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EEN WOORD VOORAF 

 

Met veel plezier bieden wij u deze schoolgids aan, een uitgebreide gids met veel informatie over 

onze school voor basisonderwijs. 

 

Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor 

staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Naast informatiebron is de 

schoolgids dus ook een document waarin de kwaliteiten van onze school naar voren komen. 

Er komen verschillende aspecten van de school aan bod, zowel bestuurlijke als onderwijs-

organisatorische. Ruime aandacht is er natuurlijk voor de zorg voor de kinderen. 

 

Het schoolteam heeft de voor ouders relevante informatie op een rijtje gezet. 

Deze informatie is een aantal keren met de medezeggenschapsraad van de school 

besproken. Alle tips en wensen van deze raad zijn verwerkt in het nu voor u liggende resultaat.  

 

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Daarnaast hopen wij dat u een goed 

beeld van onze kwaliteit op De Kirreweie krijgt. Reacties stellen wij erg op prijs. 

Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting. 

 

Ouders zijn de ambassadeurs van De Kirreweie. Zij geven het vertrouwen en dragen de visie van 

de school uit. 

 

Een sociaal en fysiek veilig klimaat realiseren, middels afspraken, liefdevolle begeleiding, 

wederzijds respect, waar binnen het kind het welbevinden, zelfstandigheid (autonomie) en (zelf) 

vertrouwen (competentie), zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, om volledig te kunnen 

functioneren en presteren. 

 

Namens het schoolteam en de medezeggenschapsraad. 
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1    DE SCHOOL 

 

De oorsprong van de naam 
In 1969 zijn de openbare lagere scholen van Burgh en Haamstede samengevoegd tot één school 

voor openbaar onderwijs. In 1973 werd een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, samen met de 

Christelijke School ‘Onder de Wieken’. 

Volgens oude veldkaarten en veldboeken staat de school op een weiland. Het weiland waarop     

de school werd gebouwd stond bekend onder de naam ‘het kirreweitje’ ( = klein stuk weiland). 

Het Schouwse woord ‘kirretje’ betekende ook: mens, dier of ding dat klein van stuk is. Zodoende 

kreeg onze school deze naam. 

 

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT / DE MISSIE 

 

Openbaar basisonderwijs Schouwen-Duiveland: kwaliteit op het hele eiland! 

 

Identiteit Openbaar Onderwijs 

We leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. 

We zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks      

hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden, zich als mens kunnen ontplooien  

en zich een eigen plaats in de maatschappij kunnen verwerven. 

Dat houdt in dat we kinderen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en 

negatieve zaken, met respect voor de overtuiging van anderen: samen op weg naar een betere 

toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect     

beter tot ontwikkeling kunnen komen. 

 

Een logische stap hiertoe is de kinderen naar een school te sturen waar alle geloven, 

levensovertuigingen, rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten en uit die ontmoeting van  

en over elkaar leren. Zo’n school is DE KIRREWEIE, een openbare school.  

Kortom: kinderen moeten een fijne schooltijd hebben en in alle opzichten worden voorbereid op 

het leven na de basisschool als onderdeel van onze ingewikkelde en veelkleurige samenleving. 

Eén van de belangrijke uitgangspunten van het openbaar onderwijs is dat kinderen opgroeien in 

een multiculturele samenleving. Intercultureel onderwijs kan onze kinderen voorbereiden op 

“samen leven”, ze leren rekening te houden met en om te gaan met verschillende culturen. 

Intercultureel onderwijs is geen vak, geen methode of schoolse vaardigheid.  

Het beïnvloedt het denken en doen door de hele school heen en daarom vinden wij het zo 

belangrijk dat onze groepsleerkrachten door hun houding een sfeer scheppen in school, waarin 

elk kind zich geaccepteerd voelt met zijn uiterlijk, beperking, taal en culturele achtergrond.  

Aan de hand van voorbeelden tonen wij de kinderen, dat er verschillende manieren zijn om de 

wereld, de natuur en de samenleving te bekijken, zodat de eigen visie in het juiste perspectief kan 

worden geplaatst. In alle vakken en in alle groepen kunnen interculturele aspecten  

(bijvoorbeeld: vooroordelen, racisme, leefpatronen, eetgewoonten, feesten, liedjes, enz.)  

aan de orde komen en worden besproken. 

 

Schouwen-Duiveland telt 10 openbare scholen. Deze scholen hebben een bovenschoolse directie. 

Dat betekent niet dat op alle scholen op dezelfde manier wordt gewerkt. Iedere locatie mag 

binnen het totale kader van het openbaar onderwijs haar eigen gezicht ontwikkelen.  

De school is uitgangspunt van handelen. 
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Het gebouw 

De school ligt in een rustige buurt met veel groenvoorzieningen. De kinderen komen 

hoofdzakelijk uit Burgh-Haamstede. Ook komen er kinderen uit omliggende dorpen. 

Het hoofdgebouw bestaat uit vijfgroepslokalen, een speelzaal, een centrale ruimte, een  

handvaardigheidslokaal, een informatieruimte, personeelskamer en werkruimten voor de    

directie en interne begeleider. 

Rond het gebouw liggen twee speelplaatsen, waarvan er één speciaal voor de kleuters is 

ingericht. Ook kunnen de leerlingen gebruik maken van het naast de school gelegen 

voetbalveldje. 

 

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden door de groepsleerkracht gegeven in Sportcentrum 

Westenschouwen. Zwemles voor groep 3/4 wordt gegeven bij Laco in Zierikzee.  

De groepen 1/2 maken gebruik van het speellokaal in de school. 
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            Openbaar onderwijs zelfstandig 
Het openbare basisonderwijs op Schouwen-Duiveland is sinds 1 januari 2006 zelfstandig. 

Daarmee krijgt het openbare onderwijs ten opzichte van het gemeentebestuur een zelfde positie 

als het bijzonder onderwijs. De belangrijkste verandering is dat de dubbelrol van de gemeente 

weg is. We hebben nu een Raad van Toezicht, die niets te maken heeft met andere belangen.  

Alle besluitvorming zal zich concentreren op de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. 

Ouders kunnen meer participeren, ook op bestuurlijk niveau. Er is democratisch een bestuur 

gekozen. De benoeming van het Stichtingsbestuur Obase heeft vervolgens plaatsgevonden.  

Op 2 februari 2006 is de officiële kick-off van de Stichting Obase gevierd.  

We zijn zelfstandig van de gemeente en dus slagvaardiger en beter voorbereid op de toekomst, 

waarin de kwaliteit van ons onderwijs, samen met het welzijn van uw kind, de belangrijkste rol 

zal blijven spelen. 

  

Bovenschoolse samenwerking 
Per 1 maart 2003 werd de heer E.de Keijzer benoemd. De algemeen directeur heeft namens het 

bestuur de dagelijkse leiding en de verantwoordelijkheid over de organisatie, stichting Obase. 

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan op het bestuur van de Stichting en bestaat 

uit 5 leden. De Raad van Toezicht conformeert zich bij de uitvoering van zijn taken aan de 

Governance Code voor goed bestuur in het primair onderwijs.  

De school blijft echter het uitgangspunt van handelen en heeft de autonomie om deze vorm te 

geven. De directeur is daarvoor het belangrijkste aanspreekpunt. Zij regelt en leidt de dagelijkse       

gang van zaken. Bij haar afwezigheid is dit de waarnemend directeur. Andere belangrijke 

aanspreekpunten voor u zijn de medezeggenschapsraad en de ouderraad. 

De bovenschoolse directie heeft regelmatig contact met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad waarin onze school van uw kind wordt vertegenwoordigd.  

Obase houdt kantoor in Zierikzee. 
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De aanmelding van leerlingen 
Wanneer uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Misschien heeft uw kind op de 

peuterspeelzaal of op een andere manier al kennis gemaakt met het onderwijs. De stap naar  

het basisonderwijs is toch vaak een hele grote overgang en het begin van een nieuwe fase. 

Wanneer uw kind van een andere school komt, is dit tevens een belangrijke stap. Het kind     

komt terecht in een veilige en prettige omgeving, met een goede pedagogische sfeer. 

De Kirreweie nodigt u van harte uit om de sfeer op school te komen proeven; letterlijk en 

figuurlijk een kijkje in de klas te nemen. Eén telefoontje met school is voldoende voor een 

gesprek en een rondleiding. Uiteraard mag uw kind meekomen! De ervaring leert dat zo’n   

eerste kennismaking een goede indruk bij u en uw kind achter laat. De aanmelding van uw kind 

bij De Kirreweie gebeurt via een standaard inschrijfformulier. Gegevens van uw kind en de 

ouders/verzorgers worden genoteerd.  

Het is ook wettelijk verplicht het sofi-/Burgerservicenummer van uw kind en een kopie van een 

wettelijk identiteitsdocument te overhandigen en de handtekening van beide ouders op het 

formulier bij de aanmelding. Verder worden praktische zaken met u besproken zoals medische 

gegevens, het welbevinden van uw kind, het overblijven e.d. allemaal om de instap van uw kind 

in school zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Overigens worden alle gegevens zorgvuldig bewaard en zijn deze niet toegankelijk voor derden. 

Na de inschrijving ontvangt u een kaartje van de groepsleerkracht met de definitieve 

welkomstdatum. Vervolgens mag uw kind voordat het vier jaar wordt vijf ochtenden of 

middagen komen kennismaken (wennen) in de groep. Samen met de groepsleerkracht kunt u  

data afspreken waarop dat gezamenlijk uitkomt. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind iedere 

dag welkom op school.  

Wanneer uw kind al leerplichtig is, wordt hij/zij aangenomen in onderling overleg.  

De Kirreweie doet haar uiterste best om de eerste schooldag tot een succes te maken voor uw 

kind en zorgt ervoor dat het zich welkom voelt in de groep. Het begin van een mooie en leerzame 

schoolcarrière. 
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Samenwerkingsverband Kind op 1 

 
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning 

nodig hebben, wordt georganiseerd. Dit kan gaan om ondersteuning binnen de gewone 

basisschool (extra tijd of instructie, aangepast programma of materialen), maar ook om plaatsing 

op een speciale school voor korte of langere tijd. Alle scholen in de Oosterschelderegio werken 

samen om alle kinderen op een passende wijze te ondersteunen. 

 

Wat is passend onderwijs? 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan.  

Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. 

Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. 

