blijkt dat de geboden extra begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert, gaan we over 
tot het inroepen van externe hulp. 
 
Stafbureau Obase 
 
Stichting Obase heeft binnen haar eigen stafbureau een orthopedagoge in dienst. Zij adviseert 
de intern begeleider bij de (externe) zorg rondom een kind en kan indien nodig onderzoek(en) 
uitvoeren. 
 
Samenwerkingsverband O3 
 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs (www.passendonderwijs.nl) ingevoerd.   
 
Obs ’t Kofschip is een school waar de zogenaamde ‘basisondersteuning’ wordt gegeven aan de 
leerlingen. De basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school 
in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle 
leerlingen beschikbaar is op alle scholen.  
 
Samenwerkingsverband O3 stelde de basisondersteuning vast op basis van de 
schoolondersteuningsprofielen van de scholen. 
De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van 
onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen 
komen. 
 
Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning bekostigen ze dat 
uit eigen middelen. Elke school krijgt ook middelen van het samenwerkingsverband om te 
werken aan de basisondersteuning. 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.samenwerkingsverbando3.nl/faq/#sop
http://www.samenwerkingsverbando3.nl/assets/Uploads/Bijlage-13-Standaarden-basisondersteuning.pdf
http://www.samenwerkingsverbando3.nl/assets/Uploads/bijlage-14-Basisondersteuning-in-onderwijsbehoeften.pdf
http://www.samenwerkingsverbando3.nl/assets/Uploads/bijlage-14-Basisondersteuning-in-onderwijsbehoeften.pdf
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Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, 
dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Loket O3 bepaalt of de 
aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. De procedure om dergelijke hulp aan te 
vragen in het kader van passend onderwijs (arrangementen voor leerlingen) is als volgt: 
 

1. Er wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider 
2. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht, 

anderen van de school, eventuele mensen vanuit de jeugdhulp. 
3. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de 

ondersteuningsbehoeften van de school. 
4. De trajectbegeleider maakt hiervan een verslag de intern begeleider documenteert dit 

en stuurt de aanvraag samen met gegevens uit het leerlingvolgsysteem  naar Loket O3. 
5. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra 

ondersteuning? 
6. Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat 

uitvoeren. 
7. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start. 

 
Ontwikkelingsperspectief 
 
Het ontwikkelperspectief (OP) is een voorspelling van de ontwikkeling en het toekomstig niveau 
van de leerling: “Wat is het niveau van leren, als een leerling onze school verlaat? Naar welk 
type school zal de leerling gaan?”.  Het OP voorspellen we op grond van de IQ-gegevens, de 
didactische gegevens en de sterke en belemmerende factoren die we bij de leerling zien.  
 
Hoogbegaafden 
 
We besteden ook aandacht aan leerlingen die heel goed kunnen leren. Deze groep leerlingen 
vindt niet altijd voldoende uitdaging in het normale lesprogramma, waarin voor hen teveel 
herhalings- en oefenstof wordt aangeboden. De verrijkingsopdrachten komen niet altijd 
tegemoet aan de specifieke leerbehoeften van deze groep leerlingen, daarom is het belangrijk 
dat we de leerstof aanpassen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Hiervoor 
heeft de school een deelschoolwerkplan Hoogbegaafdheid ontwikkeld. 
 
De overgang naar het voortgezet onderwijs 
 
Mogelijkheden en wensen 
 
Na 8 jaar basisonderwijs weten de leerkrachten vrij duidelijk wat de 
mogelijkheden voor de leerling in het voortgezet onderwijs zullen zijn. 
Ook de ouders/verzorgers en de leerling zelf hebben daar inspraak in.  
 
Schoolkeuze 
Om de kinderen een idee te geven van wat er zoal mogelijk is, worden 
de diverse mogelijkheden met hen besproken.  
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Ook kunnen zij een dagdeel te gast zijn op de diverse scholen voor voortgezet onderwijs en 
kunnen open dagen worden bezocht. 
Het vervolgonderwijs heeft grote organisatorische veranderingen ondergaan. Afgelopen jaren 
verdwenen o.a. de MAVO en LTS voor het VMBO. Maar ondertussen is de MAVO weer terug als 
naam/opleiding. De huidige gebruikte namen binnen het voortgezet onderwijs vindt u hierna. 
 
VMBO/MAVO  

 Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO- B) 
 Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO- Kader) 
 Gemengd Theoretische leerweg (VMBO- GT) 
 Theoretische leerweg (VMBO- T), nu ook weer MAVO genoemd 

HAVO 
VWO   
VWO + 
TTO  (Tweetalig onderwijs) 
 
Procedure advisering voortgezet onderwijs 
 
-In oktober nemen wij de IEP-Advieswijzer af. De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-
handen-principe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve 
vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) 
en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een compleet beeld 
van de leerling dat dient als ondersteuning en onderbouwing bij het opstellen van een 
schooladvies.  
 
-In januari/februari zijn er open dagen op het voortgezet onderwijs. Hier kunt u heen gaan met 
uw kind, om samen een indruk op te doen van de verschillende scholen. Groep 8 bezoekt ieder 
jaar de Pontes Pieter Zeeman ter oriëntatie. 
 
