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Voor u ligt onze schoolgids van 2021/2022. In deze gids 
leest u alles over onze school. Er komen verschillende as-
pecten van het onderwijs aan bod, zowel bestuurlijke als 
onderwijs organisatorische.

Zoals u wellicht weet, is onze school volop in ontwikkeling. 
We hebben het afgelopen anderhalf jaar flink geïnvesteerd 
en ons laten informeren om ons onderwijs in een hedendaags 
jasje te laten passen. Want een school in de 21e eeuw is 
niet meer hetzelfde als een school in de 20e eeuw, dat is 
ons duidelijk. Leren in de 20e eeuw ging veel meer over het 
krijgen van antwoorden, tegenwoordig gaat het leren veel 
meer over vragen stellen. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen van onze school 
zich bij ons voorbereiden op hun toekomst, zich ontwik-
kelen tot actieve en kritische mensen. De afgelopen jaren 
hebben we geïnvesteerd in kindgericht en gepersonaliseerd 
onderwijs. We zoeken continu naar mogelijkheden om 
het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 
ontwikkelingsbehoefte van het kind. We willen graag dat ons 
onderwijs aansluit bij de eigen talenten en mogelijkheden. 
We leren kinderen om het beste uit zichzelf te halen, want 
dat is de kern van kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs.

Uw betrokkenheid bij de school vinden wij ontzettend be-
langrijk. Samen kunnen we uw kind een fijne en waarde-
volle schooltijd bieden. In deze schoolgids ontdekt u wie wij 
zijn en wat we bieden. 

We hopen dat alles helder en duidelijk beschreven staat, 
maar u kunt altijd bij ons als team terecht voor extra infor-
matie.

Graag tot ziens,
OBaSe ‘t Kofschip
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Dit is ‘t Kofschip, visie op onderwijs

Ieder kind is uniek en verdient passend onderwijs. Wij willen 
leerlingen de beste kansen bieden. Alles uit ze halen wat er 
in zit. Wat heeft uw kind nodig om zich goed te ontwikkelen? 
En hoe kunnen wij daarbij helpen. ’t Kofschip denkt zoveel 
mogelijk vanuit het kind en de onderwijsbehoefte. 

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onder-
wijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor 
kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit 
aan bij de ontwikkeling van de 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Leerlingen leren zelfstandig werken én samenwerken. De 
leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. De kin-
deren ontwikkelen zich binnen een omgeving die aansluit bij 
hun behoeften en talenten. Op basisschool ‘t Kofschip mag 
elk kind zichzelf zijn. Ook uw zoon of dochter is welkom!

Om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, werken 
de kinderen in een unit. Een nieuwe manier van lesgeven, 
anders dan de vaste klas met één leerkracht. We spelen 
hiermee flexibel in op de onderwijsbehoeften van alle kin-
deren, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leer-
krachten kunnen beter inspelen op wat de kinderen nodig 
hebben. Wij geven onderwijs op verschillende niveaus, de 
kinderen ontvangen dus de uitleg die ze nodig hebben. 
Daarnaast ontvangen de kinderen extra instructies, werken 
zelfstandig, daarbij is de ruimte waar ze werken ook flexibel. 
Dit alles maakt het onderwijs op onze school flexibel, afwis-
selend en interessant!

Organisatie

De school bestaat uit 3 units. De kinderen van de groepen 1, 
2 en 3 vormen samen de unit ‘onderbouw’, de kinderen van 
groep 4 en 5 vormen de unit ‘middenbouw’ en de kinderen 
van de groepen 6, 7 en 8 vormen de unit ‘bovenbouw’.

Binnen de units worden twee stamgroepen gevormd, waar 
de kinderen werken met een vaste leerkracht/coach en met 
een vaste groep kinderen. Binnen de stamgroep vinden met 
name de sociale activiteiten plaats, zoals de start van de 
dag, pauzes, viering van de verjaardag, enz.

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs

De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. 
We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikke-
lingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over 
het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer 
uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leer-
kracht wordt meer coach. In wisselende leergroepen wordt 
het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kin-
deren. ‘Mijn’ klas maakt plaats voor ‘onze’ kinderen en de 
verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld. 

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?

• Kinderen van verschillende leeftijden en met verschil-
lende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kun-
nen veel van elkaar leren.

• Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee 
kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leer-
lingen, waardoor er betere instructie gegeven wordt.

•  Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.

•  In één unit werken een aantal medewerkers nauw 
samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen. 
‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen.

•  Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene me-
dewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is 
gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama 
en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak- en 
taalproblematiek. Deze kwaliteiten komen ten goede aan 
alle kinderen. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.



De rol van de leerkracht

De leerkracht wordt meer begeleider en coach in basis-
groepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs 
afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. ‘Mijn’ klas 
maakt plaats voor ‘onze’ kinderen en de verantwoordelijk-
heid voor deze kinderen wordt gedeeld. 

Onze leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het in balans 
houden van de persoonlijke belangen van het kind en de 
bedoelingen die de school heeft. Leerkrachten werken 
samen binnen de unit. Iedere leerkracht is de mentor van 
een groep leerlingen, maar ze werken samen aan de ontwik-
keling van een kind. De leerkracht probeert het evenwicht 
te bewaren tussen kindgerichtheid en leerstofgerichtheid. 

De leerkracht verplaatst zich in de beleving van de leerling-
en, luistert naar wat hen bezighoudt en vormt aan de hand 
van de kwesties die spelen een leermoment waar nodig. 
Dit samen aanpakken van problemen geeft de groep een 
karakter van een echte leergemeenschap. Het opwerpen 
van en nadenken over deze kwesties is de taak van de leer-
kracht. Op deze manier krijgen ze de kans om betrokken te 
zijn in dit leerproces en zichzelf steeds de vraag te stellen: 
Wat kan en wil ik met deze betekenissen? Dat maakt het 
voor hun betekenisvol. 

De rol van de leerling

Binnen onze school zien wij de leerlingen als personen 
die, hoe jong ze ook zijn, kunnen en willen deelnemen aan 
tal van interessante activiteiten en daaraan een eigen bi-
jdrage kunnen leveren. In die deelname kunnen ze zodan-
ig gestuurd worden door anderen (medeleerlingen, maar 
vooral de leerkracht), zodat ze boven hun mogelijkheden 
van dat moment uitstijgen. Natuurlijk zijn hier per leerling 
grenzen aan wat mogelijk is, gebaseerd op ieders aanleg, 
karakter en verworven kennis en vaardigheden. Het is wel 

van belang om te weten dat kinderen door interactie met 
anderen leerbaar en ontwikkelbaar zijn. Steeds vindt het 
kind, samen met de leerkracht, mogelijkheden om ook dat 
te doen wat hij eerst anderen zag doen. Daardoor kun-
nen kinderen taken steeds zelfstandiger volbrengen. Wij 
zijn steeds op zoek naar de betekenisvolle situaties voor 
het kind. Zij moeten de activiteiten als zinvol gaan ervaren. 
Lezen wordt bijvoorbeeld echt “van hen” als zij van jongs 
af aan ervaren hebben dat het voor hen zinvol is. Daar-
naast leren kinderen dat de wereld nog veel groter wordt 
als je kunt lezen en schrijven.

Ons onderwijs

Stamgroepen bestaan uit kinderen van meerdere leeftijds-
groepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen 
niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de 
kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Met de keuze voor het werken in stamgroepen willen we 
tegemoetkomen aan onze sterke wens om zo goed als mo-
gelijk om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen 
laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het 
ene kind is al halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een 
ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op 
ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoef-
ten, vraagt om flexibele groeperingsvormen.

Talentontwikkeling
Ieder kind heeft talenten. Op ’t Kofschip proberen we de ta-
lenten van onze kinderen in beeld te brengen en daarbij aan 
te sluiten. Wanneer kinderen zien wat hun mogelijkheden 
en talenten zijn, kunnen ze goed laten zien wie ze zijn. We 
vind-en het belangrijk om de talenten de ruimte te geven 
en verder te ontwikkelen. Wie een kind aanspreekt op zijn 
of haar sterke kanten, mag verwachten dat de leereffecten 
toenemen.

Dit heeft ook uitwerking op ons aanbod, wanneer je kijkt 
naar de talenten moet de uitleg aan leerlingen niet alleen 
maar verbaal, maar ook via beelden, ritmes, schema’s en 
modellen, doe-activiteiten, samenwerkingsvormen, individu-
ele reflecties en onderzoek in de praktijk worden gebracht.

Dit verschil in leerstijlen sluit ook naadloos aan op de dia-
loog die wij met het kind gaan voeren m.b.t. het onderwijs. 
Kinderen worden meegenomen in hun eigen ontwikkeling, 
staan aan het roer van hun ontwikkeling. De leerkracht is 
hierin de coach die het kind begeleidt en waar nodig prikkelt 
en stuurt.