 

Passend onderwijs: voor wie? 

Passend onderwijs is er voor alle kinderen. In de praktijk gaat het vooral over kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben, op welk gebied dan ook. De scholen vormen een 

samenwerkingsverband, waarbij zij er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn om ieder kind een 

passende onderwijsplek te bieden. Hoe dit vorm wordt gegeven is beschreven in ons 

Onderwijsondersteuningsplan. 

 

We hebben een zorgplicht. Dat betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten 

bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een 

andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en 

scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te 

doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig 

hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. 

 

Passend onderwijs: wanneer? 

De wet Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Vanaf dat moment regelt 

Samenwerkingsverband Kind op 1 op welke manier extra ondersteuning wordt georganiseerd en 

betaald. Scholen brengen samen met het kind en de ouders zorgvuldig in beeld welke extra 

onderwijsbehoeften het kind heeft (programma, materialen, tijd, instructie, enz.). Als de school 

niet zelfstandig aan die onderwijsbehoeften kan voldoen, kunnen ze een beroep doen op een 

“trajectbegeleider” uit het samenwerkingsverband. Deze persoon formuleert met alle 

betrokkenen welke ondersteuning nodig is om het kind wel te kunnen helpen. Via het Loket van 

Kind op 1 wordt vervolgens het arrangement bepaald: men helpt de school om snel het juiste 

aanbod te kunnen realiseren. Zo veel mogelijk zal de ondersteuning plaats vinden binnen de 

eigen school van het kind. Als het echt noodzakelijk is, zal een kind voor korte of langere tijd op 

een andere school geplaatst worden. Alle stappen worden uiteraard in nauw overleg met kind en 

ouders genomen. 

 

Nieuwe aanmelding 

De ouders kiezen een school die zij voor het kind geschikt vinden. En melden het kind minimaal 

10 weken van tevoren schriftelijk aan. Binnen 6 tot 10 weken laten we weten of uw kind wordt 

toegelaten of komen we met een voorstel voor een beter passende plek voor het kind op een 

andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders. 
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Wat is basisondersteuning? 

De basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband 

zelfstandig kan bieden. In Samenwerkingsverband Kind op 1 hebben de scholen afspraken 

gemaakt over de manier waarop ze de basisondersteuning organiseren. 

Ook maken scholen binnen het samenwerkingsverband afspraken over de procedures en de 

samenwerking met bijvoorbeeld de gemeenten en jeugdzorg. Dit valt allemaal onder de 

basisondersteuning, die binnen iedere school van het samenwerkingsverband geboden kan 

worden. Pas wanneer er meer nodig is dan een gemiddelde basisschool kan bieden is er sprake 

van extra ondersteuning en wordt de hulp van het samenwerkingsverband ingeroepen. 

Meer informatie? Zie https://swvkindop1.nl/  

 

 

 

 

 
 

 

https://swvkindop1.nl/
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2 VISIE VAN DE SCHOOL 

 

Onze school 

- is een Openbare School voor Basisonderwijs, waarbinnen de leerlingen op een adaptieve 

wijze begeleid worden. Alle leerlingen verschillen en worden vanuit dat gegeven individueel 

of in groepsverband benaderd; 

 

- biedt de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling, waarbij een didactische 

(onderwijskundige) doorgaande lijn wordt geboden; 

 

- biedt leerlingen duidelijkheid, sociale en fysieke veiligheid, openheid en structuur;  

een structuur waarbinnen zij optimaal en autonoom (zelfstandig) kunnen functioneren; 

 

- biedt de leerlingen een pedagogisch klimaat, waarbinnen de kinderen zich erkend, 

geaccepteerd en gesteund voelen. De kinderen moeten hierin hun zelfvertrouwen kunnen 

ontwikkelen door competentie- en succeservaringen; 

 

- bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs door de ontwikkeling van de leerlingen 

goed bij te houden en het begeleidingsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van de 

leerlingen; 

 

- zoekt adequate hulpmiddelen ter ondersteuning van het leerstofaanbod, zodat de leerlingen 

optimaal begeleid kunnen worden; 

 

- houdt de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk bij, door regelmatig de 

vorderingen te toetsen, de leerlingen te observeren en de groepsontwikkeling te bespreken. 

Hierbij is aandacht voor zowel de cognitieve (verstandelijke) als de sociaal-emotionele 

ontwikkeling; 

 

- draagt zorg voor een goed contact met de ouders, gezien de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid die bestaat voor het optimaal functioneren van de leerlingen. 

Daartoe wordt regelmatig gerapporteerd naar de ouders toe en indien nodig overlegd; 

 

- wil tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen een gevoel van 

wederzijds respect en begrip ontwikkelen; 

 

- biedt een gedegen zorgstructuur, waarbinnen alle relevante ontwikkelingsgebieden van de 

leerlingen worden geobserveerd, gemeten en zo nodig behandeld; 

 

- biedt binnen de groep speciale hulp voor leerlingen die daaraan behoefte hebben, met name 

op het gebied van lezen, taal en rekenen; 

 

- heeft aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de leerlingen; 

 

- ziet het zelfstandig werken als één van de middelen die van groot belang zijn voor  

het bieden van adaptief (aangepast) onderwijs; 

 

- wil een lerende organisatie zijn, waarbinnen de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de 

school zich continu kunnen ontwikkelen; 
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Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen alleen goede prestaties kunnen leveren, wanneer zij zich 

veilig en begrepen voelen op school. Wij vinden het daarom van belang dat ons pedagogisch 

klimaat veiligheid, duidelijkheid, regelmaat en warmte moet uitstralen. Alleen dan kunnen 

kinderen zich verstandelijk en emotioneel verder ontwikkelen.  

We doen het voor HEM, voor HAAR en voor HEN! 

 

 Oog voor sterke en zwakke kanten van een ieder.  

Leerkrachten en leerlingen moeten zich optimaal    

kunnen ontwikkelen binnen de school. 

 

De Kirreweie is een organisatie waar inbreng en een                      

mening wordt gehoord (Team, MR, OR en KR), waar we   

elkaar helpen, ondersteunen en waar iedereen afspraken na komt.  

 

Verdraagzaamheid is belangrijk. Iedereen mag en kan zichzelf zijn, elkaar accepteren zoals 

 we zijn. Er is onderling respect en vertrouwen. 

 

De belangrijkste speerpunten voor ons zijn: 

- Het bevorderen van prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen 

- Het gerichter gebruik van gegevens over de leerprestaties van onze leerlingen 

- Het versterken van kennis die nodig is om de kwaliteit te verbeteren door het leren van en 

met elkaar. 

- De vorderingen van de leerlingen te meten d.m.v. de methode en niet methode gebonden 

toetsen van het Cito. De resultaten analyseren we en de analyses dienen als uitgangspunt 

voor onze groeps handelingsplannen. Dit alles om de leerlingen die instructie en 

begeleiding te geven die aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerling. 

 

Wet op het basisonderwijs/kerndoelen 
Het onderwijs draagt bij aan de opvoeding, die volwassenwording van het kind tot doel heeft. 

Getracht moet worden, in samenwerking met het gezin, de ontwikkeling van het kind te be-

vorderen, zoveel mogelijk gericht op zijn plaats als volwassene in de toekomstige samenleving. 

 

Het kind staat centraal: het onderwijs dient rekening te houden met de heterogeniteit 

(verscheidenheid) van de kinderen ten aanzien van persoonlijkheid, begaafdheid en constitutie.  

Dit moet tot uitdrukking worden gebracht in optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle 

kinderen. 

Voor de persoonlijkheidsvorming is, naast de intellectuele ontwikkeling, de ontwikkeling van 

gevoels- en wilsleven en de creativiteit van wezenlijk belang. Daarnaast zal het kind moeten 

oefenen om samen met anderen te werken en te leven. De beginselen van verdraagzaamheid, 

rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid moeten hierbij door het kind worden onderkend en 

aanvaard. 

 

Deze algemene doelstellingen worden op onze school op een eigen wijze uitgewerkt. 

Het Ministerie van Onderwijs omschreef de laatste jaren uitgebreid de kerndoelen in het 

onderwijs. Het zou veel te ver voeren deze allemaal in deze gids te omschrijven.  

 

Daarom willen wij ons beperken tot de volgende punten uit de Wet op het Basisonderwijs. 

Het onderwijs op De Kirreweie: 

 

 is bestemd voor leerlingen 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 



13 

 

  is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen 

      wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing 

 is afgestemd op de vooruitgang 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 onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die 

waarden 

  leerlingen moeten zich op school veilig voelen. Kinderen moeten onderwijs krijgen in een 

open, eerlijke sfeer 

  leerlingen moeten leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor is het nodig dat 

de leerkracht vertrouwen heeft in de capaciteiten van het kind 

  een belangrijk kenmerk van goed onderwijs is een goede organisatie in de klas.  

De organisatie in de klas is erop gericht om zorgleerlingen in de klas op te vangen.         

Er wordt hierbij dus aandacht besteed aan de individuele capaciteiten en verschillen     

van leerlingen. 

  om goed onderwijs te kunnen verzorgen is een goede samenwerking in het team nodig. 

Dat betekent dat iedere leerkracht moet kunnen rekenen op steun van collega’s. Dat houdt 

in dat we van elke leerkracht verwachten dat hij/ zij “echt” is, zijn/ haar sterke punten 

benut, actief meedoet aan goed overleg en meewerkt aan een goede besluitvorming. 

Kortom een team dat zich met volle overtuiging inzet voor de school 

  kwaliteit van het onderwijs wordt ondersteund door een goede organisatie in de klas  

en een goede organisatie in de school. Kenmerken van een goede organisatie zijn  

o.a.: duidelijkheid over regels en afspraken, duidelijkheid over de manier waarop 

afspraken bewaakt worden, efficiënte tijdsinvestering en een klimaat waar rekening 

gehouden wordt met elkaar 

  bij kwalitatief goed onderwijs hoort ook een goed contact met ouders.  

            Ook hierbij speelt duidelijkheid een belangrijke rol. Het team van de Kirreweie streeft   

ernaar om duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop we contact met ouders 

onderhouden. 