-In februari ontvangen de leerlingen het advies van de basisschool. 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd voor een gesprek over 
de vervolgschool voor hun kind.  
Centraal in onze schooladvisering staat dat we naar het totale kind kijken. Hierbij houden we 
rekening met, onder andere, de volgende kenmerken:  
 

-Behaalde resultaten 
-Leercapaciteiten  
-Motivatie  
-Creativiteit, inzet, interesse en zelfstandigheid 

 
-In april wordt de IEP-Eindtoets afgenomen bij de leerlingen. In mei/juni krijgen de basisscholen 
hier de uitslag van. Mocht de uitslag significant hoger uitvallen dan het advies, kan overwogen 
worden om het advies aan te passen. 
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Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 
 
Ook het voortgezet onderwijs heeft te maken gekregen met de aanpak van de zorg voor 
leerlingen. Met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) krijgen de kinderen met speciale 
zorg uit de basisschool die nu ook in het voortgezet onderwijs. 
Ieder kind krijgt een onderwijskundig rapport mee van de basisschool, waaruit blijkt op welke 
ontwikkelingsaspecten het kind extra aandacht nodig heeft. U kunt hierbij denken aan rekenen, 
lezen, spelling, taal of bijvoorbeeld faalangst.  
De ontvangende school bepaalt wie er leerwegondersteunend onderwijs gaat krijgen. De 
ontvangende school krijgt van de basisschool de gegevens in de vorm van het onderwijskundig 
rapport. Aan de hand daarvan worden leerlingen uitgenodigd voor een testperiode en dan 
wordt vastgesteld of deze leerling leerwegondersteuning zal krijgen en op welk gebied. 
 
Overdracht 
 
De leerkracht van groep 8 zorgt voor overdracht van de nodige gegevens naar het voortgezet 
onderwijs. Over de indeling en plaatsing van leerlingen in de diverse brugklassen ontvangen de 
ouders en de basisschool bericht van de VO school. Indien er aanleiding voor is, volgt nader 
overleg.           
 
Rapportage aan de volgende school 
 
Onderwijskundig rapport 
 
Voor kinderen die van school wisselen door bijvoorbeeld een verhuizing, wordt een 
onderwijskundig rapport opgesteld. Hierin staan de schoolgegevens, bijzonderheden en 
resultaten van het kind. Het versturen van deze gegevens geschiedt inmiddels grotendeels 
digitaal. 
 
Onderwijskundig rapport Voortgezet Onderwijs 
 
De rapportage van kinderen die doorgaan naar het voortgezet onderwijs gaat via een 
zogenaamd onderwijskundig rapport; voortgezet onderwijs. Dit bevat informatie over (onder 
andere) toetsresultaten, werkhouding en algemene kindkenmerken.  
 
Voor kinderen die naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen bestaat een aparte 
procedure, die beschreven staat in het zorgplan. 
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Het Schoolteam 
 
Bovenschools 
 
De openbare scholen van Schouwen-Duiveland hebben een bovenschoolse directie. Deze 
bepaalt de beleidsruimte die een school krijgt om zijn eigen programma in te vullen. Die taken 
staan omschreven in een directiestatuut. Daarin staan ook de taken van de directeur, het 
bevoegd gezag en de medezeggenschapsraden. 
 
Directie obs ‘t Kofschip 
 
Obs ’t Kofschip heeft een directie met gedeelde verantwoordelijkheden. Er is een directeur (die 
tevens leiding geeft aan obs Binnen de Veste /Vitruvio) en een locatieleider. De locatieleider is 
de gehele week aanwezig en geeft naast de leidinggevende taken ook nog les. 
De directeur is ongeveer de helft van de week aanwezig. 
 
Team obs ‘t Kofschip 
 
Het schoolteam kent verschillende functies. Er zijn groepsleerkrachten en een 
onderwijsassistente, die het onderwijs verzorgen. Er is een intern begeleider, die samen met de 
groepsleerkrachten de juiste leerweg voor elke groep en (eventueel) elke leerling tracht te 
organiseren. De directeur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de school.  
 
Taken van leerkrachten 
 
Naast het lesgeven hebben leerkrachten ook andere taken. Zij zorgen voor een duidelijke lijn in 
het leerstofaanbod door afstemming en overleg. Daarnaast evalueren ze regelmatig de 
organisatie en stellen de uitvoering bij.  
 
Groepsindeling 
 
In onderstaande overzicht staat de groepsindeling voor dit schooljaar. We hebben, binnen de 
middelen die we hebben, een verdeling gemaakt waarbij we zo goed mogelijk kunnen 
afstemmen op alle kinderen. Naast de aantallen per groep, kijken we daarbij ook naar de 
onderwijsbehoeften die de leerlingen hebben en de expertise van de leerkrachten. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep  

1  

Juf Irene Juf Irene Juf Bea Juf Bea Juf Bea 

Groep  

2   

Juf Irma Juf Irma Juf Anique Juf Anique Juf Anique 

Groep  

3/5  ¹ 

 

Juf Petra en 

juf Edith 

Juf Petra en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 

Juf Saskia en 

juf Edith 
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Groep  

4  ²    

Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  Juf Nadine  

Groep 

6/7a 

Juf Miranda  Juf Miranda  Juf Miranda Juf Miranda Juf Irene 

Groep 

7b/8    

Meester 

Arjen 

Meester 

Arjen 

 

Meester  

Arjen 

Meester 

Arjen 

Meester  

Arjen 

 

¹ We kiezen voor een combinatiegroep 3/5 met ondersteuning van juf Edith (onderwijsassistent). Deze samenstelling past onder andere mooi 
wat betreft de aantallen en onderwijsbehoeften + juf Edith zal vooral in groep 3/5 worden ingezet, maar voor specifieke hulpvragen uit de 
bovenbouw, zal juf Edith daar ook ondersteunen. 
² Juf Annelies is nog niet hersteld. We zullen de hele week met juf Nadine in groep 4 gaan werken. 

 

Om de taken in het team evenredig te verdelen kunnen, naast de bovenstaande verdeling, 
enkele leerkrachten ook een paar keer per schooljaar op een andere dag les geven.  
  