Wanneer we de kinderen hun talent laten ontdekken moet 
dit leiden tot betrokken en gemotiveerde leerlingen. Dit geldt 
ook voor onze leerkrachten, zij kunnen weer gaan werken 
aan dat waar ze eigenlijk voor opgeleid zijn: het uitdagen tot 
verwondering en nieuwsgierigheid, écht contact met leer-
lingen, creativiteit en inventiviteit en vanuit reflectie omgaan 
met de vragen die jonge mensen dagelijks op hun omge-
ving loslaten. Verder benutten ze elkaars kwaliteiten om het 
onderwijsleerproces nog rijker te maken.
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Het leerstofaanbod

 Midden- en bovenbouwunit

Vanaf de middenbouwunit werken we op ’t Kofschip onder 
andere op een tablet met Snappet. Alle leerlingen hebben 
een eigen tablet. Deze wordt ingezet bij de vakken taal, re-
kenen, spelling, woordenschat en automatiseren. Het is 
een zogenaamde ‘slimme’ (adaptieve) tablet, de leerlingen 
maken de verwerking van de lessen op dit apparaat en het 
programma past de opdrachten aan op het niveau van de 
leerling door opdrachten moeilijker of makkelijker te maken. 
Ze krijgen direct feedback op de gemaakte opdrachten, om-
dat de tablet direct aangeeft of de opdracht goed of fout is. 
De leerkrachten hebben altijd de regie over het aanbod. We 
vinden dat ook andere werkvormen belangrijk blijven, zoals 
bijvoorbeeld het samenwerken. Bij het rekenen is het hande-
lend bezig zijn met (echte) materialen nodig. 

Rekenen 

Zoals hierboven beschreven werken we hierbij met de 
Snappet tablets. De leerlingen werken aan de leerlijnen van 
rekenen. De leerlingen worden gemonitord door de eigen 
leerkracht. De leerlingen zullen hierbij steeds meer aan hun 
eigen ontwikkeling gaan werken op hun eigen niveau. Zij 
krijgen instructie waar nodig.  

Lezen 

Op onze school besteden we bijzondere aandacht aan het 
leesonderwijs. Juf Cynthia is onze leescoördinator, zij heeft 
hiervoor in schooljaar 2020/2021 een cursus gevolgd. In de 
onderbouwunit wordt veel gewerkt met boeken, letters en 
verhalen vanuit diverse bronnen. Voor het aanvankelijk lee-
sonderwijs gebruiken we in de onderbouwunit de methode 
Veilig Leren Lezen. 

Wanneer de leerlingen toe zijn aan het voorgezet lezen, 
werken ze in hun eigen niveaugroep. Dit kan ook in een 
andere unit zijn, bij een andere juf of meester. Zo werken 
de leerlingen echt op hun eigen niveau en krijgen ze de 
bijbehorende instructie. Ook bij het lezen zetten we een ge-
deelte van de tijd de Snappet Chromebook in. Leerlingen 
kunnen zelf aangeven, wanneer ze de doelen behorende 
bij het niveau voldoende geoefend hebben, klaar zijn voor 
een leestoets. 

Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode 
Nieuwsbegrip en het lezen van eigen teksten (zoals teksten 
uit de krant, boeken, enz.) Ook tijdens de andere vakken 
komt het begrijpend lezen aan de orde, want lezen doe je 
niet alleen bij het vak zelf. 

De spel- en leeractiviteit

De activiteiten in de leeftijd van 4-7 jaar hebben met name 
het spelkarakter. Vanaf een jaar of 8 wordt het onderzoekend 
leren meer leidend. Kinderen nemen dan meer een onder-
zoekende houding aan. De kinderen nemen geen kennis op 
maar onderzoeken kennis in samenspraak met medeleerling-
en en leerkrachten, om er vervolgens een geheel van te bouw-
en waar zij hun eigen doelstellingen mee kunnen realiseren. 

De leerkracht begeleidt de activiteiten zodat er steeds een 
zone van naaste ontwikkeling ontstaat. De leerkracht doet 
mee en loopt vooruit op de ontwikkeling van het kind. De 
leerkracht levert de toegevoegde waarde die de leerlingen 
in staat stellen de activiteit tot een goed einde te brengen. 
De leerkracht voert die handelingen uit, die het kind nog 
niet beheerst, zoals het stellen van gerichte vragen, het in-
troduceren van een bepaald begrip, en het formuleren van 
suggesties voor vervolghandelingen. Om deze toegevoegde 
waarde te kunnen leveren, moeten de leerkrachten goed in 
beeld hebben wat de kinderen in een bepaalde periode kun-
nen en moeten leren.  

In de eerste jaren van de onderbouw hebben wij geen vaste 
methode die we volgen. Wij werken aan de hand van the-
ma’s en gebruiken hierbij de doelen van het Digikeuzebord. 
We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de bel-
evingswereld van de kinderen en zorgen voor een breed 
aanbod zodat ook hier talenten de kans krijgen. 

Onderbouwunit

In onze onderbouwunit zitten leerlingen uit de groepen 1, 
2 en 3. De kinderen leren in de units van en met elkaar. 
In iedere groep wordt er echter ook aan andere doelen 
gewerkt. In het begin ligt de nadruk op het wennen aan het 
naar school gaan. Er is dan ook veel aandacht voor ge-
woontevorming en regelmaat. 

In de onderbouwunit wordt er gewerkt met thema’s waarbij 
het accent op spelactiviteiten ligt. Spelenderwijs worden er 
in de groepen 1 en 2 ook voorbereidende lees-, schrijf- en 
rekenactiviteiten aangeboden. Naast het werken in thema’s 
wordt er in groep 3 gestart met het aanvankelijke lees-, 
schrijf- en rekenonderwijs.
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Taal en spelling

De kinderen van de onderbouwunit krijgen kansen om hun 
taalvaardigheid in de meest brede zin te ontwikkelen. In deze 
groepen werken we veel met thema´s die aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen, 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 ei-
gen en vrije manier, geschreven taal en woordenschat. 

Wanneer kinderen er rijp voor zijn werken de leerlingen met 
de geïntegreerde lees- taalmethode Veilig Leren Lezen. 
Vanaf de middenbouw werken we vanuit de taalmethode 
‘Taal Actief’. Daarnaast vinden we andere werkvormen 
rondom het taalaanbod van belang. Binnen deze meth-
ode staan onderdelen als ‘extra woordenschat’, ‘goede 
differentiatiemogelijkheden’ en ‘diversiteit in werkvormen’ 
centraal. Daarnaast is het ook effectief dat taal en spelling 
in één methode verwerkt zitten. De mogelijkheid is er om 
verwerkingen vanuit dit lesaanbod ook te laten maken op 
de Chromebook. Dit onderwerp is gevoelig, want niet alles 
leent zich er voor om op deze manier aangepakt te worden. 

Schrijfonderwijs  

De motorische ontwikkeling start al bij de geboorte van kin-
deren. In de basisschoolleeftijd wordt gewerkt aan de grove 
en fijne motoriek. In de onderbouw valt bij de grove moto-
riek te denken aan: buiten spelen, gymmen in het speel-
lokaal enz. Voorbeelden van de fijne motoriek zijn: tekenen 
en schrijven in een vrije stijl, spelen met constructie- en 
ontwikkelingsmateriaal. 

Wanneer kinderen starten met het aanvankelijk leesproces, 
wordt vaak ook gestart met het methodisch schrift. Wij 
merken dat kinderen op die leeftijd vaak nog moeite hebben 
met de motoriek. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in 
groep 3 vol enthousiasme verhalen leren schrijven en zich 
daarbij niet belemmerd voelen door de letters die zij moe-
ten schrijven. Wij stimuleren kinderen daarom om in groep 
3 te leren schrijven met een leesbaar handschrift. Vanaf 
groep 3 wordt gestart met het aanleren van het methodisch 
schrift (verbonden schrift).  Het schrijfonderwijs loopt door 
tot en met groep 6. Daarna mogen kinderen meer hun eigen 
handschrift gaan ontwikkelen en is het lopend schrift geau-
tomatiseerd. Het schrijfonderwijs in de bovenbouwunit zit 
geïntegreerd in andere vakken.  

Wereld oriënterende vakken

Onze wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde, Biologie, 
Geschiedenis en Verkeer vallen onder het begrip Werel-
doriëntatie. Wij zijn van mening dat ook deze vakken pas 
echt goed tot hun recht komen wanneer er een uitdagende 
leeromgeving is en het kind zelf gemotiveerd is om aan de 
slag te gaan. We werken hiervoor met de geïntegreerde 
methode, die onderwerpen thematisch aanbiedt; Faqta.

Tevens wordt er jaarlijks gekeken of er nuttige en leer-
zame excursies kunnen plaatsvinden voor de verschillende 
groepen. De leerkrachten maken hier een keuze in. Denk 
hierbij aan bezoek van het Watersnoodmuseum, natuurge-
bied “Plan Tureluur”, enz.  We hebben intensieve contacten 
met de Natuur- en milieueducatiedienst, regelmatig zetten 
we leskisten in en organiseren we activiteiten in de omgeving 
om de lessen te versterken en de omgeving te betrekken in 
ons aanbod.