 

Pedagogisch klimaat 

De Kirreweie creëert een sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich sociaal en fysiek 

veilig en ondersteund kunnen voelen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen en op 

een respectvolle manier met elkaar omgaan is het belangrijk dat de leraren het goede voorbeeld 

geven. Dit doen zij door de leerlingen positieve persoonlijke aandacht te geven, in gedrag en 

taalgebruik voor alle leerlingen respect te tonen, door het zelfvertrouwen van de leerlingen te 

bevorderen en weloverwogen gebruik te maken van complimenten en correcties. 

 

We stellen duidelijke regels die iedereen dient te respecteren. We zijn betrokken bij de 

ontwikkeling van kinderen en tonen oprechte belangstelling. Door het organiseren van 

verschillende activiteiten worden de ouders bij de school betrokken. Het team van  

De Kirreweie heeft belangstelling voor en interesse in de ouders en hun kind(eren) en probeert 

vanuit een open houding met hen te communiceren.  

We geven systematisch vorm aan een positief en veilig klimaat door de inzet van een programma 

voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling bewaken we met behulp van een 

signaleringsinstrument. Zodra er problemen gesignaleerd worden, wordt er een specifiek 

groepsplan of individueel handelingsplan gemaakt. Pestgedrag pakken we aan op basis van vaste 

afspraken. We werken volgens het pestprotocol. De school blijft zo een prettige omgeving voor 

leerlingen. 
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Visie en ambitie 

Open staan voor nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs, het leren leuk en  

aantrekkelijk maken. Op zoek blijven naar nieuwe lesmethoden en materialen,  

die aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen en leerkrachten. 

 

Niet alleen kennis overdragen, maar ook zelf op onderzoek uit gaan, op de computer 

of door buitenschoolse activiteiten, daarmee wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld en  

en geeft inspiratie. 

 

Leren om de leerlingen een wereldburger te laten zijn, door verschillende religies aan  

te bieden, feesten/thema’s en excursies te organiseren. Verschillende culturen bespreken en leren 

 wat er leeft in de maatschappij. 

 

Het bevorderen van zelfvertrouwen (competentie), zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

(autonomie). We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Een goede sfeer is 

belangrijk, want hierdoor wordt het leerklimaat ook gunstig beïnvloed. Openheid is hierbij van 

groot belang. Van schoolteam naar ouders en leerlingen toe, maar ook andersom. Problemen zijn 

er om op te lossen. Investeren in relaties met leerlingen, ouders en collega’s. Het welbevinden 

binnen de school is een belangrijk aspect. Het ter sprake brengen van een probleem is het begin 

van een oplossing.  

 

Automatisch komen we dan ook steeds in aanraking met normen en waarden. 

Structureel aandacht besteden aan het omgaan met jezelf en de ander, het omgaan met gevoelens 

en hoe je die duidelijk kunt maken aan anderen is van enorm belang.  

Leerlingen kunnen alleen goede prestaties leveren, wanneer zij zich veilig en begrepen voelen op 

school. Ons pedagogische klimaat moet veiligheid, duidelijkheid, regelmaat en warmte uitstralen.  
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Visie op didactiek en leren 

 Persoonlijke aandacht is voor het leerproces voor een ieder van belang.  

 Een onderwijsaanbod op verschillende niveaus binnen de groep 

 Optimaal benutten van de leertijd 

 Variatie in werkvormen. Initiatieven, interactie, samen leren/werken, zelfstandig 

 Doelmatige begeleiding voor het kind 

 Goede instructie en lesopbouw 

 Leren buiten de school 

 De basisstof verwerken en beheersen 

 Werken met Groepsplannen en clusteren naar onderwijsbehoeften 

 Werken met een doorgaande lijn 

 Goed opgezette leerlingenzorg 

 Onderwijsresultaten afzetten tegen de landelijke norm en streven naar het ambitieniveau 

 Werken vanuit een collectieve ambitie. 

 

Sociale veiligheid 

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs de wettelijke bepaling over de sociale 

veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Een school is veilig als de sociale, 

psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt 

aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de 

school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast 

gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. Ons pestprotocol vindt u op de website van de school. 
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Op onze school zorgen we voor een veilige omgeving door te werken met de Kanjertraining.  

De Kanjertraining bevordert het 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.  

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 

goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen, 

leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 

omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je 

ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Deze methodiek helpt om de veiligheid op school 

bespreekbaar te maken en pesten tegen te gaan. Mocht er desondanks tóch een keer sprake zijn van 

pesten is Bert van Ast het vaste aanspreekpunt bij pesten. Leerlingen en ouders die met pesten op 

school te maken krijgen kunnen met hun verhaal bij hem terecht. Hij zal de leerling/ouder 

opvangen, de pestsituatie in kaart brengen en zoeken naar en/of begeleiden bij oplossingen.  

Ook de nazorg en het eventueel (door)verwijzen als een pestprobleem niet naar tevredenheid is 

afgehandeld behoort tot zijn taken. De pestincidenten worden geregistreerd ten bate van de 

jaarevaluatie. 

Daarnaast is Marleen Vroegop de contactpersoon op school als aanspreekpunt voor leerlingen 

en/of ouders die ontevreden zijn over de school. Zij vangt de betreffende persoon op, bemiddelt bij 

een oplossing voor de klacht of geeft voorlichting, advies en begeleiding met betrekking tot de 

klachtenregeling1. Ook deze gesprekken worden genoteerd. De (externe) vertrouwenspersoon –

ook voor collega’s- is mevrouw Bierens.  

 

Een ander onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar moeten meten of 

de leerlingen zich veilig voelen op school. Wij meten dit jaarlijks met behulp van het uitgebreide 

Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Naar aanleiding van de resultaten ondernemen wij 

zonodig actie via een vaste zorgprocedure. 
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Eindprofiel van onze leerling 

Aan het eind van de basisschool heeft een leerling van onze school het volgende bereikt:  

 De leerling beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Dat houdt in dat de leerling 

in voldoende mate zelfredzaam is dat hij/zij zelfstandig problemen kan oplossen  en dat 

hij/zij conflicten kan hanteren. 

 De kennis en vaardigheden van de leerling ligt op een zo hoog mogelijk niveau. 

 De leerling die onze school verlaat is een evenwichtige persoonlijkheid zowel sociaal en 

emotioneel. 

 De leerling kan  aan het eind van de basisschool goed plannen. 

 De leerling heeft een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

 De leerling gaat respectvol met andere kinderen en volwassenen om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actief burgerschap en sociale integratie 

Scholen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 februari 2006 verplicht om in hun 

onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.  

In de samenleving ontstaan nieuwe opvattingen over de manier waarop individuele burgers in de 

maatschappij zouden moeten staan: meer betrokken, meer gericht op het nemen van 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op de samenleving, meer oog voor wat mensen bindt. 

Ons onderwijs speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling.  

Belangrijk is dat de kinderen verschillende zienswijzen over bepaalde problemen ontdekken.  

Er zijn drie typen burgerschap: individualistisch burgerschap (hierbij staan individuele rechten en 

zelfontplooiing centraal), aanpassingsgericht burgerschap (hierbij staat het aanpassen aan de 

gemeenschap centraal) en kritisch-democratisch burgerschap (hierbij gaat het om een mengvorm 

van voorgenoemde twee).  

Op De Kirreweie is gekozen voor het kritisch-democratisch burgerschap, omdat hierbij zowel de 

individuele als de sociale ontwikkeling van belang is. Waarden ontwikkeling is een continu 

proces, waarbij een kritische houding evenzeer van belang is als een communicatieve en 

empatische houding.  

 

Dit alles resulteert in de volgende visie: 

De Kirreweie leert de kinderen bereid te zijn en het vermogen te bezitten om deel uit te maken 

van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. 
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Visie op contacten met ouders en omgeving 

Goede samenwerking met ouders is in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van 

onze leerlingen. De basis van de contacten is openheid en respect. Van daaruit wordt met ouders 

gesproken over de ontwikkeling van hun kind. Dit vraagt van leerkrachten een professionele 

grondhouding. De ouders van de leerlingen die onze school bezoeken zijn op velerlei manieren 

bij de school betrokken. Ouders ervaren de contacten met de school als positief en waarderen de 

kwaliteit van onze school. Dit blijkt uit het kwaliteitsonderzoek 2018 van het adviesbureau Van 

Beekveld&Terpstra.   

Ouders die binnen de school aanwezig zijn als hulpouder dienen zich te houden aan de 

gedragscode voor hulpouders.  

Hiermee probeert De Kirreweie de privacy van kinderen, leerkrachten en andere ouders te 

waarborgen. 

Nauwe samenwerking met externe partners vinden wij van groot belang om de goede zorg en 

ontwikkeling voor onze leerlingen te realiseren. Ons gebouw biedt mogelijkheden om 

belangrijke externe partners te huisvesten. Hierin voeren wij een actief beleid om zo de zorg voor 

onze leerlingen dichtbij te realiseren. 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

De school neemt een prominente plaats in de dorpsgemeenschap in. Regelmatig wordt zij 

benaderd door instanties en verenigingen uit Burgh-Haamstede. Uit dit aanbod wordt jaarlijks 

een zorgvuldige keuze gemaakt. 

Vanuit burgerschap en sociale integratie neemt de school deel aan het bezoeken van bejaarden, 

acties m.b.t. goede doelen, plaatselijke feestelijkheden e.d. 

Tevens stelt de organisatie zich open voor maatschappelijke stageplaatsen voor jongeren, met als 

doel bij te dragen aan de maatschappelijke betrokkenheid.  
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Doelen m.b.t. Burgerschap 
 De visie van de school wordt ieder jaar opgenomen in de schoolgids.   

 De leerlingen zijn binnen de school actief bezig door met elkaar op een goede manier te 

 leren, kennis en inzicht te verwerven, alsmede attitudes te ontwikkelen, zoals de 

 bereidheid om anderen te helpen.  

 De leerlingen zijn bewust van hun rol in de samenleving. Zij zetten zich actief in om een   

 positieve bijdrage te leveren aan die samenleving.  

 Door overleg en meningvorming tijdens de lessen de leerlingen de basiskennis van 

 burgerschap    bijbrengen. Ook kan tijdens deze lessen een positieve houding ontwikkeld 

 worden ten opzichte van de maatschappij. 

 De leerlingen oefenen met en in de vaardigheden die bij burgerschap horen. 

 Er wordt gekeken of de beoogde doelen worden gerealiseerd. De conclusie wordt tijdens 

 de teamvergadering besproken.  