Verdere verdeling functies en taken: 
 
Directeur:      Jeroen Nouwens  
Locatieleider:                  Anique Volkeri 
Intern begeleider:    Saskia Bruijning  
Onderwijsassistente:    Edith Schwarze 
ICT- coördinator:    Anique Volkeri en Arjen Abbekerk 
Levensbeschouwelijk onderwijs:  Marjan Seirier (GVO) en Sandra Gunter (HVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nascholing van leerkrachten 
 
Ieder jaar kijken we waar onze scholingswensen liggen, we evalueren op een studiedag ons 
onderwijs van de afgelopen periode. Aan de hand van de gewenste veranderingen stellen we 
een plan op. Dit kan per leerkracht verschillen. We kiezen soms nascholing voor het hele team 
op maat.  
Centraal staat dat we verder willen gaan met het vormgeven van onze missie / visie; waarbij we 
werken naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs waarin het kind uitgangspunt is van het 
onderwijs.  
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Stagiaires 
 
Opleiding toekomstige leraren en onderwijsassistentes 
 
Het onderwijs draagt ook zorg voor de praktische opleiding van toekomstige leraren.  
Daarom geven we de PABO (Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs ) en het Scalda 
College de mogelijkheid stagiaires bij ons te plaatsen. Ook dit schooljaar zijn er in diverse 
groepen stagiaires geplaatst. 
In de meeste groepen zal gedurende het schooljaar een stagiaire aanwezig zijn.  
 
Stages verlopen volgens de planning van de opleidingsschool, maar vallen onder de 
verantwoording van ‘t Kofschip. De leerkracht is mentor van de stagiaires. 
 
De LIO-stagiaire 
 
De leerkracht in opleiding is een student uit het vierde (laatste) leerjaar van de PABO. Deze is zo 
ver gevorderd in de studie dat zij/hij zelfstandig een groep mag lesgeven, zij het onder het 
toeziend oog van de groepsleerkracht. Als leerlingen van de PABO een LIO-stage willen lopen, 
moeten zij wel solliciteren via een brief en een heus sollicitatiegesprek.  
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De ouders/verzorgers 

 
Communicatie  
 
Gesprekken  
 
Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is met de ouders/verzorgers van onze 
leerlingen. Dit geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de achtergrond van de leerlingen. 
Het geeft tevens de mogelijkheid de ideeën omtrent opvoeding en onderwijs op elkaar af te 
stemmen. 
Minimaal drie keer per jaar zijn er oudergesprekken die op school plaatsvinden. Tijdens deze 
gesprekken wordt er gesproken over de ontwikkeling van het kind in de breedste zin. 
Vanzelfsprekend komen daar ook de leerresultaten aan de orde. Waar nodig zijn tussen 
ouders/verzorgers en leerkracht uiteraard meer gesprekken mogelijk.  
 
In het begin van het schooljaar zullen we de ouders/verzorgers uitnodigen voor een 
‘oudervertelgesprek’.  
In dit gesprek staat centraal dat de ouders/verzorgers informatie kunnen geven over hun kind, 
zodat de afstemming tussen de leerkracht en leerling (+ouders/verzorgers) zo optimaal 
mogelijk kan gaan verlopen. Ter voorbereiding van dit gesprek wordt door de 
ouders/verzorgers een vragenlijst ingevuld, waar de ruimte gegeven wordt om cruciale zaken 
aan de leerkracht te communiceren. 
 
In de maanden februari en juli worden de rapporten gemaakt, met bijhorende 
rapportgesprekken. Met deze momenten sluiten we aan bij de gangbare meet- en 
evaluatiemomenten van een schooljaar, zodat we; een goed beeld van de voortgang van de 
leerling kunnen geven. Voor groep 8 zal het in februari een combinatie van schooladvies- en 
rapportgesprek zijn.  
 
Weekbrief 
 
Elke woensdag ontvangen de ouders/verzorgers de weekbrief, met het doel de 
ouders/verzorgers steeds goed en tijdig te informeren. Deze wordt via de e-mail verspreid aan 
alle gezinnen. De weekbrief wordt ook op de website van de school geplaatst. Bij voorkeur 
verzenden wij de weekbrief digitaal; dat is goedkoper en beter voor het milieu.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een belangrijk aspect van hun totale mens-
zijn. Voor de school is het daarom zaak om deze ontwikkeling goed te volgen en te begeleiden. 
Met ZIEN brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m groep 
8 systematisch in kaart. Zodat we zicht krijgen op het welzijn van de kinderen. We anticiperen 
op de behoeften van de leerlingen, zodat de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bevorderd. 
En dat is wat we graag willen. 
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De Medezeggenschapsraad 
 
Samenstelling 
 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit twee delen: 
- De oudergeleding, bestaande uit drie ouders/verzorgers, die zijn gekozen door de ouders 

van de school. 
- De personeelsgeleding, bestaande uit drie personeelsleden, gekozen door het voltallige 

team. 
- De MR kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris. De MR-leden nemen zitting in de 

MR voor een periode van twee jaar, welke verlengd kan worden. 
 
Taken en bevoegdheden 
 
De MR behandelt alle onderwerpen, die de school aangaan volgens een 
medezeggenschapsreglement, waarin staat aangegeven op welke wijze de afzonderlijke 
geledingen inspraak hebben. Onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn geweest zijn 
bijvoorbeeld: evaluatie en jaarplan, het schoolplein, onderzoek onderwijsinspectie, 
verkeerssituatie rondom de school en formatie en geldstromen binnen de school. 
De MR heeft inspraak door middel van instemmingsrecht of adviesrecht. Het eerste moet het 
bestuur overnemen, het tweede kan en mag het bestuur naast zich neerleggen. 
 