Wij zijn een ‘verkeersveilige school’. Naast het werken 
vanuit de methode (Klaar Over) worden regelmatig extra 
thema’s (binnen de unit en schoolbreed) opgepakt. Groep 
7 heeft tevens ieder jaar de voorbereiding en de lessen ron-
dom het fietsexamen.

Kanjertraining 

De zorg voor het pedagogisch klimaat (en in het bijzonder 
de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kin-
deren) 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. Deze methode werkt aan de bevor-
dering van onderling vertrouwen in groepen.  Vertrouwen is 
de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren 
van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.   

Wij willen de kinderen leren op een goede manier met zich-
zelf 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.

Engels

Van groep 1 t/m 4 wordt  het vak 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. Naast de methode krijgen de leerlin-
gen ook regelmatig Engels in andere werkvormen aange-
boden. Daarbij kunt u denken aan een Engels lied, puzzel 
met Engelse woorden, enz.

Rapportage en portfolio

Eigenaarschap is een belangrijk begrip binnen onze school. 
Wij vinden het belangrijk dat de leerling eigenaar is van het 
eigen leerproces en dat het kind inzicht krijgt in reeds gereali-
seerde en nog te behalen doelen. Het werken met het port-
folio draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van het kind. Met 
een portfolio kunnen kinderen hun eigen vorderingen zien en 
trots zijn op wat ze kunnen. Ouders kunnen op deze manier 
meegenieten van de prestaties van hun kind. En leraren heb-
ben een goed instrument om de vorderingen van hun leerlin-
gen bij te houden op het gebied van kennis, vaardigheden en 
houding. Kinderen en leerkracht hebben samen een actieve 
houding in de samenstelling van het portfolio.



Expressie

De kinderen worden gestimuleerd om zich te uiten in de 
expressieve vakgebieden. Zo komen ze erachter hoe ma-
terie zich gedraagt en hoe je daarmee jezelf en de wereld 
kan uitbeelden. Daarbij is het ook van belang dat kinderen 
hiermee ook nog eens hun fijne motoriek oefenen. Onder 
de expressieve vakken op onze school vallen: beeldende 
vorming, tekenen, muziek, kunst en cultuur. We proberen 
met deze vakken aan te sluiten bij thema’s in de units. Voor 
het vakgebied beeldende vorming, waar tekenen en hand-
vaardigheid 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. Wij bieden regelmatig workshops 
aan waar onze kinderen zich voor kunnen inschrijven. De 
ene keer kan een hele groep deelnemen, er zijn echter ook 
workshops waar kinderen in een kleine groep aan de slag 
kunnen. Voorbeelden hiervan zijn; theaterlessen, schil-
deren, activiteiten i.s.m. de kinderboerderij, enz. We or-
ganiseren 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). In schooljaar 2021/2022 is er een 
schoolbreed thema rondom muziek onder leiding van 
Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio.

Aanbod HVO en GVO lessen

Vanaf de middenbouwunit bieden wij lessen betreft Gods-
dienstige Vorming (GVO) of Humanistisch Vormingsonder-
wijs aan. Deze lessen worden gegeven door Marjan Sijrier 
(GVO) en Ira Blommers (HVO). Daartoe wordt in het voorjaar 
de belangstelling gepeild voor het aankomende schooljaar. 
Kinderen die de HVO/GVO lessen niet volgen, krijgen 
een zelfstandige taakopdracht.

Bewegingsonderwijs

‘Niet de hele dag stilzitten’. In ons bewegingsonderwijs 
komen we tegemoet aan de bewegingsdrang van kinderen, 
zowel bij gymnastiek, zwemmen, als bij het buitenspelen. 
Door handelend bezig te zijn, zullen kinderen allerlei ervar-
ingen opdoen. Het kind leert zijn eigen motorische vaar-
digheden te ontdekken en te ontwikkelen. Door samen een 
spel te spelen, dat bepaalde regels heeft, wordt er tevens 
een stukje sociale vorming gegeven. 

ICT

Op ’t Kofschip wordt informatie- en communicatietechnolo-
gie (ICT) ingezet om het onderwijs effectiever, doelmatiger 
en kwalitatief beter te maken. 

Wij maken op onze school gebruik van Snappet; dit is een 
adaptief digitaal onderwijsplatform, dat elk kind uitdaagt om 
zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken op Snappet-
tablets. Snappet wordt ingezet voor rekenen, spelling, taal, 
begrijpend- en technisch lezen, automatiseren, woordens-
chat, burgerschap en studievaardigheden.

ICT is geïntegreerd in ons onderwijs, we gebruiken onder an-
dere het internet als informatiebron (werkstukken e.d.), ge-
bruiken filmpjes tijdens instructiemomenten, maar ook apps 
of educatieve programma’s als aanvulling van het lesaanbod.

De kerndoelen

Wat kinderen moeten leren is vastgelegd in de kerndoelen 
en referentieniveaus. Kerndoelen zorgen ervoor dat kin-
deren zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze 
garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwi-
jsaanbod. Met als leidraad een aantal kerndoelen per vak- 
en vormingsgebied biedt dit hoofdstuk een overzicht van 
onze onderwijsactiviteiten.

Kinderboekenweek

In oktober doen wij ook weer mee met de kinderboeken-
week. Het thema is ‘Worden wat je wilt’. Elke unit zal er een 
andere invulling aan geven, maar zoals voorgaande jaren 
vast succes verzekerd.

Kinderkunstweek

In de week van 16 t/m 27 maart doen wij ook mee met de 
Kinderkunstweek. Het thema van deze week is ‘Bomen in 
de kunst’.

Excursies

Ons onderwijs wordt verrijkt met praktijksituaties via excur-
sies of gastlessen op school. De natuur- en milieueduca-
tiedienst biedt ons regelmatig excursies of workshops aan 
omtrent het aanbod Natuur en Milieueducatie. Wanneer u 
als ouder hier goede ideeën over heeft of bijvoorbeeld een 
beroep heeft wat interessant kan zijn en een aanvulling is op 
ons aanbod houden wij ons aanbevolen.

Extra activiteiten

Op onze school bieden we naast het leerstofaanbod ook 
andere activiteiten aan. Kinderen leren immers niet alleen 
uit de ‘boeken’. In de omgeving van de school liggen op 
steenworp afstand van de school de Stadsboerderij, het 
Natuur- en Milieueducatiecentrum, de bibliotheek, enzo-
voort. We betrekken de omgeving van de school in ons aan-
bod. Soms kondigen we deze uitstapjes aan, maar dit kan 
ook spontaan (bijvoorbeeld na een kringgesprek) opkomen. 
We zorgen dat we veilig en met voldoende begeleiding op 
excursie gaan.
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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: Uw kind mag 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 direc-
tie van de school.

Schooltijden

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat de 
school iedere dag om 8:30 uur begint en om 14:00 uur weer 
uitgaat. Tussen 12:00 uur en 12:30 uur lunchen de kinderen 
in de klas en gaan buiten spelen. Het continurooster brengt 
geen kosten mee voor ouders/verzorgers.

Onze deuren staan vanaf 8:20 uur open, alle kinderen mo-
gen vanaf deze tijd naar binnen, er is een teamlid aanwezig 
op het plein. Afscheid nemen van de kinderen doen we op 
het plein, we merken dat dit fijn en rustig verloopt. Natuurlijk 
bent u van harte welkom om een keer met uw kind mee naar 
binnen te gaan en te zien waar uw kind mee bezig is. Bij het 
gaan van de tweede bel (om 8:25 uur) moeten zij naar bin-
nen. Zo kunnen we starten met de lessen om 8:30 uur. In de 
units wordt er gestart met een inloop. De kinderen kunnen 
alvast starten met hun taak zodra zij binnen zijn. 

Buitenschoolse en peuteropvang

Aan onze school is een buitenschoolse opvang (BSO) en 
Peuteropvang verbonden, dit wordt geregeld door KIBEO. 
Er is nauw contact tussen de medewerkers van Kibeo en 
de school. De peutergroep van Kibeo wordt gedurende 
het jaar ook betrokken bij activiteiten die plaatsvinden op 
school. Een voorbeeld hiervan is het schoolontbijt tijdens 
de opening van de Kinderboekenweek. Voor de peuters die 
vanuit de peutergroep doorstromen naar onze onderbouw 
hebben wij een nauwe samenwerking omtrent wennen en 
meedoen in de onderbouwunit. We merken dat de stap van 
de peutergroep naar onze onderbouwunit daardoor klein is, 
de kinderen zijn al bekend met de school, de ruimten waarin 
we werken en spelen, maar ook met de juffen en meesters 
van de school. 

Wil je meer weten? De groepen zijn alle dagen geopend en 
de medewerkers van Kibeo staan je graag te woord.