 De leerkrachten laten de leerlingen hun mening geven over de onderwerpen die bij 

 aardrijkskunde, geschiedenis, sociaal emotionele vorming en alledaagse gebeurtenissen 

 aan bod komen. Zij stimuleren de kinderen om kritisch na en mee te denken.  

 Alle klassen doen 1x per jaar iets voor de andere kinderen en/of voor de bewoners van 

 Burgh-Haamstede of een goed doel. De leerlingen en leerkrachten van onze school 

 bepalen samen wat zij belangrijk vinden en of het idee uitvoerbaar is.  

 De leerkrachten maken de leerlingen bewust van de diversiteit binnen de maatschappij op 

 grond van geloof, ras, voorkeuren etc. gekoppeld aan hun eigen identiteit.  

 De leerkrachten geven zelf een goed voorbeeld voor actief burgerschap en sociale 

 integratie. 

 We brengen de kennis, houding en vaardigheden bij, die leerlingen nodig hebben om als 

 democratisch burger aan de samenleving te kunnen meedoen. Wij gebruiken de 

 wereldoriëntatiemethode, SamSam en Kanjer als leidraad bij het aanbieden van kennis, 

 houding en vaardigheden om de doorgaande lijn in de school te bewaken. Daarnaast 

 maken we aanvullend gebruik van projecten om kennis omtrent verschillen bij te brengen.                        

Het gaat niet alleen om lessen over democratie en burgerschap, maar veel meer om de manier 

waarop onze school functioneert als democratische gemeenschap, waarin democratie wordt 

geleefd en beleefd. 

 

Belonen 

Belonen werkt zeer stimulerend en is goed voor de eigenwaarde van elk kind.  

We werken individueel en op groepsniveau met beloningssystemen. Op onze school worden 

complimentjes uitgedeeld voor bijv. een positieve werkhouding, grote inzet voor zichzelf en/of 

de groep of een persoonlijke overwinning van een kind. 

 

Straffen 

Naast belonen komt helaas, incidenteel, ook het straffen van kinderen voor, maar altijd zo dat het 

kind begrijpt waarom er gestraft wordt, waarom er niet mag worden gepest.  

In de meeste gevallen zal er “ernstig gepraat” worden door de eigen leerkracht en de betrokken 

leerlingen en worden daarna excuses aangeboden of vervolgafspraken gemaakt. De leerkracht 

neemt passende maatregelen die het beste passen bij de situatie van het kind. 

In de hogere klassen komt het voor dat een kind een verslag moet schrijven over  

het voorval. 

Indien de leerkracht het nodig acht worden ouders op de hoogte gesteld.  

In uiterste gevallen vindt er een gesprek tussen ouders en kind en de directeur plaats. 

 

De beleidsvoornemens staan uitgebreid beschreven in het schoolplan, dat door het schoolteam    

is opgesteld. Dit plan is aan de medezeggenschapsraad, het bestuur en de inspectie voorgelegd.   

Het plan is bij de directie in te zien. 
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

 

De organisatie van de school 

 

Schoolorganisatie 
Op onze school is het aantal leerlingen ongeveer 110. Er worden 4 groepen gevormd, verdeeld 

over de groepsleerkrachten. We werken in combinatiegroepen.  

In de onderbouw wordt gewerkt met één gecombineerde kleutergroep. De overige groepen 

worden zoveel mogelijk naar leeftijd ingedeeld. De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal 

kinderen per leeftijd. Op diverse momenten wordt er binnen of buiten de groep in kleinere 

groepjes gewerkt.  

De indeling hiervan kan op verschillende uitgangspunten gebaseerd zijn.  

Hierbij kan gedacht worden aan leervorderingen, interesse, extra ondersteuning e.d. 

 

Criteria voor het vormen van combinatiegroepen 

In de afgelopen schooljaren hebben wij combinatiegroepen moeten maken. 

De indeling van de groepen komen als volgt tot stand, er wordt gekeken naar: 

- de verdeling naar geslacht 

- de leeftijd van de leerling 

- de zelfstandigheid van de leerling 

- de taakgerichtheid en werkhouding van de leerling 

- de concentratie van de leerling 

- het werktempo van de leerling 

- zorg en begeleiding  

           Deze bovenstaande criteria worden kritisch, door het gehele team, gewogen bij de verdeling van      

           een jaargroep.  

       

        Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften  
Om de vorderingen van de leerlingen bij te houden gebruiken we methode- en niet- methode 

gebonden toetsen. Twee keer per jaar vindt naar aanleiding van deze toetsen tussen leerkracht, de 

intern begeleider en directeur een voortgangsbespreking plaats, vervolgens wordt dit opgenomen 

in een groepsplan. Als leerlingen zich niet voldoende ontwikkelen en uitval vertonen, zal de 

leerkracht, na overleg met ouders, de leerling inbrengen op een leerlingbespreking. De cognitieve 

en sociaal emotionele aspecten van kinderen worden besproken. Hiervoor is een goed opgezette 

zorgstructuur noodzakelijk. Een structuur die de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet volgt 

en van daaruit de begeleiding vaststelt. Binnen de school wordt zeer intensief gewerkt aan de 

ontwikkeling van de zorg. Leerkracht en intern begeleider bepalen samen of extra onderzoek, 

intern of extern nodig is. De hulp, die de school en/of het kind van deze instantie krijgt, geschiedt 

veelal onder schooltijd en in overleg met ouders/verzorgers. Door ouders ingeschakelde hulp van 

derden valt in principe buiten de schooluren. 

 

Activiteiten in de onderbouw   

Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit een thema. De thema’s rouleren iedere twee jaar.  

Deze duren ongeveer 6 weken.  

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. De school speelt daarop in door te zorgen dat er veel 

materiaal is, waarvan kleuters kunnen leren. Met name de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt 

hierbij veel aandacht. Ook zijn er specifieke taal- en rekenactiviteiten. De leerkracht gebruikt 

hierbij o.a. de mappen van Schatkist, Fonemisch bewustzijn, Pennenstreken en Pluspunt. Er 

wordt veel met de kinderen gesproken, zodat ze hun woordenschat kunnen uitbreiden en goed 

leren spreken. Dat is belangrijk voor het lees- en taalonderwijs. 

Een groot gedeelte besteden de kleuters aan binnen- en buitenspel. In de hoeken vinden de 

kinderen vanuit het thema allerlei ontwikkelingsmateriaal. Dagelijks zijn er ook 

expressieactiviteiten (muziek, dramatische vorming, creatieve werkjes e.d.).                               

De meeste kinderen zitten 2 jaar in de kleutergroep. In groep 2 worden (speelse) activiteiten 
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aangeboden vanuit de methoden die kleuters voorbereiden op het leren lezen, rekenen en 

schrijven in groep 3. De letterkennis wordt in groep 1 en 2 door de leerkrachten systematisch 

bijgehouden. Eind groep 1 en in groep 2 worden genormeerde toetsen afgenomen. De Cito 

Rekenen en Taal voor de kleuters worden getoetst. 

 

Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3 

Op onze school wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd met het observatie- en registratie 

van KIJK! voor de groepen 1 en 2.  

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt sterk wisselend. Soms zie je een grote vooruitgang 

en soms hebben kinderen een langere periode nodig om een volgende mijlpaal te bereiken.  

Door twee keer per jaar de ontwikkeling van individuele kinderen in kaart te brengen, krijgen   

wij goed zicht op hun mogelijkheden en kunnen een beslissing nemen over voortgang naar de 

volgende groep (groep 3) of om een mogelijk verlengd kleuterjaar aan te bieden.   

Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, worden deze betreffende “zorgkleuters”    

drie maal per jaar geregistreerd.  

Wij hebben concrete streefdoelen geformuleerd voor de kleuters die naar groep 3 gaan.  

Deze streefdoelen hanteren wij als richtlijnen en zijn beschreven in een protocol.  

We gaan er van uit dat ieder kind uniek is in zijn ontwikkeling en de mogelijkheden die het 

heeft.  

Bij het nemen van beslissingen over de overgang van een kind naar een volgende groep wordt 

ten allen tijde de ontwikkeling in samenhang bekeken.  

In eerste instantie wordt dan uitgegaan van de ontwikkeling van het kind ten opzichte van het 

gemiddelde.  

In tweede instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. 

Er wordt nagegaan of er na een half jaar in de tijd ook voldoende ontwikkeling zichtbaar is.  

Er vindt overleg plaats tussen de leerkrachten en de ouders/verzorgers. 

Uiteindelijk geeft de school advies aan de ouders/verzorgers over de doorstroming 

naar groep 3. 

 

 

            Coöperatief leren           

Coöperatief leren gaat voor een groot deel uit van verschillende vormen van overleg tussen 

leerlingen onderling en de sturende rol van de leerkracht die daarbij komt kijken. 

We hebben een teamcursus gevolgd op dit gebied: Structureel coöperatief leren op school. 

Dit is een werkwijze om interactie tussen kinderen en samenwerking van kinderen optimaal        

te laten verlopen. Het levert voor alle kinderen hogere leerprestaties op dan het traditionele 

individueel werken aan opdrachten. Het aangetoonde hogere leerresultaat is te verklaren    

doordat er meer leerlingen tegelijkertijd actief zijn. 

Uit onderzoek is eveneens gebleken dat: 

 De sociale vaardigheden van de leerlingen toenemen 

 Gedragsproblemen in de klas afnemen 

 Etnische achtergronden spelen veel minder een rol 
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Inhoud van het onderwijs per vakgebied 

 

Nederlandse taal 

Mondeling taalgebruik heeft een belangrijke functie binnen onze school. In alle groepen worden 

kringgesprekken gehouden. In een kringgesprek leren de kinderen hun gedachten en gevoelens te 

formuleren. Ze leren naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. 

In de midden en bovenbouw zijn de mondelinge taallessen ook verweven in andere vakken en 

leesgebieden. Vanaf groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Taalactief (nieuwe versie).  

Met behulp van  het documentatiecentrum en internet maken de kinderen werkstukken.  

De kinderen mogen zelf hun onderwerp uitkiezen. Hierbij worden zij begeleid door de leerkracht 

of hun ouder(s). In groep 6, 7 en 8 maken de kinderen power-point presentaties. 

 

Technisch lezen 

            In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met voorbereidende activiteiten rondom het lezen. 