Openbaarheid 
 
Het medezeggenschapsreglement ligt ter inzage bij de secretaris van de MR. De vergaderingen 
zijn openbaar. Na elke vergadering wordt een verslag in de weekbrief gezet, daarnaast zijn de 
notulen ook opvraagbaar bij de voorzitter van de MR of directeur. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 

Omdat de scholen van de Stichting Obase onder één bestuur vallen is er een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die zich bezighoudt met bovenschoolse 
aangelegenheden. De GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een MR, maar worden wel 
gekozen door MR-leden. Deze GMR komt vijf á zes maal per jaar bij elkaar. Informatie is te 
vinden op www.obase.nl. 
 

Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 
t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er 
op ’t Kofschip kunnen plaatsvinden.  
Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze 
school. De leerlingenraad wordt begeleid door juf Irene. 
 
’t Kofschip beoogt met het oprichten van een leerlingenraad een aantal 
doelen.  
 

http://www.obase.nl/
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Leerlingen leren met de leerlingenraad: 
·         een eigen mening vormen. 
·         ideeën en meningen verwoorden en te beargumenteren. 
·         door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is. 
·         actief luisteren. 
·         te overleggen en samen te werken. 
·         elkaars mening te respecteren. 
·         eigen verantwoordelijkheid nemen. 
·         leren zichzelf te presenteren. 
·         op speelse wijze de werking van democratie. 
·         om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap). 
·         zich te motiveren voor school en omgeving. 
 
De ouderraad 
 

Activiteiten        
                           
Naast een MR heeft de school ook een Ouderraad (OR). De raad helpt bij de organisatie van 
diverse feesten en activiteiten.  
Ook vormt de raad een klankbord voor de MR, het team en ouders/verzorgers. Er vinden 
tijdens het schooljaar ongeveer zes vergaderingen plaats die tevens openbaar zijn. De data 
worden bekend gemaakt in de weekbrief. De notulen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de 
OR. 
 
Ook bestaat de mogelijkheid om gedurende het schooljaar een thema-ouderavond te 
organiseren; door de ouderraad, voor de ouders/verzorgers. Er wordt dan een passend 
onderwerp gekozen, naar inschatting van de ouderraad.   
 
Verkiezing 
 
De OR wordt gekozen door de aanwezige ouders/verzorgers op de jaarlijkse thema-
ouderavond.  
De OR hanteert een huishoudelijk reglement waarin de verdeling van de taken en de 
verkiezingsprocedure zijn geregeld. 
 
De ouderbijdrage 
 
De Ouderraad en de leerkrachten organiseren veel extra activiteiten die niet door de overheid 
bekostigd worden. Het geld van de ouderbijdragen wordt gebruikt voor festiviteiten, culturele 
activiteiten, vieringen en schoolreisjes.   
De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter zonder deze bijdrage zullen activiteiten niet door kunnen 
gaan. Op de jaarlijkse ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. 
De financiële bijdragen zijn ondergebracht in de Stichting Vrienden van obs ’t Kofschip om zo 
aansprakelijkheid te kunnen waarborgen. 
Voor groep 1 t/m 7 is het bedrag € 45,00  en valt uiteen in twee delen: 

 € 30,00 voor schoolreisjes, 

 € 15,00 voor feesten en activiteiten. 
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Voor groep 8 is het bedrag € 70,00 en als volgt samengesteld: 

 € 50,00 voor het schoolkamp, 

 € 20,00 voor feesten en activiteiten. 
 
Wanneer een leerling later in het schooljaar start op onze school, kan naar rato van het aantal 
aanwezige schoolmaanden betaald worden. Wij rekenen daarvoor 1/10 deel (is 4,50 euro) van 
de vrijwillige ouderbijdrage, per maand dat uw kind het huidige schooljaar op school zit.  
 
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL61INGB0004042755 ten name van de 
Stichting Vrienden van obs ’t Kofschip. 
 
Naast bovengenoemde kosten wordt voor de leerlingen van groep 5 een eigen bijdrage 
verwacht voor deelname aan zwemonderwijs. Dit betreft voor het schooljaar 2017-2018  
€ 55,27. 
 
Wijze van betalen 
 
Het bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL61INGB0004042755 ten name van de 
Stichting Vrienden van obs ’t Kofschip,  zie voor verder informatie de weekbrief. 
 
Ouders/verzorgers die problemen hebben met de kosten van één of meer ouderbijdragen 
verzoeken we contact op te nemen met de directeur van de school.  
 
Leergeld 
Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen. 
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld 
helpt bijv. met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken meer vriendjes. Muziekles helpt kinderen 
om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school fietsen, maakt dat je er bij hoort. 
Leergeld zegt: nu meedoen is later meetellen! 
 
Hoe werkt Leergeld? 
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van 
Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen 
andere instanties zoals de gemeente, voor u betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen? 
Leergeld werkt samen met gemeentes, verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er 
voor zorgen dat de kosten voor sport en/of muzieklessen vergoed worden. Of dat uw kind een 
fiets krijgt. Ook voor schoolreisjes kunnen we bekijken wat er geregeld kan worden. 
 
Voor wie? 
Ouder(s)/verzorger(s)van kinderen van 4-18 jaar die in het Oosterscheldegebied wonen kunnen 
een beroep doen op Leergeld Oosterschelderegio indien zij bepaalde voorzieningen niet 
kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het 
bijstandsniveau zit. 
Een aanvraagformulier is te vinden op:  http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/ 
of u kunt ons bereiken op: 06-38930371 
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Overblijven (tussenschoolse opvang) 
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen overblijven onder leiding van 
ouders/verzorgers. De overblijfmedewerkers krijgen hiervoor een vergoeding.  
 
De kosten van het overblijven zijn  €1,00 per dag bij een jaarabonnement. De aanmelding kan 
worden gedaan via het opgaveformulier dat op de website van de school gedownload kan 
worden en op school kan worden verkregen.  
 