Contactgegevens van Kibeo:

Scheldestraat 9
4301 VA, Zierikzee
Telefoon: 06 57 55 26 15

Peutergroep: pg2scheldestraat@kibeo.nl
BSO: bso2scheldestraat@kibeo.nl

Algemene informatie

Kennismaking

Voor het eerst naar school; dat is spannend voor kind én 
ouders. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis 
voelt bij ons op school. De juiste aandacht en ondersteuning 
begint bij de aanmelding. Heeft u interesse in onze school? 
We nodigen u dan graag uit voor een kennismaking op onze 
school. 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 mo-
gelijkheid tot deelnemen aan proeflessen om 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 de onderbouwunit en met de ouders/
verzorgers van de desbetreffende leerling.

Wanneer uw kind in een andere groep instroomt worden bij 
inschrijving afspraken gemaakt om de overstap op een fijne 
manier te laten verlopen. Het inschrijfformulier vindt u op de 
website of kunt u vragen aan de locatieleider of directeur 
van de school. 
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Professioneel personeel

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 beschreven 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 verant-
woordelijkheden. Anique Volkeri en Manon Torensma geven 
beide leiding aan ‘t Kofschip. Anique Volkeri is ook directeur 
op obs de Oosterburcht in Oosterland, eveneens een Obase 
school. 

Team obs ‘t Kofschip

Het schoolteam kent verschillende functies. Er zijn leer-
krachten en een onderwijsassistente, die het onderwijs ver-
zorgen. Er is een zorgcoördinator (juf Nadine), die samen 
met de rest van het team de juiste leerweg voor elke groep 
en leerling tracht te organiseren. De directie is verant-
woordelijk 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. 

Unitindeling

In onderstaande overzicht staat de unitindeling 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.
Naast onderstaande vaste bezetting van de groepen kun-
nen we gebruik maken van veel manieren van (extra) 
ondersteuning in de groepen. Bijvoorbeeld door onderwi-
jsassistent; juf Edith, juf Cindy en  meester Joey. Stagiaires 
van het Scalda College en Pabo Vlissingen verwelkomen 
we graag op onze school.

Anique is een gedeelte van de week aanwezig op school 
voor directietaken (dinsdag, donderdag en vrijdag). Manon 
is de gehele week op school. Op maandag tot en met woens-
dag geeft zij les in de bovenbouwunit en op donderdag en 
vrijdag heeft zij tijd voor haar directietaken. 

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.

Bij afwezigheid van leerkrachten

Wanneer er bijvoorbeeld een leerkracht ziek is, proberen we 
dit altijd zo goed mogelijk op te lossen. Wij zoeken een leer-
kracht in onze zogeheten vervangerspool. Soms is opvang 
mogelijk binnen de unit, met hulp van een onderwijsassistente 
of stagiaire.  

Afgelopen jaar zijn we een aantal keer geconfronteerd met 
het feit dat er geen vervangende leerkracht was voor ie-
mand die ziek was, vooralsnog hebben we dit altijd kunnen 
opvangen. Maar ondanks dat, zullen we helaas nu en in de 
toekomst geconfronteerd worden met het feit dat er geen in-
valler is voor een afwezige leerkracht. Wanneer dit zich voor-
doet volgen wij het ”protocol vervanging bij ziekte”.

Nascholing van leerkrachten

Ons team leert leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Wil 
je een ander laten groeien, dan moet je ook zelf openstaan 
voor groei en ontwikkeling. Daarom creëren we binnen ons  
team ruimte voor scholing en deskundigheidsbevordering. 
Zo blijft iedereen scherp en goed op de hoogte van ontwikke-
lingen op maatschappelijk, pedagogisch en onderwijskundig 
gebied. Dat komt weer ten goede aan de leerlingen. 

Medewerkers volgen trainingen als team of individueel. Bij-
voorbeeld de studiedagen over rekenen- en spelbegeleiding 
bij het jonge kind. Ze krijgen indien gewenst ook coaching. 
In schooljaar 2021/2022 staan er twee teamtrainingen ge-
pland. De eerste is een scholing die we met het gehele team 
volgen: Doelgericht werken. Daarnaast wordt er binnen onze 
stichting het tweede halfjaar een scholing (Bloeitraining) geor-
ganiseerd in navolging op de eerder gevolgde scholing (the 
Move), deze staat volledig in het teken van persoonsvorming.

Stagiaires

Het onderwijs draagt ook zorg voor de praktische opleiding 
van toekomstige leraren en andere professionals. Daarom 
geven we de PABO (Pedagogische Academie voor Basis 
Onderwijs ) en het Scalda College de mogelijkheid stagi-
aires bij ons te plaatsen. 

Stages verlopen volgens de planning van de opleidings-
school, maar vallen onder de verantwoording van ‘t Kofschip. 
De leerkracht is mentor van de stagiaires.

Leerkracht in opleiding

De leerkracht in opleiding is een student uit het vierde (laat-
ste) 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 leer-
lingen van de PABO een LIO-stage willen lopen, moeten zij 
wel solliciteren via een brief en een heus sollicitatiegesprek. 
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij geen LIO-stagi-
aire op onze school. 

Overige functies en taken

Directietaken
Anique Volkeri

Manon Torensma

Zorgcoördinatie
Nadine Hofland-Stouten

(Zij zal tijdens haar verlof worden 
vervangen door Wendy de Vrieze)

Onderwijsassistente
Edith Schwarze

Cindy van Bergen  
Joey van den Hummel 

ICT- coördinator
Cynthia Spiekerman

Levensbeschouwelijk onderwijs
Marjan Seirier (GVO)
Ira Blommers (HVO)
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Onderbouwunit
(groep 1,2,3)

Middenbouwunit
(groep 4,5,6)

Bovenbouwunit
(groep 7,8)

Stamgroep

Mierennest

Kikkerpoel

Bijenkorf

Apenrots

Ooievaarsnest

Arendsnest

Vrijdag

Juf Destiny

Juf Aimee

Juf Nadine*

Juf Jerney

Juf Janine

Juf Miranda

Maandag

Juf Janine

Juf Aimee

Juf Petra

Juf Cynthia

Juf Manon

Juf Judith

Dinsdag

Juf Janine

Juf Aimee

Juf Petra

Juf Cynthia

Juf Manon

Juf Janine

Woensdag

Juf Destiny

Juf Aimee

Juf Petra

Juf Jerney

Juf Manon

Juf Miranda

Donderdag

Juf Destiny

Juf Aimee

Juf Nadine*

Juf Jerney

Juf Janine

Juf Miranda

* Juf Nadine is vanaf de zomervakantie met zwangerschapsverlof, zij stroomt later in het jaar weer in.
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 Ouders & school: samenwerking
Herfstvakantie

25-10-2021 t/m 29-10-2021

Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022

Goede vrijdag + 2e paasdag 15-04-2022 en 18-04-2022

Studiedagen
27-09-2021, 17-12-2021, 11-02-2022, 
07-03-2022, 14-04-2022, 04-07-2022
Studiemiddag (om 12:00 uur vrij)

28-03-2022 en 13-06-2022

Zomervakantie
25-07-2022 t/m 02-09-2022

Tweede Pinksterdag
06-06-2022

Hemelsvaartsdag 
26-05-2022 en 27-05-2022

 Meivakantie
25-04-2021 t/m 06-05-2022

Voorjaarsvakantie
28-02-2022 t/m 04-03-2022

We zijn een open, toegankelijke en herkenbare school, 
onze school ligt tussen de binnenstad en twee grote nieuw-
bouwwijken, Poortambacht en de Waterwijk in. We zoeken 
verbinding met de wereld om ons heen.  En zeker met u als 
ouder. Alleen samen met u kunnen we van de ontwikkeling 
van uw kind en ons onderwijs een succes maken.

We nodigen alle ouders van harte uit om met ons mee te 
denken en praten. Openheid en direct aanspreken vinden 
we ontzettend belangrijk. Uw betrokkenheid bij ’t Kofschip is 
onmisbaar. Samen zorgen we voor een geslaagde school-
tijd en goede ontwikkeling van uw kind. U kunt op verschil-
lende manier meedenken en meedoen.

Gesprekken 

We werken vanuit het motto: ‘We voeden samen op’. Van-
uit een gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgen we dat de 
kinderen een fijne en leerzame tijd hebben. Wij vinden het 
be-langrijk dat er regelmatig contact is met de ouders/ver-
zorgers 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. Er vin-
den regelmatig ontwikkelgesprekken plaats aan de hand 
van het portfolio; liefst met kind, ouder(s)/verzorger(s) en 
leerkracht(en). De frequentie van deze gesprekken wordt in 
overleg bepaald. 

In het begin van het schooljaar zullen we de leerling en 
ouders/verzorgers uitnodigen voor een ‘kind- en ouder-
vertelgesprek’. Voor de schoolverlaters zal in februari een 
schooladviesgesprek gepland worden. 