We werken in de groepen 1 en 2 met de leesmethode Schatkist. Centraal in deze methode staat: 

leren is en blijft leuk. Schatkist heeft activiteiten die bij de ontwikkeling en belevingswereld van 

het kind passen. Er wordt gewerkt met een tijdwijzer, een letter- en cijfermuur.  

Kinderen krijgen de kans om datgene wat ze hebben geleerd te herhalen en op steeds weer 

verschillende manieren toe te passen in alledaagse situaties. Daarnaast bieden spelvormen allerlei 

oefensituaties. Mondeling taalgebruik en woordenschat staan voorop; de kinderen vergroten hun 

kennis van de wereld en ontwikkelen hun sociaal emotionele vaardigheden.  

We werken eveneens met kleuters aan de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn.        

Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken woorden uit klanken (fonemen) bestaan.      

Het is een vaardigheid die kleuters in staat stelt los van de inhoud te reflecteren op gesproken 

taal. Kleuters met een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn weten dat woorden kunnen rijmen, 

uit lettergrepen bestaan, met dezelfde klanken kunnen beginnen of eindigen en uit klanken 

bestaan die gebruikt kunnen worden om nieuwe woorden te vormen. Voor het leren lezen is het 

nodig, dat kinderen zich richten op de klanken van taal. 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de 

methode Veilig leren lezen. Na elke kern worden vanaf groep 3 de vorderingen op het terrein van 

lezen getoetst. 

Bij het technisch lezen werken we door de gehele school in niveaugroepen die gebaseerd zijn   

op resultaten die de kinderen hebben behaald bij de leestoetsen.  

Op deze wijze is het mogelijk voldoende instructie en oefening aan te bieden aan de leerlingen. 

Vanaf groep 4 t/m 8 werken we met de methode Estafette. Bij het werken met Estafette ligt het 

accent op het aanleren van een goed technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. Maar daarnaast wordt in de methode ook 

veel ruimte gegeven aan leesplezier. 

In groepen zitten kinderen bij elkaar die ongeveer even goed kunnen lezen; ze werken op 

hetzelfde niveau. Vijf ochtenden per week wordt er in groep 3 t/m 8 van 8.30 uur tot 9.15 uur 

leesonderwijs gegeven. Onze school heeft één leescoördinator. 

 

Begrijpend lezen 

Naast het technisch lezen, werken we aan het begrijpend lezen. Hieronder wordt het volgende 

verstaan: voortdurende ontwikkeling van vaardigheden van de leerlingen in het begrijpen van 

teksten, alsmede de vaardigheid om op een doelmatige wijze te reageren op wat ze lezen.  

Begrijpend en afgeleid daarvan het studerend lezen veronderstelt naast een bepaalde vaardigheid 

aangaande het technisch lezen bepaalde intellectuele vaardigheden, kennis en 

ervaringsachtergronden, het vermogen zich in te leven, iets weer te geven en het zien van 

verbanden tussen de onderdelen van een tekst. Eenmaal per jaar wordt vanaf eind groep 3 een 

genormeerde toets van het Cito afgenomen. 

Begrijpend en studerend lezen komen aan de orde in de methode Nieuwsbegrip. 
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Naast technisch en begrijpend lezen schenken we eveneens aandacht aan voortgezet technisch 

lezen. De vorm biedt een combinatie van extra hulp van leestechniek, leesbegrip en leesbeleving, 

gecombineerd met leesbevordering. 

 

Spelling 

Het spellingsonderwijs is een praktisch onderdeel van het taalonderwijs. Spellen is het 

weergeven van gesproken woorden in schriftelijke informatie d.w.z. bij het spellen moet         

een gehoorde en gesproken taal met behulp van visuele tekens worden weergegeven.  

De school streeft ernaar de kinderen een voldoende basis in spelling te geven, zodat zij  

hiermee binnen de maatschappij kunnen functioneren. De spellingsmethode zit geïntegreerd      

in de taalmethode Taalactief.  Twee maal per jaar wordt de Cito spelling afgenomen. 

Naast taal en spelling heeft Taalactief een woordenschat leerlijn.  

Woordkennis is de sleutel tot het onderwijs. Met een grote woordenschat wordt al die kennis 

toegankelijk. Hoe groter de woordenschat van het kind is, des te sterker kan het profiteren van 

het onderwijsaanbod. We investeren vanaf groep 1 in de woordkennis van kinderen.           

 

Schrijven 

Doel van het schrijfonderwijs op onze school is het ontwikkelen van een vloeiend en  

leesbaar handschrift. Van belang daarbij zijn de juiste schrijfhouding en schrijfbeweging  

en de vormgeving van de letters. Het voorbereidend schrijven vindt plaats in de kleutergroep.  

In deze fase doorlopen de leerlingen verschillende ontwikkelingsstadia van de motoriek;    

daarom is er aandacht voor schrijfpatronen.  

In de onderbouw groep 1/2 wordt naast de reguliere methode Pennenstreken gewerkt met de 

methode schrijven zonder pen. Hierbij worden de motoriek en de schrijfpatronen extra geoefend. 

Vervolgens worden de letters en hun verbindingen aangeleerd. Tijdens het voorgezet 

schrijfonderwijs onderhouden we het handschrift, er is ruimte voor creatief en expressief 

schrijven. Bij voorkeur hanteren we vanaf groep 4 op school een blauw schrijvende vulpen om 

het handschrift zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Alle kinderen krijgen in groep 4 een vulpen van de school. Is deze in tussentijd kapot dan is dit 

voor eigen rekening. In de groepen 2 t/m 8 wordt de methode Pennenstreken gebruikt. 

 

Engelse Taal 

Het onderwijs in Engelse taal is erop gericht dat de kinderen 

 vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal niveau gebruiken als communicatiemiddel 

  kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving 

Kinderen van groep 1 t/m 4 worden m.b.v. de methode I-Pockets en in groep 5 t/m 8 Big English 

getraind in luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, leervaardigheid en opzoekvaardigheid. 

 

Rekenen 

            In groep 1/2 werken we met schatkist, in groep in 3 t/m 8 met de rekenmethode Pluspunt                                                    

De basisvoorwaarden voor het rekenen worden in de kleutergroepen nauwlettend in de gaten 

gehouden. Deze voorwaarden m.b.t. het rekenen zijn van groot belang voor het tot stand komen 

van het getalbegrip en het rekenen op latere leeftijd. 

In groep 3 wordt de leerstof in kleine stapjes aangeboden en er wordt gebruikt gemaakt van 

materiaal, afhankelijk van het type rekenwerk. 

In een later stadium kan de som op mentaal niveau worden uitgevoerd (zonder materiaal). 

Daarna wordt een gedeelte van de rekenvaardigheden geautomatiseerd (zoals de sommen tot 20, 

de tafels e.d.). 

Na ieder onderdeel vindt er een toets plaats. Zo volgen we de prestaties van de individuele 

leerling. Er wordt tevens regelmatig aandacht besteed aan realistische rekenvaardigheden als 

klok kijken, geld rekenen, meten en wegen. 

In de hogere groepen werken de leerlingen meer zelfstandig binnen de rekenmethode.  
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Vanaf groep 8 worden er voorbereidende wiskundige activiteiten onderwezen en wordt  

wiskundige taal aangeboden. Twee maal per jaar wordt Cito Rekenen voor kleuters en vanaf 

groep 3 een genormeerde toets van het Cito Rekenen en wiskunde afgenomen. 

 

Wereldoriëntatie 

De wereldoriëntatie is een veelomvattende hoeveelheid kennisgebieden, die binnen onze school 

op verschillende wijze wordt aangeboden. 

Hieronder vallen de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Kennis der Natuur en Verkeer.  

Op een systematische wijze krijgen de kinderen enkele uren per week informatie m.b.v. Faqta  

en van de leerkracht. Ook het zelfstandig met informatie kunnen omgaan komt aan bod.  

Faqta geeft leerkrachten de regie over hun eigen programma voor wereldoriëntatie. Faqta heeft 

een thematische geïntegreerde aanpak voor groep 3 t/m 8. Er zijn meer dan 100 thema’s en een 

apart talentprogramma. Het programma biedt een rijke digitale leeromgeving met actieve lessen, 

waarin zelfstandig wordt gewerkt. Leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd met  

opdrachten en onderzoekjes en leerkrachten krijgen de ruimte om in te spelen op de leervragen 

van de leerlingen. 

 

Studievaardigheden: 

Studeren is een complexe vaardigheid, waarbij allerlei eigenschappen van de leerling een rol 

spelen, zoals kennis, vaardigheid, houding, taakbewustzijn, motivatie, concentratie en vermogen 

tot reflectie. Binnen deze complexiteit zijn een aantal basisvaardigheden te onderscheiden, 

waarop we ons richten, te weten: hanteren van informatiebronnen, kaartlezen, lezen van 

schema’s tabellen en grafieken en het hanteren van studieteksten. 

 

E.H.B.O. 

De kinderen van groep 8 volgen een E.H.B.O.-cursus. Deze lessen worden gegeven door 

gediplomeerde E.H.B.O.-ers. Tijdens deze lessen leren de kinderen vaardigheden op het  

gebied van geven van eerste hulp. Bijvoorbeeld het aanleggen van verbanden e.d. 

Ter afsluiting doen de kinderen examen voor het Jeugd- E.H.B.O.-diploma. 

 

Verkeer 

Methode: groep 1 t/m 8 Wijzer door het verkeer en school op save. 

Het verkeersonderwijs is erop gericht kinderen op een juiste manier om te laten gaan met het 

verkeer. Zij krijgen kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. hun rol in het verkeer. 

Met groepen 5, 6, 7 en nemen we deel aan de fietsencontrole, georganiseerd door VVN. 

De kinderen van groep 7 worden in de gelegenheid gesteld hun verkeersdiploma te halen.    

Naast een theoretische achtergrond wordt veel aandacht besteed aan praktijksituaties, waardoor 

de kinderen zelfredzaam worden in het verkeer. Het gaat dus vooral om het zichzelf leren redden   

in het verkeer en het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf. 

De Kirreweie is sinds 2004 in het bezit van het Zeeuws Verkeersveiligheids Label van ROVZ. 