Er kan ook gekozen worden voor twee soorten strippenkaarten. De ene kaart geeft recht op vijf 
keer overblijven en kost €7,50. De andere kaart heeft recht op 10 keer overblijven en kost 
€15,00.  De strippenkaart is te verkrijgen bij één van de overblijfmedewerkers. 
Het is tevens mogelijk uw kind eenmalig te laten overblijven, zonder abonnement of 
strippenkaart; de kosten zijn dan €2,00 per keer. 
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Buitenschoolse opvang en peuteropvang op school 
 

Aan onze school is een buitenschoolse opvang (BSO) en Peuteropvang verbonden, dit wordt 
geregeld door KIBEO.  
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Kwaliteit en verbeteringen van het onderwijs 

 
Om tot een goede kwaliteit van onderwijs te komen is het belangrijk om na te gaan wat de 
resultaten zijn van ons onderwijs: geven wij goed onderwijs en behalen de kinderen goede 
resultaten? 
 
Het doel is : 
-zicht te krijgen op de kwaliteit 
-goede kwaliteit te behouden 
-wat minder goed is te verbeteren. 
 
Hiervoor gebruiken we: 

- De ervaringen van het dagelijks werken. 

- De leerresultaten ; methodegebonden toetsen, Cito-
toetsen, en rapportcijfers (voormalige) leerlingen.  

- Het tevredenheidsonderzoek 

- Het inspectiebezoek 

- Het Obase Kwaliteitszorgsysteem  
 

Deze gegevens worden geanalyseerd en geëvalueerd. 
Naar aanleiding hiervan wordt bepaald wat er op 
onderwijskundig gebied kan worden verbeterd. 
Voor het schooljaar 2017 – 2018 werken we, onder andere, 
aan: 

- Groei naar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ 

- Verdere borging van afspraken binnen de school. 

- Implementatie van Ouderportaal ParnasSys.  
 
Resultaten aan einde basisschoolperiode 
 
In 2017 hebben we als eindtoets gebruik gemaakt van de IEP-eindtoets. We haalden met deze 
toets op ’t Kofschip een gemiddelde score van 78,3, dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.  
 
IEP Eindtoets 

% gewichtenleerlingen Ondergrens Landelijk gemiddelde 

13 78,0 88,3 

 
Met correctie (wanneer leerlingen korter dan 2 jaar op onze school, een IQ lager dan 80 of 
korter dan 4 jaar in Nederland) er vanaf worden gehaald bedraagt de gemiddelde score voor ’t 
Kofschip 79,4.  
 
Wanneer we kijken wat van onze leerlingenpopulatie (welke in relatief hoge mate extra 
onderwijsbehoeften heeft) mag worden verwacht, beschouwen we de score als relatief 
positief. De meeste leerlingen hebben conform of boven leerrendementsverwachting 
gepresteerd. 
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De eindopbrengsten van onze school over de afgelopen 3 jaren zien er als volgt uit:  
 
Schooljaar Score school Landelijk 

gemiddelde voor 
onze scholengroep 

Ondergrens Beoordeling 
Inspectie 

Soort 
toets 

2016-2017 78,3 (79,4) 78,3 78,0 voldoende IEP 

2015-2016 81,0 (84,0) 80,2 78,2 voldoende IEP 

2014-2015 534,1(534,7) 535,5 533,5 voldoende CITO 

 
Bovenstaande tabel geeft de cijfers weer zoals ze verantwoord moeten worden aan de 
inspectie. Waarbij alleen naar de “kale getallen” wordt gekeken. 
(2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 en 2016-2017: tussen haakjes herberekende score Obase in verband met 
verantwoording naar inspectie) 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van groep 8 van de afgelopen 6 jaren van 
onze school. Hierbij kan worden vermeld dat de meeste van deze leerlingen naar de Pontes 
Pieter Zeeman in Zierikzee gaan. 
 
Advies voorgezet onderwijs 
 
Schooljaar VMBO-B VMBO-K VMBO-T VMBO-T/ 

HAVO 
HAVO HAVO/ 

VWO 
VWO Aantal 

leerlingen 

2016-2017 1 3 2 1 5 2 1 15 

2015-2016 2 2 4 7 5 4 0 24 

2014-2015 0 7 9 3 5 1 1 26 

 
Verbeteringen 
 
Op ’t Kofschip zijn we steeds bezig om de kwaliteit te verbeteren. We zoeken naar verdere 
optimalisering om het onderwijs op een goede manier af te stemmen op de leerlingen. Dit 
schooljaar staat centraal dat we willen toegroeien naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs. 
De kinderen moeten meer aan het roer komen te staan van hun eigen leerontwikkelingen en de 
school moet meer inspelen op de specifieke onderwijsbehoefte van alle kinderen. De talenten 
van de kinderen moeten daarbij steeds meer worden gezien en gestimuleerd. 
  
Ook vinden we het belangrijk in toenemende mate met en van elkaar te leren; zowel 
leerkrachten als de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op onze  school. We werken toe naar 
een zogenaamde ‘Lerende School’. 

 
Verder zijn we voortdurend bezig met het verder investeren in het 
onderwijs om maatwerk aan de leerlingen te kunnen bieden. Met zaken als 
actuele methodes en goede ICT-toepassingen kunnen we zorgen voor een 
rijke leeromgeving. 
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Regelingen 

 
Mobiele telefoon 
 
Een mobiele telefoon is in principe niet nodig op de school. We zijn bereikbaar en hebben zelf 
voldoende ICT-middelen. Gebruik mobiele telefoon onder schooltijd is in principe niet 
toegestaan, behalve wanneer de leerkrachten hier toestemming voor hebben gegeven.   
 