Communicatie over de groep en school -
Parro app

Goed communiceren vinden we van belang op onze school. 
Wij doen daar onze uiterste best voor. We houden onze 
ouder(s)/verzorger(s) via de Parro app op de hoogte over 
zaken die in de groep spelen, bijvoorbeeld een uitstapje, 
het thema waar we mee bezig zijn, een spreekbeurt van uw 
kind, enz.

Daarnaast wordt deze app ook gebruikt om zaken die voor 
de hele school gelden ook aan u kenbaar te maken. 

Deze uitwisseling van gegevens is getoetst aan de regels 
van de AVG.  

Schoolkrant

Samen met de kinderen maken we voor elke vakantie 
een schoolkrant. Zo houden we u op de hoogte over wat 
er speelt in de andere groepen en op onze school . Deze 
komt ongeveer 5x per jaar uit. Deze schoolkrant versturen 
we ook via onze app en alle kranten kunt u ook op onze 
website van school terugvinden. 

Website 
Op www.tkofschip.obase.nl vindt u veel informatie over de 
school en haar activiteiten. Het doel is u in staat te stellen 
makkelijk gewenste gegevens te achterhalen. De inhoud 
van de website wordt regelmatig ververst. 

Facebook

Het verslag van actuele gebeurtenissen dat goed de sfeer 
van het moment weergeeft, willen we soms graag snel met u 
delen. U bent zo soms enkele minuten later op de hoogte en 
kunt meegenieten. Bij de inzet van Facebook letten we uit-
eraard zorgvuldig op de regels in het foto- en videoprotocol.

De medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). 
Deze MR bestaat uit twee delen: 
• De oudergeleding, bestaande uit drie ouders/verzorg-
ers, die zijn gekozen door de ouders van de school.
• De personeelsgeleding, bestaande uit drie perso-
neelsleden, 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 in-
spraak hebben. Onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn 
geweest zijn bijvoorbeeld: evaluatie en jaarplan, het school-
plein, 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 sec-
retaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar. De no-
tulen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de MR of directie.

In het geval een extra studie(middag) wordt gepland zal dit, uiteraard, tijdig gecommuniceerd worden in de weekbrief
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat de scholen van de Stichting Obase onder één 
bestuur vallen is er een Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR), die zich bezighoudt met bovenschoolse 
aange-legenheden. 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. Informa-
tie over de GMR is op te vragen bij onze eigen MR.

Klassenouders

Wij zijn op onze school gestart met klassenouders. Zij 
helpen de leerkrachten bij diverse activiteiten binnen de 
unit, maar ook bij activiteiten op school. De klassenouder 
helpt mee bij de voorbereidingen van activiteiten. De klas-
senouder houdt indien nodig de andere ouders/verzorgers 
op de hoogte van activiteiten en benadert deze als er meer 
ondersteuning nodig is. 

Juiste ondersteuning voor ieder kind

Het volgen van de ontwikkeling van 
de kinderen in onze school

Gedurende de gehele schoolloopbaan worden uw kinderen 
intensief gevolgd in hun ontwikkeling. De leerkracht 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.

We maken gebruik van diverse bronnen om vast te stellen 
of de ontwikkeling naar verwachting verloopt. Uiteraard is 
dit vooral het werken met de kinderen zelf en de bijhorende 
coach- en ontwikkelgesprekken. Daarnaast kijken we ook 
goed naar de rapportage vanuit Snappet en eventuele toe-
ts resultaten. Voor het volgen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling gebruiken we het instrument van IEP, Hart en 
Handen en Kanvas voor alle groepen (Kanvas hoort bij de 
Kanjertraining). 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 volgen we met het 
leerlingvolgsysteem ‘Digikeuzebord’. Dit leerlingvolgsys-
teem omvat zowel de cognitieve als sociaal-emotionele en 
motorische ontwikkeling.

Daarnaast gebruiken we vanaf groep 2 het Protocol Lees-
problemen en Dyslexie als leidraad om vorderingen van kin-
deren in het leesproces nauwkeurig te volgen. Het protocol 
biedt signaleringstoetsen, maar ook handvatten voor de in-
vulling van de extra begeleiding van kinderen met leesproble-
men. Op het gebied van rekenen-wiskunde betreft dit het Pro-
tocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.

Samenwerkingsverband Kind op 1

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs (www.
passendonderwijs.nl) ingevoerd.  

Obs ’t Kofschip is een school waar de zogenaamde ‘basis-
ondersteuning’ wordt gegeven aan de leerlingen. De basis-
ondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken 

dat elke school in het samenwerkingsverband deze onder-
steuning zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor 
alle leerlingen beschikbaar is op alle scholen. 

Het samenwerkingsverband 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 onderwijs-
behoeften 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 samenwerkingsver-
band om te werken aan de basisondersteuning.

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mo-
gelijkheden 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 in-
derdaad 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

De contactgegevens van Kind op 1: 
E-mail: info@swvkindop1.nl 
Telefoon: 0113 228887
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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 leer-
krachten 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/IEP 
Toetsen/ParnasSys leerlingvolgsysteem, Kanvas, Digikeu-
zebord, observaties en toetsen die bij de methodes horen.

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. 

Stap 3: oplossingen voorbereiden 

De analyse resulteert in het vaststellen van een hande-
lingsplan. 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 handelings-
plan 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 leer-
lingbespreking en/of 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.

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 ver-
laat? Naar welk type school zal de leerling gaan?”.  Het OP 
voorspellen we op grond van de IQ-gegevens, de didac-
tische 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 aange-
boden. 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 protocol (hoog)begaafdheid ontwikkeld.

Orthopedagoge Obase

Stichting Obase heeft een orthopedagoge in dienst. Zij advi-
seert de zorgcoördinator en leerkrachten bij de (externe) zorg 
rondom een kind en kan indien nodig onderzoek uitvoeren.

Zorg voor het jonge kind

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van onze jong-
ste leerlingen hanteren we de ontwikkelingsaspecten vanuit 
de kerndoelen. We gebruiken hiervoor een leerlingvolgsys-
teem, namelijk het ‘Digikeuzebord’. Dit leerlingvolgsysteem 
omvat zowel de cognitieve als sociaal-emotionele en mo-
torische ontwikkeling. Wij volgen hiermee onze kinderen en 
passen het aanbod in de groep binnen het geboden thema 
hierop aan. Wij bespreken tijdens de ontwikkelgesprekken 
de ontwikkeling zoals wij die volgen met de ouders.

Daarnaast gebruiken we vanaf groep 2 het Protocol Leespro-
blemen 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.

Kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend ver-
loopt, stimuleren we met extra activiteiten. Vroegtijdige 
signalering van mogelijke stagnatie in de ontwikkeling kan 
problemen in het vervolgtraject voorkomen of beperken.

De overgang naar het voortgezet onderwijs
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 leer-
ling zelf hebben daar inspraak in. 

Om de kinderen een idee te geven van wat er zoal mogelijk 
is, worden de diverse mogelijkheden met hen besproken. 
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 veran-
deringen 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 onder te verdelen in; 
-Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO- B)
-Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO- Kader)
-Gemengd Theoretische leerweg (VMBO- GT)
-Theoretische leerweg (VMBO- T), nu ook weer MAVO ge-
noemd

HAVO
VWO  
VWO +
TTO  (Tweetalig onderwijs)

Procedure advisering voortgezet onderwijs

• In oktober nemen wij de IEP-Advieswijzer af. De Ad-
vieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en 
brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cogni-
tieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emo-
tionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief 
vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen 
een compleet beeld van de leerling dat dient als ondersteun-
ing 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. De boven-
bouw bezoekt ieder jaar Pontes Pieter Zeeman ter oriëntatie.
• In februari ontvangen de leerlingen het advies van de 
basisschool. De ouders/verzorgers van de schoolverlaters 
worden uitgenodigd voor een gesprek over de vervolg-
school voor hun kind. 

Centraal in onze schooladvisering staat dat we naar de to-
tale ontwikkeling van het kind kijken. Hierbij houden we re-
kening met, onder andere, de volgende kenmerken: 
- Behaalde resultaten
- Leercapaciteiten 
- Motivatie 
- Creativiteit, inzet, interesse en zelfstandigheid
• In april wordt de IEP-Eindtoets afgenomen bij de leer-
lingen. In mei/juni krijgen de basisscholen hier de uitslag 
van. Mocht de uitslag significant hoger uitvallen dan het ad-
vies, kan overwogen worden om het advies aan te passen.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Ook het voortgezet onderwijs heeft te maken gekregen met 
de aanpak van de zorg voor leerlingen. Met Leerweg Onder-
steunend 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 leerwegonder-
steunend 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 krij-
gen en op welk gebied.

Rapportage aan de volgende school

Voor kinderen die van school wisselen door bijvoorbeeld een 
verhuizing, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. 
Hierin staan de schoolgegevens, bijzonderheden en resul-
taten van het kind. Het versturen van deze gegevens ge-
schiedt inmiddels grotendeels digitaal.