 

Godsdienstonderwijs 

Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid wekelijks levo/godsdienst 

onderwijs te volgen. Uitgangspunt bij de levensbeschouwelijke lessen is de leefwereld waarin 

het kind zich bevindt. Tevens worden de vier wereldgodsdiensten, naast het christendom 

behandeld. Verder wordt er o.a. aandacht besteed aan het Sinterklaasverhaal, vrijheid van 

godsdienst, de bijbel, het ontstaan van de wereld e.d. Dit onderwijs is facultatief. Indien uw 

zoon/dochter om gemotiveerde redenen niet deelneemt aan deze lessen verzoeken wij u dit 

middels een briefje kenbaar te maken bij de leerkracht. Uw kind zal tijdens deze lestijd 

zelfstandig werken. Wanneer  er tussentijds besloten wordt te stoppen met de lessen, moet dit 

beargumenteerd schriftelijk en ondertekend worden aangegeven. De lessen worden verzorgd 

door Thijs van Wijk. 

Kinderen die deze lessen niet volgen blijven onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
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Computeronderwijs 

Op de computers zijn programma’s geïnstalleerd zoals Basispoort, Schatkist, Flits en Veilig 

Leren Lezen. 

We werken ook met Chromebooks, zowel binnen als buiten de klas. 

Bovendien hebben we geschikte educatieve programma’s voor kinderen die extra hulp nodig 

hebben. We zijn aangesloten op het netwerk van kennisnet, waarvan kinderen volop informatie 

kunnen halen. Vanaf groep 3/4 wordt er gewerkt met Snappet. Deze methode laat leerlingen 

zoveel mogelijk op hun eigen niveau (adaptief) werken en leidt tot hogere leerresultaten.  

De school is aangesloten op het internet. De homepage van de school kunt u bezoeken onder: 

www.dekirreweie.obase.nl Hierop kunt u informatie vinden over de school. Alle groepen 

beschikken over een digitaal schoolbord. Onze school heeft één ICT coördinator.                        

Eveneens is er een bovenschools ICT-er in dienst van Obase. 

Het openbaar onderwijs op Schouwen-Duiveland een meerjarenplan-ICT opgesteld. 

 

Techniek 

Het doel van de technieklessen is dat leerlingen in een vroeg stadium enthousiast worden 

gemaakt voor technische vakken. 

Bij ons op school staat een Ontdekkasteel. Het Ontdekkasteel is een aantrekkelijk vormgegeven 

techniekmeubel. Het bevat allerlei techniek leskisten. Door de vele mogelijkheden worden 

kinderen nieuwsgierig gemaakt naar wat techniek allemaal kan/ doet. 

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 kunnen ieder op hun eigen niveau, heel wat experimenteren, 

ontdekken, spelen en zodoende leren. Het Ontdekkasteel bevat zo’n 80 technieklessen.    

Leerlingen leren bijvoorbeeld: metselen met kleine baksteentjes; lampjes laten branden, metaal 

en hout bewerken; over energie en energiebesparing; zelf autootjes bouwen; tentjes bouwen; 

banden plakken; tandpasta of bad zout maken, enz. Zo ontdekken leerlingen zelf dat techniek 

leuk, uitdagend, boeiend en afwisselend is. 

Elk schooljaar wordt er in alle groepen een techniekweek georganiseerd.                                

Deze worden afgesloten met een tentoonstelling. 

Vanaf groep 1 worden er door de gehele school technieklessen gegeven. 

De groepen 5 t/m 8 hebben gedurende vier jaar gebruik gemaakt van ondersteuning van een 

Techniek Coach van Bureau Top. Het ministerie van OC&W en het bedrijfsleven hebben  

gezamenlijk de ambitie om techniek op nationale schaal te verankeren. De ambitie is uitgewerkt 

in het Nationaal Actieplan VTB. 

1) Techniek is bij uitstek een middel om een moderne, aantrekkelijke en motiverende 

leeromgeving voor kinderen te maken. 

Een leeromgeving die alle competenties van leerlingen aanspreekt en daardoor de  

beste basis kan bieden voor het vervolgonderwijs. 

2) Het is van groot belang om al op de basisschool leerlingen een realistisch beeld te bieden van 

techniek en technologie als belangrijk maatschappelijk fenomeen. Op basis daarvan kunnen 

kinderen een gefundeerde afweging maken over een bèta-/technische oriëntatie in het 

vervolgonderwijs. 

Onze school heeft twee techniekcoördinatoren en een Techniekambassadeur van 

Technocentrum Zeeland. 

                          

Muziek 

Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en 

bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Onderzoek toont aan dat muziek maken een 

positief effect heeft op schoolprestaties. Met elkaar muziek maken leert kinderen ook rekening 

houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie. We werken samen met de Zeeuwse Muziekschool en de 

muziekvereniging van Burgh-Haamstede. 

We werken met de methode Eigen-wijs, deze wordt digitaal aangeboden. 

http://www.dekirreweie.obase.nl/
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Expressievakken (handvaardigheid en tekenen) 

Binnen het totale lesprogramma op onze school wordt ruim aandacht geschonken aan 

handvaardigheid. Handvaardigheid is een onderdeel van expressieve vorming.     

Handvaardigheid heeft tot doel bij te dragen aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen en 

het vergroten van zijn of haar creatieve mogelijkheden.  

Voor handvaardigheid en tekenen maken we gebruik van de methode: Moet je doen. 

De doelen per leerjaar van tekenen zijn vastgelegd in een document. 

 

Dramatische vorming 

Dramatische vorming kan als onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

taalontwikkeling worden gezien. Binnen onze school gebruiken we drama als een methode  

om de kinderen te leren zich te uiten. Het is volgens ons van zeer grote betekenis voor               

de totale ontwikkeling van het kind. We maken gebruik van de methode: Moet je doen. 

 

Bewegingsonderwijs/ gymnastiek 

Groep 5,6,7 en 8 hebben één keer per week 90 minuten gymnastiekonderwijs. Groep 3 en 4  

hebben één keer per week 90 minuten gymnastiekonderwijs of 60 minuten zwemonderwijs.  

De groepen 1 en 2 hebben  dagelijks bewegingsonderwijs. Bij mooi weer gaan de kleuters naar 

buiten. 

De kleuters dragen gymschoenen als ze in het speellokaal gymmen, spelen en dansen.                  

Kleding, zoals strakke broeken, belemmeren het bewegen, wat een nadeel is voor de motorische 

ontwikkeling. Wij vragen u een sportbroekje of gympakje mee te geven. In tegenstelling tot de 

gymschoenen, is het de bedoeling dat de gymkleding in de tas van uw zoon of dochter blijft. 

Gymkleding wordt op vrijdag meegegeven om gewassen te worden.   

Tijdens gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 komen verschillende bewegingsvormen regelmatig 

aan de orde. Er wordt bijvoorbeeld geoefend in klauteren, zwaaien, klimmen, rollen, werpen en 

vangen en andere bewegings- en spelvormen.   

We werken zoveel mogelijk in eigen tempo en spelen in op de bewegingsmogelijkheden  

van het kind. Wij adviseren sport/ gymschoenen in het speellokaal/ gymzaal te dragen. 

Het dragen van sieraden raden wij af, dus laat deze zoveel mogelijk thuis. Mocht het voorkomen 

dat uw kind niet aan de gymnastiekles kan deelnemen, wilt u dan een briefje meegeven. Uw kind 

zal dan tijdens de gymtijd meegaan met de groep. 

We maken gebruik van de nieuwe methode: ZAPP GYM.   

Schoolzwemmen 
De groepen 3 en 4 hebben een half jaar zwemonderwijs. Bij de meeste kinderen van de school 

wordt getracht twee diploma’s te behalen. Aan het begin van elk schooljaar vragen we u een 

zwembriefje in te vullen. U verklaart daarmee, dat u geen medische bezwaren bekend zijn die het 

zwemmen van uw kind zouden beletten. Voor het volgen van de zwemlessen wordt van de 

ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van rond € 60,00 gevraagd. De zwemlessen worden 

gegeven in het Laco sportcentrum te Zierikzee. Het vervoer vindt plaats per bus. Er is, net als bij 

het gymonderwijs, wekelijks begeleiding nodig, dus wij hopen op uw medewerking. 

Mocht uw kind om enige reden niet deel kunnen nemen aan het schoolzwemmen vragen wij u dit 

via een briefje kenbaar te maken bij de leerkracht. Uw kind zal tijdens de zwemtijd meegaan met 

de groep. 
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4 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 

 

De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

Als ouders/ verzorgers hun kind komen aanmelden kunnen zij terecht bij de directeur.  

Uit het kennismakingsgesprek en door de inhoud van deze schoolgids krijgt u een indruk over   

de manier van werken op onze school. Natuurlijk hoort daar ook een rondleiding door het 

gebouw bij. U krijgt de gelegenheid om de nieuwe school te bekijken en kennis te maken met    

de groepsleerkrachten.  

Vanaf vier jaar wordt uw kind op school toegelaten. Voor die tijd mag het kind, in overleg,  

vijf dagdelen komen kennismaken. U krijgt hiervoor een uitnodiging en kunt in overleg met  

de groepsleerkracht een afspraak maken. Wanneer de leeftijd van 4 jaar is bereikt, gaan wij er 

vanuit dat het kind zindelijk is of zo snel mogelijk zindelijk wordt. 

Kinderen die in de loop van hun schoolloopbaan op De Kirreweie komen, worden na contact  

met de vorige school meteen geplaatst. Het is van belang dat het kind zich snel thuis zal voelen 

op De Kirreweie. Zeker in deze fase is het belangrijk dat school en ouders elkaar goed op de 

hoogte houden en dat er wederzijds vertrouwen is.  

 

Zorg voor het jonge kind 
Om te komen tot een optimale ontwikkeling van het jonge kind zijn er de laatste jaren 

beleidsmaatregelen genomen om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen: 

-          Overdracht van de KIJK registratie van Kibeo 

- Ondersteuning door de intern begeleider. 

- Vroegtijdige signalering d.m.v. Cito-toetsen en de KIJK registratie. 

- Werken met de tussendoelen voor geletterdheid en gecijferdheid. 

- Het maken van klassen- en individuele observaties. 

- Het maken van individuele- en groepsplannen. 

- Klassenconsultaties door de intern begeleider en door de directeur. 

- Vroegtijdige signalering m.b.v. dyslexieprotocol. 

- Overgangscriteria van groep 2 naar groep 3. 