Verjaardagen kinderen 
 
Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat natuurlijk ook op school. Uw kind mag dan 
trakteren in de groep. Wij zijn grote voorstanders van gezonde traktaties.  
De jarige leerling mag langs de andere groepen om de leerkrachten op een verjaardagskaart te 
laten schrijven. Echter; we hebben de traktaties voor alle leerkrachten afgeschaft.  Met het 
huidige leerlingenaantal betekent dit dat de leerkrachten gemiddeld 4 keer per (school)week 
een traktatie zouden krijgen, u begrijpt; dit zijn er erg veel! Wanneer een leerling uit de eigen 
groep jarig is, kan de leerkracht meedoen met dezelfde traktatie die er voor de leerlingen is. 
In de groep van uw kind kunnen kinderen zitten die vanwege hun gezondheid (allergie) of 
geloof niet alles kunnen en mogen eten. Het is goed om dit vooraf te overleggen met de 
leerkracht van uw kind, zodat u daar wellicht rekening mee kunt houden.   
 
Ziekte 
 
Bij ziekte van uw kind vragen we u de school op de hoogte te stellen. Graag horen we dit voor 
aanvang van de lessen. Vanaf 8.00 uur kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0111-412410. 
Als u de groepsleerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.25 uur, want na dit tijdstip kunnen 
de groepsleerkrachten niet gestoord worden. 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op 
school ziek wordt, proberen we de ouders/verzorgers van het kind te bereiken.  
Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. 
We sturen kinderen niet zelf naar huis (slechts bij hoge uitzondering wel en dan na overleg met 
ouders, dit gaat wel om bovenbouw leerlingen). Wanneer we geen gehoor krijgen, blijft het 
kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan 
schakelen we medische hulp in. 
Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u 
als ouders/verzorgers te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Als we u 
niet kunnen bereiken gaan we zelf als begeleiding mee. We gaan er wel van uit dat u het daarna 
zo snel mogelijk van ons overneemt. 
Wij willen u vragen om bezoeken aan tandarts, huisarts, specialist, logopedist, orthodontist en 
dergelijke in principe niet onder schooltijd te laten vallen. 
 
Klachtenregeling 
 
Het openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland heeft een klachtenregeling. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) heeft op 17 april 2014 ingestemd met 
deze klachtenregeling.  
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Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of 
het nalaten ervan van het bevoegd gezag en het personeel. De regeling is alleen van toepassing 
als men met zijn klacht niet ergens anders heen kan. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 
overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze 
worden afgehandeld. 
Iedere school heeft een contactpersoon aangewezen die de klager aanhoort en desgewenst 
verwijst naar het bestuur van de Stichting Obase, die een vertrouwenspersoon, mevr. M. 
Bierens in dienst heeft. De contactpersoon op onze school is mevrouw S. Bruijning. Men is niet 
verplicht om met haar contact te leggen. Een alternatief is dan om een gesprek aan te vragen 
met de directeur van de school.  
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en/ of 
dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt zij 
de klager bij de verdere procedure. 
Ons bevoegd gezag heeft zich aangesloten bij de “ Landelijke geschillen- en 
klachtencommissie”. Deze commissie geeft (gevraagd of ongevraagd) advies aan het bevoegd 
gezag over de (on)gegrondheid van een klacht, het nemen van maatregelen en dergelijke. Het 
adres is LKC, postbus 162, 3440 AD Woerden. 
De overheid heeft inspecteurs aangewezen die zich speciaal met klachten over seksuele 
intimidatie en geweld bezighouden. Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief).  
 
Ongevallen en aansprakelijkheid 
 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als 
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.  
Ook zijn de geneeskundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering 
van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte 
bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.  
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat 
verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Sponsoring 
 
Onze school wil zich graag laten sponsoren door het bedrijfsleven of uit welke welwillende bron 
dan ook. Om dat goed geregeld te hebben heeft ze zich gebonden aan het convenant 
Sponsoring dat is gesloten tussen Besturenorganisaties en de VNG waarin dat is vastgesteld. 
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Foto’s en werk van kinderen 
 
Op onze website en Facebook worden, onder andere, werk en foto's van kinderen geplaatst. 
Wij zien erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's, verhalen en links wordt 
omgegaan. Wij vragen de ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van dit 
beeldmateriaal via een apart formulier.  
 
Schooltijden 
 
De schooltijden van alle groepen zijn:  
’s Ochtends van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Alle groepen zijn woensdagmiddag vrij.  
De groepen 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. 
 
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. Dat is om 08.25 uur en 12.55 uur. 
Zodoende kunnen de leerkrachten op tijd met de lessen starten. 
 
Vakanties en vrije dagen 
     
Herfstvakantie:  ma 16-10-2017 t/m vrij 20-10-2017 
Kerstvakantie:   ma 25-12-2017 t/m vrij 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie:  ma 19-02-2018 t/m vrij 23-02-2018 
Goede vrijdag:   vrij 30-03-2018 (vrije dag) 
Pasen:    ma 02-04-2018 
Meivakantie:   ma 23-04-2018 t/m vrij 04-05-2018 
Hemelvaartsdag + vrijdag: do  10-05-2018 t/m vrij 11-05-2018 
Pinksteren:    ma 21-05-2018 
Zomervakantie:  ma 09-07-2018 t/m vrij 17-08-2018 
 
Studiedagen:   ma 26-02-2018  
    vrij 22-06-2018 
    
In het geval een extra studie(mid)dag wordt gepland zal dit, uiteraard, tijdig gecommuniceerd 
worden in de weekbrief. 
 
Zwemmen 
 

Zwemles is voor groep 5 op dinsdagmiddag, in de 2e helft van het schooljaar. De gemeente 
vraagt hiervoor in het schooljaar 2017 / 2018 een ouderbijdrage van €55,27 per jaar. 
Ouders/verzorgers die de bijdrage niet kunnen betalen, wenden zich tot de directie.   
 