Onderwijskundig rapport Voortgezet Onderwijs

De leerkracht van de bovenbouw zorgt voor overdracht 
van de nodige gegevens naar het voortgezet onderwijs, dit 
bevat informatie over (onder andere) toetsresultaten, werk-
houding en algemene kindkenmerken. 

Over de indeling en plaatsing van leerlingen in de diverse 
brugklassen ontvangen de ouders en de basisschool be-
richt van de VO school. Indien er aanleiding voor is, volgt 
nader overleg. Voor kinderen die naar het speciaal onder-
wijs worden doorverwezen bestaat een aparte procedure, 
die beschreven staat in het zorgplan.
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Kwaliteit en verbetering 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 
• 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. 

Bovenstaande tabel geeft de cijfers weer zoals ze verant-
woord moeten worden aan de inspectie. Waarbij alleen 
naar de “kale getallen” wordt gekeken (tussen haakjes her-
berekende score Obase in verband met verantwoording 
naar inspectie).

Advies voorgezet onderwijs

Hoofdonderwerpen van ontwikkeling voor het schooljaar 
2021/2022 zijn:

• Studie en coaching m.b.t. doelgericht werken
• Verdere ontwikkeling ‘dynamisch borgingssysteem’
• Updaten van het VVE plan
•  Persoonsvorming
• Verbetering beredeneerd aanbod 
• Verbetering coaching van kinderen
• Doelgerichte uitwerking missie/visie

Resultaten aan einde basisschoolperiode

In 2020 is geen eindtoets afgenomen vanwege de Corona 
Crisis. 

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom van groep 
8 van de afgelopen 4 jaren van onze school. Hierbij kan 
worden vermeld dat de meeste van deze leerlingen naar 
Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee gaan.

Hieronder staan wel de eindopbrengsten van onze school 
over de afgelopen 4 jaren: 

Schooljaar Pro VMBO-B VMBO-K VMBO-T VMBO-T HAVO HAVO VWO Aantal
      / HAVO  /VWO  leerlingen

2020 - 2021 0 0 2 0 2 0 4 0 10

2019 - 2020 1 0 7 2 8 3 1 0 22

2018 - 2019 0 2 9 3 6 4 1 1 26

2017 - 2018 0 1 3 7 1 1 1 0 14

Schooljaar Score school Landelijk  Ondergrens Beoordeling Soort toets
  gemiddelde  inspectie
  voor onze 
  scholengroep

2020 - 2021 74,1 81,8 74,1 Onvoldoende

2019 - 2020 Geen afname i.v.m Corona

2018 - 2019 79,7 81,8 78,2 Voldoende IEP

2017 - 2018 76,2 81,0 78,2 Onvoldoende IEP
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School en veiligheid: Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling

Op school streven wij er elke dag naar dat kinderen zich 
veilig voelen. Wij voelen ons er ook verantwoordelijk voor 
dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit 
meestal het geval. Helaas telt dit niet voor alle kinderen. Om 
te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk 
dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
goed in beeld zijn bij mensen die dagelijks met kinderen 
werken. Ook onze school ziet dit natuurlijk als een opdracht, 
want ook onze kinderen kunnen te maken krijgen met hu-
iselijk geweld en kindermishandeling.

Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ern-
stig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en snel-
ler in beeld. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we 
zo snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan zowel 
door de school zelf als door Veilig Thuis ingezet worden.

Wanneer gebruiken wij de meldcode?

Als school doorlopen wij de stappen van de meldcode als 
wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermis-
handeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vermoedens 
van verbaal geweld, fysiek geweld, psychisch of seksueel 
geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Hoe werkt de meldcode?

De school hanteert het ‘Stappenplan verbeterde meldcode’  
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode). 
Met het gebruiken van de aangepaste Meldcode werken we 
samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een betere 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode

Stap 1:

In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling.

Stap 2: 

Overleg met de aandacht functionaris of intern begeleider 
binnen de school en/of directeur. Zo nodig wordt het meld-
punt Veilig Thuis geraadpleegd.

Stap 3: 

Gesprek met de leerling en/of ouder(s).

Stap 4:

Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is 
van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel raadplegen 
wij Veilig Thuis.

Stap 5:

De school neemt een besluit. Bij acute of structurele on-
veiligheid: áltijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf 
hulpverlenen of organiseren ook mogelijk.

 
Vanaf 1 januari 2019 zijn we, als school wettelijk verplicht 
om het afwegingskader van de meldcode te hanteren. Het 
verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet ver-
plichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Praktische informatie van A-Z

Afscheid groep 8

In de laatste schoolweek neemt groep 8 op feestelijke wijze 
afscheid van de basisschool. De kinderen van groep 8 heb-
ben dan een speciale activiteit waarin zij centraal staan en 
waarbij ouders/verzorgers van harte welkom zijn. 

EHBO lessen

Voor onze schoolverlaters organiseren we in het tweede half-
jaar EHBO lessen. Zij kunnen onder schooltijd het diploma 
Jeugd-EHBO halen. 

Zomerfeest

Op vrijdag 22 juli 2022 is het zomerfeest gepland. Met de 
hele school maken we er een gezellige dag van. Tegen het 
einde van het schooljaar krijgen de leerlingen en ouders 
hier meer informatie over. 

Excursies en vervoer

Regelmatig vragen we ouders om het vervoer van de leer-
lingen te verzorgen bij een of andere activiteit. Als u zich 
daarvoor opgeeft, dan gaan we er van uit dat u een inzit-
tendenverzekering heeft. De wettelijke regels zeggen dat:
• Kinderen kleiner dan 1.35 m een autostoeltje of zitver-
hoger moeten gebruiken.
• Kinderen groter dan 1.35 m en volwassenen een au-
togordel moeten gebruiken. Om deze regels hanteerbaar 
te houden, bijvoorbeeld voor het vervoer van kinderen met 
schooluitstapjes is er een enkele uitzondering. 
• Bij korte afstanden mogen ook kinderen kleiner dan 
1.35 m achterin de auto in de autogordel zitten.
• Wanneer er een kinderzitje of verhoging in de auto aan-
wezig is, is het eigen kind verplicht daarin te gaan zitten.

We zullen bovenstaande regels met realisme en de nodige 
voorzichtigheid toepassen, waarbij de veiligheid van uw kind 
voorop staat. 

Fancy fair / open podium / sponsorloop

Soms organiseren we extra (feestelijke) activiteiten, waar-
bij wordt geprobeerd om enerzijds een sociale activiteit te 
organiseren voor alle kinderen en betrokkenen en ander-
zijds willen we hiermee graag extra gelden binnenhalen, 
waardoor we zaken kunnen bekostigen die niet door het rijk 
worden vergoed. Meer hierover leest u in onze schoolkrant 
of via berichten in de Parro app.

Gevonden voorwerpen

In de mand bij binnenkomst van de school, worden de 
gevonden voorwerpen verzameld. Wanneer het om iets 
waardevols gaat, kunt u ook altijd navragen bij de leer-
kracht. Belangrijk: vóór elke vakantie wordt de voorraad 
gevonden voorwerpen leeggeruimd!

Gezond eten en drinken

Wij stimuleren gezond gedrag. Regelmatig spreken we hi-
erover in onze units. Wij moedigen aan dat kinderen een 
gezonde snack eten op school. 
‘s Morgens kunnen de kinderen tijdens de korte pauze iets 
eten en drinken (niet-koolzuurhoudende drank). Woensdag, 
donderdag en vrijdag zijn fruitdagen op onze school. Naast 
iets te drinken, eten de kinderen hun meegebrachte fruit. 
Op de overige dagen bent u wat betreft eten vrij om mee te 
geven aan uw kind wat u wilt. 

Gymnastiek

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de gymzaal op 
school, groep 3 gymt samen met de middenbouw bij Laco 
Sportcentrum. 

In de onderbouw wordt er bij goed weer buiten gespeeld en 
bij slecht weer in het speellokaal. In het speellokaal is veel 
gevarieerd materiaal. De leerlingen hebben op een vaste 
dag in de week ook gymles in het speellokaal. De gymles-
sen van de middenbouw (inclusief groep 3) en bovenbouw 
vinden plaats in de gymzalen van Laco Sportcentrum. Voor 
de groepen 3 en 4 maken we gebruik van busvervoer, de 
groepen 5 tot en met 8 gaan met de fiets naar Laco. 

In de loop van dit schooljaar zal ook de gymzaal van Pontes 
Pieter Zeeman weer beschikbaar zijn. De kinderen van de 
middenbouw (groep 3 en 4) gaan dan daar gymmen.

Dag Groepen Tijden
    
Woensdag   5, 6, 7 en 8 09:00u tot 10:15u
     

Woensdag  3 en 4 10.15u tot 11:30u

 
Het is van belang dat alle kinderen vanaf groep 5 elke 
donderdag met een geschikte de fiets naar school komen. 
Uiteraard dragen wij er zorg voor dat alle kinderen op een 
veilige manier naar de gymles fietsen.   

Voor de gymnastiek geldt géén schoenen met zwarte zolen.  
Het kledingadvies is korte broek en t-shirt.