 

Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) 

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is bedoeld voor kinderen van ca. 2½ tot 6 

jaar uit onderwijsachterstandsgezinnen. In het VVE-jargon worden deze kinderen 

‘doelgroepkinderen’ genoemd. Gemeenten hebben beleidsruimte om deze administratieve 

definitie aan te passen. Het doel van VVE is ervoor te zorgen dat deze doelgroepkinderen zoveel 

mee krijgen door VVE dat ze ‘gewoon meekunnen’ als ze naar groep 3 gaan. Kenmerken van 

VVE zijn onder meer: het werken met een integraal VVE-programma, met geschoolde leidsters, 

met een zgn. dubbele bezetting per groep, met een maximum aantal kinderen per groep.  

Voorschoolse educatie wordt verzorgd op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; de extra 

gelden voor VVE worden door het Rijk ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Die hebben 

beleidsruimte om de voorschoolse educatie nader vorm te geven.  

Vroegschoolse educatie wordt verzorgd in de groepen 1 en 2 van basisscholen; Voor de 

afspraken die gemeente en schoolbesturen op SD hebben gemaakt verwijzen we u naar de 

website van de school onder het kopje documenten.   

           

OBS De Kirreweie werkt nauw samen met Kibeo, de GGD en een logopedist. 

Doel: 

Ontwikkelingsgegevens van kinderen worden verzameld om de volgende reden: 

- Kind volgsysteem: zicht hebben en afstemmen op een doorgaande ontwikkeling van 

leerlingen 

- Vroegtijdig signaleren 

- Hulpmiddel bij het voeren van (ouder) gesprekken 
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Ontwikkelingsgegevens van leerlingen worden uitgewisseld om de volgende reden: 

- realiseren van ononderbroken ontwikkeling 

- vroegtijdig signaleren 

 

   Op de peuterspeelzaal vult men twee keer per jaar de KIJK in. Vanuit de PSZ zorgt degene die 

de ontwikkelingslijst invult -na toestemming van ouders- ervoor, dat de basisschool de lijst 

ontvangt. Naast de digitale rapportage vindt zo nodig mondelinge toelichting plaats. De 

leerlingen werekn met de het reguliere programma en krijgen extra ondersteuning indien nodig. 

 

De zorg voor alle kinderen 
 De zorg voor de leerlingen valt binnen de verantwoordelijkheid van het schoolteam. 

De groepsleerkracht houdt samen met de intern begeleider de ontwikkeling van alle leerlingen 

bij. Om goed op de hoogte te blijven van iedere leerling worden HGPD besprekingen en twee 

maal per schooljaar, in november en april, groepsbesprekingen, na de Cito midden en 

eindtoetsing, georganiseerd. 

Op teamniveau wordt twee maal per jaar de schoolvoortgang besproken. We streven ernaar om 

leerlingen zo lang mogelijk onderwijs te bieden bij ons op school, mits dit verantwoord is.  

 

Onder verantwoord verstaan we: 

- een leerling blijft, ook wanneer hij/zij werkt met een eigen leerlijn, vooruitgang toont. 

- een leerling blijft, ondanks de achterstand die hij/zij heeft, een positief zelfbeeld  

   ontwikkelen. Een negatieve persoonlijkheidsontwikkeling vinden wij niet verantwoord. 

 

Wanneer het niet meer verantwoord is een leerling onderwijs op onze school te laten volgen, 

wordt in overleg met de ouders/verzorgers gekeken naar een andere vorm van onderwijs.          

We gaan er hierbij vanuit dat we als school alles hebben gedaan wat voor betreffende leerling 

mogelijk was. Hierbij hebben we zowel op intern als ook op extern niveau hulp geboden dan wel 

georganiseerd. 

We streven ernaar dat leerlingen bij ons op school zo goed mogelijk tot hun recht komen; en een 

gezonde cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling hebben. Dit betekent dat wij proberen 

om de leerling op cognitief gebied zo goed als mogelijk te willen laten presteren. We streven 

naar een maximaal resultaat, maar hierbij worden de individuele mogelijkheden van kinderen 

wel in ogenschouw genomen. Op sociaal-emotioneel gebied willen wij dat onze leerlingen zich 

veilig voelen op school.  

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor 

verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede 

onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in 

samenwerkingsverbanden. Op Schouwen Duiveland werken we samen met het 

samenwerkingsverband Kind op 1. 

Basisondersteuning op reguliere scholen: alle samenwerkende reguliere scholen in een regio 

bieden dezelfde basisondersteuning. De scholen bepalen samen wat er onder de basisonder-

steuning valt. Bijvoorbeeld: 

 hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; 

 programma's gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen; 

 een richtlijn voor medische handelingen. 

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat wat onder de basisondersteuning 

van de gehele regio valt. Het ondersteuningsplan van onze school vindt u op de website onder de 

kopje documenten 
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Extra ondersteuning op reguliere scholen: naast de basisondersteuning bieden sommige 

scholen extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met een 

gedragsstoornis. Of trainingen in sociale vaardigheden. Hierbij werken ze soms samen met 

instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp. De school geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan 

welke extra begeleiding zij kan geven. 

Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met extra begeleiding: voor alle leerlingen die 

naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelings-

perspectief. In dit perspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk 

niveau wordt nagestreefd? En wat gaat de leerling doen na de opleiding? Ook staat erin welke 

extra begeleiding de school biedt. De school overlegt met de ouder over de invulling van het 

perspectief. 

Ondersteuning door speciale school: leerlingen die speciale of intensieve begeleiding nodig 

hebben, kunnen naar het speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking. 

Samen tot een oplossing komen: bent u het niet eens met het besluit over de toelating van uw 

kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning? Dan is de school altijd het eerste 

aanspreekpunt. Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact op met het 

samenwerkingsverband. Komt u er samen met de school en het samenwerkingsverband niet 

uit? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten 

zijn door het hele land actief.  

 

Dyslexieprotocol 

In Nederland heeft ongeveer 10 % van de leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen. 

Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele schoolloopbaan en voor het 

functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Preventie van leesproblemen en het zo 

vroeg mogelijk verhelpen ervan is een belangrijke taak waar onze school voor staat.  

We werken met behulp van handvatten om stagnaties in de ontwikkeling van beginnende 

geletterdheid vroegtijdig te signaleren en zoveel mogelijk te verhelpen. Aan de hand van een 

gedetailleerd uitgewerkt stappenplan kunnen we de leerlingen op een systematische wijze volgen 

en begeleiden. Bij de meeste kinderen met leesproblemen zal dit leiden tot verbetering van de 

leesvaardigheid. Echter, bij ongeveer 2 % van de leerlingen zal het leesproces altijd moeizaam 

blijven verlopen, omdat bij hen sprake is van dyslexie. Voor deze leerlingen is gespecialiseerde 

hulp nodig, die gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk niveau  

van de functionele geletterdheid. We maken dan gebruik van compensatiestrategieën en 

hulpmiddelen zoals een computer, teksten op A3 en ingesproken teksten. 

 

De rapportage 
Alle reguliere leerlinggegevens worden door de groepsleerkracht bijgehouden in ParnasSys.    

Dit betreft veel informatie over de werkhouding, de resultaten van de leerstof, kind-ouder 

gesprekken en andere groepsactiviteiten. Twee maal per jaar ontvangen de kinderen een rapport. 

Ouders kunnen alvorens via ouderportaal het rapport in zien in ParnasSys. De leerkrachten van 

groep 1 en 2 vullen aan de hand van de KIJK registratie het rapport in. Dit gebeurt twee maal  

per jaar, evenals de afname van de Cito-toetsen, die in januari en juni plaatsvinden. Indien uw 

kind na de zomervakantie voor het eerst op school komt krijgt hij/zij het rapport in januari en 

juni mee. Kinderen die langer dan een half jaar op school zitten krijgen het rapport in december, 

januari en juni mee, dit in verband met de Cito-toets. Het rapport geeft informatie over de 

vorderingen, werkhouding en gedrag. Naast dit rapport worden de ouders eveneens geïnformeerd 

over de precieze niveaus en toets resultaten van hun kind. Twee maal per jaar organiseren wij 

een inloopmiddag voor ouders/grootouders, dan ligt het werk van het kind ter inzage.  

De gegevens over de leerlingen worden opgeslagen in digitale dossiers. Het dossier dient als 

basis voor  het maken van handelingsplannen, rapportage en het bespreken van de leerlingen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-onderwijs
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/
https://onderwijsconsulenten.nl/
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In een gestructureerd consultatiegesprek met een orthopedagoog en intern begeleider wordt 

samen met de leerkracht gezocht naar nieuwe kansen om werkproblemen rondom leerlingen  

op te lossen. We werken volgens het HGPD model (handelsgerichte procesdiagnostiek). 

De methodiek vraagt nadere verkenning van de belemmeringen om het inzoomen op de 

mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de groep en/of de school. HGPD vraagt om 

reflectief leren van de leerkracht, om het benutten van het ontwikkelingspotentieel van mensen, 

leerkrachten én kinderen. De leerling leert met zijn probleem om te gaan, de leerkracht voelt zich 

steeds competenter, omdat hij oplossingen weet te vinden voor de specifieke hulpvragen van de 

leerlingen en omdat deze oplossingen binnen de dagelijkse onderwijspraktijk toegepast kunnen 

worden. De orthopedagoog helpt de leerkracht het cyclisch proces zo te doorlopen, dat de kern 

van het probleem wordt geraakt en de kern van de aanpak wordt gevonden.  

 Ouders worden uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn. Vanaf groep 5 kunnen 
eveneens leerlingen deelnemen aan het gesprek.  