Gymnastiek 
 

Voor groep 1-2 geldt: we gymmen bij mooi weer buiten en bij slecht weer binnen. De kinderen 
hebben op school een tasje met daarin een t- shirt, korte broek of gympakje en schoenen. 
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Gymrooster groep 3 tot en met groep 8: 
 

Dag Groepen  Tijden 

   

Woensdag  6/7 8.30 uur tot 10.20 uur 

Woensdag 3/5 en 4 8.30 uur tot 11.25 uur 

Vrijdag 7/8 13.35 uur tot 15.00 uur 

* De leerlingen van groep 7/8 mogen om 15.00 uur rechtstreeks vanaf de Pontes Pieter Zeeman 
naar huis. 
Voor de gymnastiek geldt géén schoenen met zwarte zolen.  Het kledingadvies is korte broek en 
t-shirt. 

 
Veilig fietsen 
 

Voor het vervoer van een groep naar sommige activiteiten buiten de school 
(zoals bijvoorbeeld het zwembad) gebruiken we, vanaf groep 5, de fiets. De 
ouders hebben de taak om voor hun kind voor een veilige fiets te zorgen. 
Er kan toch onderweg nog wat mis gaan. In dat geval wordt de fiets op slot 
gezet en gaat de leerling bij de begeleider achterop. De kapotte fiets kan dan 
na schooltijd opgehaald worden.  
We hebben voor alle leerlingen helmen op school die gedragen kunnen 
worden bij dergelijke activiteiten.  

 
 

De regels van de leerplicht (in het kort) 
 
3 jaar 
Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het al op school kennis komen maken. Dat mag 
maximaal 5 dagen. U spreekt dat bij aanmelding af met de groepsleerkracht. 
4 jaar 
Als uw kind vier jaar wordt, mag het desgewenst meteen op de verjaardag naar school. 
5 jaar 
Vanaf nu is uw kind leerplichtig. In speciale gevallen kan het wenselijk zijn om het kind nog niet 
volledig naar school te laten gaan. Overlegt u in zo’n  geval met de directeur van de school. 
 
Extra vrij 
 
Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloof of 
levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke 
familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. 
Deze vrije dagen dienen te worden aangevraagd via het ‘aanvraagformulier vakantie en verlof’ 
van het Regionaal Bureau Leerplicht. Dit formulier is te vinden op onze website. 
 
Vakantie 
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U bent verplicht zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. In heel bijzondere 
gevallen kan een kind vrij krijgen om buiten de reguliere schoolvakanties met zijn ouders op 
vakantie te gaan.  
Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt 
alleen voor ouders/verzorgers die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen 
nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien, waaruit blijkt, dat u niet op 
een ander moment op vakantie kunt (het formulier ‘werkgeversverklaring’ is te verkrijgen bij de 
directeur). Er wordt geen toestemming gegeven als het gaat om de eerste twee weken na de 
grote vakantie. Het ‘aanvraagformulier vakantie en verlof’ vindt u op onze website. 
 
Lesuitval 
 
In geval van ziekte of afwezigheid van een leerkracht zoeken wij zo snel mogelijk een vervanger. 
Stichting Obase heeft een eigen vervangerspool. Lukt het onverhoopt (tijdelijk) niet om 
vervanging te regelen dan wordt de klas opgesplitst over de overige groepen. 
 
Regels voor toelating, schorsing en verwijdering 
 

Onze school is een openbare school. Dat houdt in, dat op onze school geen leerlingen 
geweigerd worden. Hoewel het in de praktijk niet of nauwelijks voorkomt bestaat de 
mogelijkheid om kinderen van school te sturen, voor een tijdje (schorsing), of voorgoed 
(verwijdering). Als dat gebeurt is er meestal sprake van wangedrag. Zo’n beslissing wordt 
genomen door het schoolbestuur. Tegen deze beslissing zijn allerlei beroepsmogelijkheden. 
Onze school heeft een protocol wenselijk- en onwenselijk gedrag. 
 
Ouderlijk gezag en het verstrekken van informatie 
 
Schriftelijk verzoek 
Ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, kunnen bij de directeur van de school een 
schriftelijk verzoek indienen om te worden geïnformeerd omtrent belangrijke feiten en 
omstandigheden, die de persoon van het kind en zijn verzorging betreffen, zoals rapporten en 
uitnodigingen voor ouderavonden. 
 
Beslissing 
De directeur beslist op het schriftelijke verzoek. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk 
gemotiveerd. De ouder kan hiertegen bij het bestuur bezwaar aantekenen.  
 
Wet op de infectieziekten 
 

De Infectiewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur van de school een ongewoon 
aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om een 
ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of ernstige (mogelijk) 
besmettelijke aandoeningen.  
In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan op advies van 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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Activiteitenkalender 2017-2018 

week   

35 28 aug – 1 sep 28 start nieuw schooljaar 

36 4 – 8 sep 6 formulier oudervertelgesprekken mee 

37 11 – 15 sep 12 schoolreis groep 1/2/3/4/5 
14 schoolreis groep 6/7 

38 18 – 22 sep 18 -22 oudervertelgesprekken 
19 inloopmoment 1 
21 inloopmoment 2 

39 25 – 29 sep 25-26 Iep-advieswijzer groep 8 
27 start Kinderpostzegelactie 

40 2 – 6 okt 4 start Kinderboekenweek 

41 9 – 13 okt 10 schoolfotograaf 
12 show Mad-Science (onder schooltijd) groep 1-8 
13 afsluiting Kinderboekenweek (finale voorleeskampioenschap) 