Hoofdluis 

Iedere nieuwe leerling ontvangt een ‘luizenzak’ om de jas 
in op te bergen. Op school worden door de luizenouders 
alle kinderen gecontroleerd na iedere vakantie. Wordt ti-
jdens een controle hoofdluis geconstateerd bij uw kind, dan 
informeren we u op discrete wijze. Is er sprake van een 
ernstig en rechtstreeks besmettingsgevaar voor andere kin-
deren, dan dient het kind direct te worden opgehaald voor 
behandeling thuis. We gaan ervan uit dat u meteen begint 
met de behandeling. Na een luizenbesmetting controleren 
de luizenouders na enkele weken opnieuw de hele groep 
om elk risico van een nieuwe uitbraak te voorkomen. U kunt 
zich opgeven om mee te helpen bij de luizencontrole. 

Huiswerk

Met name in de bovenbouwunit wordt huiswerk gegeven. Dat 
gebeurt in beperkte mate en wordt tijdig aangegeven. Hu-
iswerk stelt kinderen in staat ervaring op te doen met het zelf-
standig leren in de thuissituatie. Met het oog op hun loopbaan 
in het voortgezet onderwijs oefenen ze in deze vaardigheid.

Infectieziekten

De Infectiewet in Nederland bepaalt onder meer dat de di-
recteur 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) be-
smettelijke aandoeningen. 

In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, 
kunnen dan op advies van de GGD maatregelen genom-
en worden om verdere verspreiding te helpen voorkomen.
Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een be-
smettelijke aandoening is vastgesteld, stellen wij het op prijs 
dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur. Deze in-
formatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk 
worden behandeld.

Internet

Internetactiviteiten zijn niet meer weg te denken binnen een 
lesdag. Kinderen maken veelvuldig gebruik van het inter-
net om informatie te zoeken, deskundigen te raadplegen en 
eventueel contacten te leggen met anderen. Wij maken hier 
op school afspraken over met de kinderen. Wanneer er op 
ongepaste wijze gebruik van het internet op school wordt 
gemaakt, wordt dit besproken met de ouders.

Jeugdgezondheidszorg 
Als uw 4-jarig kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg 
van het consultatiebureau overgenomen door de school-
arts en de schoolverpleegkundige. In groep 2 worden de 
ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een uitgebreid ge-
neeskundig onderzoek van hun kind. De kinderen in groep 7 
worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle kinderen 
uit de overige groepen kunnen voor een extra onderzoek 
worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van de 
ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of 
de schoolbegeleidingsdienst.

Juffen- en meesterfeest

Alle meesters en juffen vieren samen hun verjaardag. We 
maken er met elkaar één groot feest van. Dit schooljaar 
vieren wij onze verjaardag op vrijdag 25 februari 2022. Alle 
kinderen mogen dan verkleed naar school komen.

Kinderpostzegelactie

De leerlingen uit de bovenbouwunit (groep 8) doen jaarlijks 
mee met de kinderpostzegelactie. De verkoop is in september. 

Klachtenregeling

Het openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland heeft 
een klachtenregeling. De Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR) heeft op 17 april 2014 ingestemd 
met deze klachtenregeling. 

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 za-
ken 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, mevrouw 
M. Bierens in dienst heeft. De contactpersoon op onze school 
is mevrouw J. Alsemgeest. 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 aan-
leiding 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 spe-
ciaal met klachten over seksuele intimidatie en geweld 
bezighouden. Vertrouwensinspecteur: 0900 1113111 (lokaal 
tarief). 

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 proberen we intern andere oploss-
ingen te vinden. Wanneer het een tijdelijke noodgreep is, 
kunnen de leerlingen verdeeld worden over andere groepen. 

Wanneer we geen andere mogelijkheden hebben en kin-
deren niet op school kunnen opvangen en naar huis moeten 
sturen, hebben we in het uiterste geval een noodopvang, 
deze bestaat uit een aantal ouders. Zij kunnen de groep in 
de ochtend opvangen in school, ouders hebben dan de tijd 
om opvang voor de middag te regelen.
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Mobiele telefoon

Een mobiele telefoon is in principe niet nodig op de school. 
We zijn bereikbaar en hebben zelf voldoende ICT-middel-
en. Gebruik mobiele telefoon onder schooltijd is in principe 
niet toegestaan, behalve wanneer de leerkrachten hiervoor 
toestemming hebben gegeven.  

Ongevallen en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande 
uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsver-
zekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en 
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (be-
perkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 

Ook zijn de geneeskundige kosten gedeeltelijk meeverze-
kerd, 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 al-
leen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijt-
bare 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.

Ouderlijk gezag en verstrekking van informatie

Schriftelijk verzoek
Ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, kunnen bij 
de directie van de school een schriftelijk verzoek indienen om 
te worden geïnformeerd omtrent belangrijke feiten en omstan-
digheden, die de persoon van het kind en zijn verzorging be-
treffen, zoals rapporten en uitnodigingen voor ouderavonden.

Beslissing
De directie beslist over het schriftelijke verzoek. Een 
afwijzende beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. De 
ouder(s)/verzorger(s) kan hiertegen bij het bestuur bezwaar 
aantekenen.

Privacy

Op onze website, Parro app en Facebook wordt, onder an-
dere, 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 ouder(s)/verzorger(s) 
toestemming aan het begin van schooljaar 2021-2022 voor 
het plaatsen van foto’s op onze website, Parro app, social 
media en schoolgids.

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 mo-
gelijkheid 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.

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Vanaf 1 au-
gustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein 
hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije 
leeromgeving bieden. Er mag dan ook nergens meer op het 
schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leer-
krachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. 

Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken ’Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijk en eerder met roken als ze 
mensen zien roken in hun omgeving. Een rookvrij schoolter-
rein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt 
ongewenst meeroken. Wij vragen je ook om zelf niet te ro-
ken bij de ingang van het plein in het zicht van de leerlingen. 
Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving 
voor de kinderen.

Schaken

Zeker nu de leden van de Zierikzeese Schaakvereniging 
schaakles geven bij ons op school is het een goede gewoon-
te geworden deel te nemen aan het Schoolschaaktoernooi. 
Deze schaaklessen worden aangeboden aan de bovenbouw.

Schoolkamp

Onze schoolverlaters gaan op schoolkamp. Dit schooljaar zal 
het schoolkamp plaatsvinden van 22 juni t/m 24 juni 2022.

Schoolreis

De leerlingen gaan ieder jaar op schoolreis, dit schooljaar is 
het gepland op dinsdag 7 juni.

Schoolfotograaf

De fotograaf komt elk jaar op school om alle kinderen, broer-
tjes en zusjes te fotograferen. Zij komt dit jaar op donderdag 
14 oktober. U krijgt hierover via de weekbrief meer informatie.

Sportevenementen en activiteiten

De scholen worden regelmatig uitgenodigd voor allerlei sport-
toernooien. De organisatie daarvan ligt zoveel mogelijk in de 
handen van de sportclubs. Zij benaderen onze leerkrachten 
en bekijken samen voor welke groep de activiteit passend is.

Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onder-
wijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les 
(normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basi-
sonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur 
les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de 
eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les 
krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. 
De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er 
op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
[Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-
onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd]

Op ’t Kofschip hebben wij een continurooster, dat betekent 
dat alle kinderen van 8:30 uur - 14:00 uur naar school gaan 
gedurende 5 dagen per week. Wij voldoen aan de gestelde 
onderwijstijd. 

Zwemonderwijs

Groep 5 krijgt zwemles in het zwembad van Sportboulevard 
Sportblok. Het schoolzwemmen vindt plaats in de tweede 
helft van het schooljaar. De gemeente subsidieert een groot 
gedeelte, daarnaast wordt er een eigen bijdrage van de 
ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Deze vrijwillige ouderbij-
drage voor het zwemmen is dit jaar vastgesteld op €60,13. 
Kinderen die niet meezwemmen krijgen een zelfstandige 
taakopdracht op school.

Veiligheidsbeleid van de school

Het begrip “veilige school” bestaat uit een aantal factoren:

Gevaarlijke situaties
De fysieke ruimtes van de school en van het schoolplein 
worden regelmatig gecontroleerd op gevaarlijke situaties.
De toestellen buiten en binnen worden regelmatig gekeurd 
op veiligheid. De school heeft daarvoor een abonnement. Bij 
gebleken onvolkomenheden wordt een en ander hersteld.Is 
herstel niet meer mogelijk, dan wordt het toestel verwijderd 
en, indien mogelijk, vervangen.

Het gedrag in de school
Leerlingen en leerkrachten stellen regels vast binnen de klas 
en de school om de omgang met elkaar goedte kunnen be-
spreken en uitvoeren. Iedereen is op de hoogte van deze 
regels. Samen zorgen wij voor eenprettig schoolklimaat, 
waarbij rust en duidelijkheidkernbegrippen zijn.