42 16 – 20 okt Herfstvakantie 

43 23 – 27 okt  

44 30 okt – 3 nov 30-3 project doe-us groep 7 en 8 

45 6 – 10 nov 8 schoolontbijt 
9 Mad Science 1 (na school) 

46 13 – 17 nov 16 Mad Science 2 (na school) 

47 20 – 24 nov 23 Mad Science 3 (na school) 

48 27 nov – 1 dec 30 Mad Science 4 (na school) 

49 4 – 8 dec 5 Sintviering 

50 11 – 15 dec  

51 18 – 22 dec 21 Kerstviering 
22 kinderen 12.00 uur vrij 

52 25 – 29 dec Kerstvakantie 

1 1 – 5 jan Kerstvakantie 

2 8 – 12 jan  

3 15 – 19 jan 15-19  rapportgesprekken 
15-19 CITO 

4 22 – 26 jan 22-26  rapportgesprekken 
22-26 CITO 

5 29 jan – 2 feb 29-2 rapportgesprekken 

6 5 – 9 feb  

7 12 – 16 feb 12-15 adviesgesprekken VO groep 8 
15 rapport 1 mee 
16 meesters- en juffenfeest 

8 19 - 23 feb Voorjaarsvakantie 

9 26 feb – 2 mrt 26 studiedag  

10 5 – 9 mrt 5-9 goed doel Kofschip 

11 12 – 16 mrt  

12 19 – 23 mrt  

13 26 – 30 mrt 30 Goede Vrijdag; vrij  

14 2 – 6 apr 2 Pasen; vrij 
4 schoolvoetbal (jongens) 

15 9 – 13 apr 11 schoolvoetbal (meisjes)  
12 theoretisch verkeersexamen groep 7 

16 16 – 20 apr 17-18 Iep-eindtoets 
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20 Koningsspelen  

17 23 – 27 apr Meivakantie 

18 30 apr – 4 mei Meivakantie 

19 7 – 11 mei 10-11 Hemelvaartsdag + vrijdag; vrij 

20 14 – 18 mei  

21 21 – 25 mei 21 Pinksteren; vrij 

22 28 mei – 1 juni 28-1 oudergesprekken 
28 CITO 

23 4 – 8 juni 4-8 oudergesprekken 
4-8 CITO 
5-8 schoolkamp groep 8 

24 11 – 15 juni 11-15 oudergesprekken 
12-15 Wandelvierdaagse 

25 18 – 22 juni 22 studiedag schoolvoortgangsbespreking + missie /visie 

26 25 – 29 juni 29 rapport 2 mee groep 1-7 

27 2 – 6 juli 4 bedankmoment ouders/verzorgers 
5 eindejaarsfeest 
6 kinderen 12.00 uur vrij 

28 Vanaf 7 juli Zomervakantie 

 
 

*Activiteitenkalender 2017-2018 zoals bekend op 7 juli 2017.  Onderwerpen als voorlichtingsavond groep 8 en het 
schaaktoernooi moeten nog worden ingepland. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden in de weekbrief 
gecommuniceerd. 
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Namen, adressen, telefoonnummers 

 
SCHOOL: 
Openbare Basisschool ’t Kofschip   
Scheldestraat 9 4301 VA Zierikzee                
Telefoon:  0111-412410 
Postbus 112 4300 AC Zierikzee 
Mailadres: tkofschip@obase.nl 
 
BESTUUR: 
Stichting Obase 
Wevershoek 2 4301 BN Zierikzee 
Telefoon:  0111-418888 
Postbus 91 4300 AC Zierikzee 
 
BOVENSCHOOLSE DIRECTIE: 
De heer E. de Keijzer  
Telefoon: 0111-418881 
 
DIRECTIE:    
Locatieleider: 
Anique Volkeri 
Telefoon: 06-82825960 
Mailadres: a.volkeri@obase.nl 
 
Directeur:  
Jeroen Nouwens 
Telefoon:  06-51704889 

Mailadres: j.nouwens@obase.nl 
 

INTERN BEGELEIDER:    
Saskia Bruijning 
 
LEERKRACHTEN: 
Anique Volkeri 
Annelies Nuyts 
Arjen Abbekerk 
Bea Dalebout  
Irene van den Berge 
Irma Ottema 

mailto:a.volkeri@obase.nl
mailto:j.nouwens@obase.nl
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Miranda Baartse 
Nadine Hofland-Stouten 
Petra de Groot 
Saskia Bruijning 
 
ONDERWIJSASSISTENTE:  
Edith Schwarze 
   
CONCIERGE:  
Ron Verbeek 
 
PEUTERLEIDSTER EN VSO/BSO (kinderopvang KIBEO):  
Robin Stapels  
Yvonne Lanser 
                    
LEERKRACHT LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS:  
Marjan Sijrier (GVO) 
Sandra Gunter (HVO)  
 
LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  OUDERGELEDING: 
Margreet Brozius 
Mark Krijgsman 
Evan Neijenhuis 

  
LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD LEERKRACHTGELEDING: 
Irene van den Berge 
Petra de Groot 
Arjen Abbekerk 
 
LEDEN OUDERRAAD (vanuit ouders/verzorgers): 
Ayse Aliskan  
Sylvia Groenendijk-Wesdorp 
Remona de Kuijper 
Mariette Collignon 
Anne de Valk 
Christie Bul 
Krista Eijzenga 
 
LID OUDERRAAD (vanuit leerkrachten): 
Nadine Stouten 
Bea Dalebout 
 
‘t KOFSCHIP DIGITAAL: 
E-mail adres:  tkofschip@obase.nl 
Website:  www.tkofschip.obase.nl 
We zijn ook op Facebook te volgen 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS: 

http://www.tkofschip.obase.nl/


 42 

info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis) meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-11131 