Calamiteitenplannen
Voor brandalarm is een ontruimingsplan vastgesteld. Een 
ontruiming wordt minimaal een keer per jaar geoefend. Een 
aantal leerkrachten heeft bijscholingscursussen gevolgd om 
eerste hulp te kunnen bieden bij calamiteiten.

Omgang met elkaar
De school hanteert een anti-pestprotocol waar een aantal 
afspraken in staat. De voorwaarden om tot een samenle-
ving te komen, waar pesten de open aandacht krijgt die het 
nodig heeft om het te kunnen bestrijden, staan daarin ver-
meld. Het team is zoveel mogelijk alert op het voorkomen, 
signaleren en bestrijden van pestgedrag.Toch komt pesten 
op onze school soms voor. In de groepen wordt dat aan de 
orde gesteld en samen met de ouder(s)/verzorger(s) van 
betrokkenen worden acties besproken om het pestgedrag 
te stoppen. De leerkrachten op onze school hebben alle-
maal ‘de Kanjertraining’ gevolgd.
Onze contactpersoon betreft veiligheidsbeleid: Nadine Stouten.
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Schoolvoetbaltoernooi

Ieder jaar is er rond Pasen een competitief voetbaltoernooi 
tussen de scholen van het basisonderwijs. Deze activiteit 
vindt altijd plaats in de maand april op een woensdagmiddag. 
Dit jaar is het jongensvoetbal gepland op 6 april 2022 en het 
meisjesvoetbal op 13 april 2022. Dit toernooi wordt gehouden 
bij voetbalclub MZC’11, sportpark ‘de Hoge Blok’ aan de 
Blokweg te Zierikzee. Meester Joey coördineert het school-
voetballen. U kunt zich opgeven om de kinderen na schooltijd 
te trainen en te helpen met coachen tijdens het toernooi.

Sportdag

Er wordt een combinatie gemaakt tussen de sportdag en 
de Koningsspelen. SMWO en diverse sportverenigingen 
bieden een sportief aanbod aan voor de kinderen van mid-
den- en bovenbouw. Voor onze jongste kinderen organis-
eren we diverse beweegactiviteiten en spellen rondom onze 
school. Deze vindt plaats op vrijdag 22 april 2022.

Sponsoring

Onze school wil zich graag laten sponsoren door het bedrijfs-
leven of uit welke welwillende bron dan ook. Om dat goed 
geregeld te hebben heeft ze zich gebonden aan het con-
venant Sponsoring dat is gesloten tussen Besturenorgani-
saties en de VNG waarin dat is vastgesteld. Bij sponsoring 
hanteren wij het covenant opgesteld door de rijksoverheid. 
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/
bijlage-sponsorconvenant-2020-2022

Vakantie en extra verlof

U bent verplicht zich aan de vastgestelde schoolvakanties te 
houden. In heel bijzondere gevallen kan een kind vrij krijgen 
om buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. 
De regeling vrijstelling schoolbezoek en het aanvraagformuli-
er vakantie en verlof vindt u op onze website of kunt u opvra-
gen op school. 

Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze 
vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen 
zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplicht-
ingen, zoals een begrafenis of huwelijk.

Deze vrije dagen dienen te worden aangevraagd via het ‘aan-
vraagformulier vakantie en verlof’ van het Regionaal Bureau 
Leerplicht. Dit formulier is te vinden op onze website.

Verjaardagen kinderen

Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dat natuurlijk 
ook op school. Uw kind mag dan trakteren in de stamgroep. 
Wij zijn grote voorstanders van gezonde traktaties. De 
jarige leerling mag langs de andere groepen om de leer-
krachten op een verjaardagskaart te laten schrijven. Echter; 
we hebben de traktaties voor alle leerkrachten afgeschaft.  
Met het huidige leerlingenaantal betekent dit dat de leer-
krachten 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, doet de leerkracht mee 
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 mo-
gen eten. Het is goed om dit vooraf te overleggen met de 
leerkracht, zodat u daar wellicht rekening mee kunt houden.   
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen, een 
gezonde traktatie heeft dan ook onze nadrukkelijke voorkeur.

Veilig fietsen

Voor het vervoer van een groep naar sommige activiteiten 
buiten de school (zoals bijvoorbeeld het zwembad en het 
gymmen) gebruiken we 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 ge-
dragen kunnen worden bij dergelijke activiteiten. 

Veilige school

Veiligheid betekent op onze school dat je je veilig voelt, het 
gevoel hebben dat je er mag zijn en dat er op een bepaalde 
manier met je wordt omgegaan. De zorg voor een goede 
omgang met elkaar wordt onder andere ingevuld door het 
vergroten van de sociale competenties van de leerlingen. 
Goed met elkaar omgaan moet je kunnen of leren. Je moet 
weten wat wel en wat niet de bedoeling is, maar je moet ook 
bepaalde vaardigheden hebben, sociaal competent zijn. 
Natuurlijk leren kinderen dit voor een deel thuis, en voor 
een deel op school.

In een veilig klimaat in de klas krijgen de leerlingen de 
ruimte om te ontdekken wat ze zelf kunnen en om daar 
plezier aan te beleven, de ruimte om relaties te leggen en 
gewaardeerd en gerespecteerd te worden en de ruimte om 
zelf taken uit te voeren, alleen of samen met anderen en zo 
nodig geholpen door anderen.

De kern van veiligheid in de omgang met elkaar ligt in respect: 
respectvol omgaan met elkaar. En dat betekent ook dat leer-
lingen leren dat ze elkaar niet moeten hinderen, pijn doen of 
schade berokkenen. Maar dit geldt natuurlijk evenzeer voor 
leerkrachten, schoolleiding, ouders/verzorgers en alle andere 
betrokkenen. Natuurlijk speelt onze methode rondom sociale 
ontwikkeling ‘De kanjertraining’ hierbij een grote rol. 
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Financiën 

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 € 50,00 en valt uiteen in 
twee delen:
€ 32,50 voor schoolreisjes,
€ 17,50 voor feesten en activiteiten.
Voor groep 8 is het bedrag € 75,00 en als volgt samengesteld:
€ 55,00 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 school-
maanden betaald worden. Wij rekenen daarvoor 1/10 deel 
(is 5,00 euro) van de vrijwillige ouderbijdrage, per maand 
dat uw kind het huidige schooljaar op school zit. 

Het bedrag kunt u overmaken naar 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 bedrag is voor komend schooljaar vast-
gesteld op €59,36.

Wijze van betalen

Het bedrag kunt u overmaken naar 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 gemeenten, verenigingen, scho-
len 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 voorzie-
ningen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen 
hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau zit. Een 
aanvraagformulier is te vinden op: www.leergeld.nl/ooster-
schelderegio of u kunt ons bereiken op: 06-38 93 0 371

Week van de Lentekriebels?

Als school hebben we ook aandacht dat onze leerlingen 
leren om respectvol om te gaan met seksualiteit en met 
diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele 
diversiteit. We doen daarom ook dit schooljaar mee aan 
‘De Week van de Lentekriebels’. Dit is een nationale pro-
jectweek voor het basisonderwijs, waarbij we in maart 
(precieze data is nog niet bekend) aandacht hebben voor 
weerbaarheid, lichaam en zelfbeeld, relaties en seksualiteit. 
De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het 
schoolplan op te nemen. Alle scholen in Nederland zijn ver-
plicht om aandacht te besteden aan seksualiteit.
Iedere groep krijgt les ‘op maat’. Zo zullen de onderwer-
pen, afhankelijk van de groep, variëren van ‘Wie ben ik?, 
‘de Jongens en de meisjes’, ‘Hoe ben ik geboren?’ tot ‘Pu-
berteit’ en ‘Internetvrienden’.
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om 
ook thuis erover in gesprek te gaan. Door het op een jonge 
leeftijd met kinderen over dit onderwerp te hebben wordt het 
voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee 
zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen 
hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. 
Het is belangrijk om al op een jonge leeftijd in gesprek te 
gaan. Kinderen staan hier dan nog open voor. Vanaf de pu-
berteit wordt dit minder.

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. U 
kunt in de Parro app via een privé bericht aan de leerkracht 
doorgeven waarom uw kind afwezig is. Natuurlijk kunt u ook 
naar school bellen (0111-412410), vanaf 8:00 zijn wij be-
reikbaar. Als u de groepsleerkracht zelf wilt spreken, dan 
graag vóór 8:20 uur bellen, 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 pro-
beren we de ouders/verzorgers van het kind te bereiken. 
Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind 
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 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 vragen om bezoeken aan tandarts, huisarts, spe-
cialist, orthodontist e.d. in principe niet onder schooltijd te 
laten vallen.
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leerkrachtgeleding
Petra van Doorn
Judith Polak
Aimee Kramer

‘t Kofschip digitaal
Mailadres: tkofschip@obase.nl
Website:  www.tkofschip.obase.nl
facebook.com/tkofschipzierikzee

Inspectie van het onderwijs
Mailadres: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis) 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111

OBaSe ‘t Kofschip