 

Leerlingvolgsysteem 
 De leerlingen worden binnen de school, door de groepsleerkracht, getoetst om vast te stellen of 
hun ontwikkeling naar wens verloopt, de momenten van deze toetsen zijn opgenomen in de toets 
kalender. De Toets kalender wordt samengesteld door alle Obase directeuren en intern 

begeleiders. 
De groepsleerkracht neemt de toetsen af, analyseert de resultaten, bedenkt acties en registreert in 

ParnasSys. De gegevens worden, samen met andere belangrijke gegevens, over de leerlingen 

opgenomen in het ouderportaal. Met deze informatie kunnen we de leerlingen gedurende de hele 

schoolperiode goed volgen. Ook plannen die worden opgesteld om leerlingen te helpen zijn 

aanwezig. De leerkracht beheert het leerlingvolgsysteem. De intern begeleider is vraagbaak, 

geeft hulp, stuurt, begeleidt en volgt op afstand. 
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Toetskalender 
TOETS Eind 

Groep 1  

Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Cito rekenen v. kleuters 

 

             X       

Cito taal v. kleuters 

 

      X       X         

Letterkennis 

 

 X       

Herfstsignalering 

 

        X      

Wintersignalering 

 

        X      

Lentesignalering 

 

        X      

Eindsignalering 

 

        X      

Cito lezen 3 min.toets 

 

        X       X       X       X             X       X 

AVI lezen 

 

        X       X       X       X       X        X 

Cito rekenen/wiskunde   

 

        X       X        X       X       X        X 

Tempotoets rekenen 

 

  X X X X X  

Cito spelling 

 

        X       X       X       X       X       X 

Cito begr. lezen 

 

        X       X       X       X       X       X 

Drempelonderzoek 

 

       X 

IEP eindtoets 

 

                 X 

KIJK!    X      X       

KanVas 

 

        X       X       X       X             X       X 
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Groepsbespreking 
 De groepsbespreking vormt het uitgangspunt voor de zorgstructuur. Nadat de leerkracht heeft 

gewerkt volgens de methoden worden de (methode) toetsen afgenomen, vervolgens volgt een 
gepland gesprek met de Intern begeleider en directeur. Deze zijn ingeroosterd via de jaarplanning 
naar aanleiding van de Cito-toetsen, onderzoeken en rapportages. 

De groepsleerkracht heeft zelf de toetsgegevens geregistreerd, bestudeerd en geanalyseerd, 
voordat de bespreking plaatsvindt. Er wordt vervolgens een groepsplan opgesteld waarin alle 
leerlingen worden omschreven (zowel de uitschieters naar boven en beneden). 

Dit heeft consequentie voor de klassenorganisatie en instructie. Bij de haalbaarheid van een plan 
is het dus van essentieel belang dat de leerkracht aangeeft wat haalbaar is. Vervolgens wordt het 
plan uitgevoerd en geëvalueerd. 

Tijdens de groepsbespreking worden eveneens kinderen geselecteerd voor de individuele 
leerlingbespreking (HGPD). Uit deze bespreking volgt een individueel hulpplan.  
 

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften 

Als een kind achterblijft in de ontwikkeling kan besloten worden om het kind in zijn eigen tempo 

te laten werken (OPP). In overleg met de ouders wordt gekeken welke risico’s een kind loopt en 

welke acties kunnen worden ondernomen om de achterstand in te lopen.  

Indien een kind een groep overdoet, werkt het soms in een aangepast onderwijsprogramma.  

Als extra hulp niet voldoende effect heeft, wordt in overleg met de ouders gezocht naar andere 

mogelijkheden voor begeleiding. Soms is daar hulp van buiten de school voor nodig. 

Wanneer ouders het advies van de school niet opvolgen, wordt dit in een document vastgelegd. 

 

Als een leerkracht het kind niet alleen binnen de groep verder kan helpen, wordt de intern 

begeleider ingeschakeld. Deze biedt hulp en geeft adviezen. 

Door de intern begeleider en de leerkrachten wordt ook gebruik gemaakt van onze orthotheek. 

De orthotheek is een verzameling van achtergrondinformatie, signaleringsmiddelen, 

diagnostiseringsmiddelen en begeleidingsmaterialen. 

Soms is extra onderzoek nodig om te weten waar het probleem precies ligt. Dat extra onderzoek 

kan door de intern begeleider geregeld worden. In overleg met de orthopedagoge  kan worden 

besloten welk onderzoek nodig is. 

 

Met de orthopedagoog van Obase wordt er een aantal consultatiegesprekken gevoerd.              

Een belangrijk doel van deze gesprekken is dat in een vroeg stadium hulp geboden kan worden 

aan de school rondom kinderen met problemen. Zij voert een intensief gesprek met de leerkracht 

over het kind met leer- en/of gedragsproblemen. Dit overleg wordt ook bijgewoond door de 

intern begeleider van de school (HGPD). 

Indien blijkt dat een leerling niet of niet voldoende geholpen kan worden, kan besloten worden 

een extra onderzoek aan te vragen om meer gegevens te verkrijgen. Dit gebeurt altijd in overleg 

en met toestemming van de ouders. Een didactisch-en/of psychologisch onderzoek kan dan het 

vervolg zijn. Aan dit soort onderzoeken en de extra hulp zijn voor de ouders geen extra kosten 

verbonden. Als ouders buiten de school om onderzoeken willen laten doen is dit voor eigen 

rekening. Er is een mogelijkheid om via school SMW (school maatschappelijk werk) te bieden.  

 

De procedure  

Als ouders en leerkrachten een probleem ervaren wordt dit eerst onderling besproken.  

Dan wordt het probleem geanalyseerd en worden er oplossingen gezocht. 

Eén van die mogelijkheden kan doubleren zijn. Wanneer kinderen geen ononderbroken 

leerontwikkeling doormaken en daarvan sociaal- emotioneel hinder van ondervinden kan na 

overleg met de ouders en leerkracht besloten worden tot doubleren. We streven ernaar dat 

kinderen de basisschool in acht jaar doorlopen. 

Een andere mogelijkheid kan een onderwijsarrangement of een verwijzing naar het speciaal 

onderwijs zijn.  
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Het speciaal onderwijs werkt met kleinere groepen en heeft andere deskundigheid in huis dan    

de basisschool. Op Schouwen-Duiveland is de school voor Speciaal Onderwijs te Zierikzee. 

 

Meerbegaafdheid 
Naast kinderen die moeite hebben het basisniveau bij te benen, zijn er natuurlijk ook leerlingen 

met juist meer dan gemiddelde mogelijkheden. Ook zij hebben extra aandacht nodig.  
Wij streven ernaar onze zorg op dit gebied uit te breiden, waarbij wij gebruik maken van 
specialismen en materialen die op en in onze school aanwezig zijn. 

Er is verrijkings- en verdiepingsmateriaal in de groepen aanwezig. Hoogbegaafde leerlingen 
hebben naast een IQ van 130 of hoger ook het vermogen om deze intelligentie toe te passen 
(creativiteit), gekoppeld aan de motivatie om dat ook te doen. Voor deze leerlingen zijn extra 

opdrachten beschikbaar in de vorm van Wiskundeopdrachten uit het Plusboek van de methode 
PlusPunt, Rekentijgers, Rekentuin, Power Point presentaties, Snappet door versnelde voortgang 
in methoden en FaqtaTalent. 

Er wordt eveneens gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.  
Het Sidi protocol wordt ingevuld en de leerling wordt in de HGPD besproken. Naast het 
opvangen in de eigen groep is binnen Stichting Obase eveneens de keuzemogelijkheid voor het 

Vitruvio Onderwijs. 

 

Samenhang met het zorgplan 

Om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en zo nodig te verbeteren, wordt in 

samenwerking met alle scholen op Schouwen-Duiveland veel aandacht besteed aan 

leerlingenzorg. Dit samenwerkingsverband heet Kind op 1. 

Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele 

begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De scholen voorzien in een 

voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven. 

Als team hebben we de mogelijkheden om kinderen met leer- en gedragsproblemen zo lang 

mogelijk binnen hun eigen leefomgeving en dus ook binnen onze school op te vangen.  

Hierbij zullen we steeds meer moeten werken aan een groepssituatie waarin de ontwikkeling   

van kinderen centraal staat. We werken volgens het protocol “Grenzen van opvangbaarheid”.  

 

Orthotheek 

De orthotheek van de school –een soort bibliotheek met alle boeken en methoden om  

kinderen te helpen- moet een goed bereikbaar hulpmiddel zijn voor de leerkrachten en de intern 

begeleider. De hulp- en leermiddelen van de orthotheek zijn aangepast aan alle wensen. 

Wanneer bepaalde onderwerpen niet over voldoende materialen beschikken, worden deze 

aangeschaft. 

 

Procedure advisering en overgang  

Basisonderwijs-Voortgezet onderwijs OBS De Kirreweie 

 

Algemeen: 

- Ieder jaar wordt aan de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers een advies voor 

voortgezet onderwijs verstrekt. 

- Dit advies wordt op schrift gezet door de leerkracht van groep 8 i.s.m. de directeur van de school. 

- Dit schriftelijk advies wordt twee weken voor een te voeren adviesgesprek aan de leerling en zijn 

ouders/verzorgers gegeven/toegezonden. 

- In het adviesgesprek wordt het advies nader toegelicht en uitgelegd aan de  ouders/verzorgers 

van de leerling. 

- Na het gesprek ondertekenen ouders/verzorgers en school beiden het advies, waarbij tekenen 

voor gezien door ouders/verzorgers volstaat. 

- Het advies wordt tenslotte met andere gegevens samen opgestuurd naar de vervolgschool van de 

desbetreffende leerling. 
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- De advisering vindt plaats in de maand maart, zodat de inschrijving voor het VO van een leerling 

rond 1 april van een schooljaar mogelijk is. 

- De advisering kan na het gesprek en advies nog evt. bijgesteld worden naar “boven” als de 

leerling een score voor de eindtoets Bao heeft behaald die boven het door school geadviseerde 

instroomniveau ligt. In dat geval volgt een 2e adviesgesprek om een en ander met de leerling en 

zijn ouders/verzorgers af te stemmen. 

 

Hoe komt het advies tot stand: 

- De schoolinformatie: Wat heeft het kind in de afgelopen jaren geleerd en gepresteerd, hoe is de 

houding, motivatie en inzet. Dit alles mede a.d.h.v. gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de 

school. 

- Resultaat Drempelonderzoek:  Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan het 

Drempelonderzoek, de scores en het advies daaruit worden gebruikt bij de uiteindelijke 

advisering aan ouders/verzorgers en vervolgschool. 

- Resultaat van een eindtoets basisonderwijs: Deze toets levert een score op waarbij vooral 

wordt gekeken welke schoolse vaardigheden en kennis een kind heeft opgedaan. Alle groep 8 

leerlingen doen aan deze toets mee. Het advies is voor deze toets reeds verstrekt en dus geldt de 

uitslag van de eindtoets als een bevestiging van het reeds gegeven advies of een eventuele 

bijstelling indien de score hoger uitvalt dan het voorheen gegeven schooladvies. 

- Advisering ouders/ kind; Bij de advisering wordt ook rekening gehouden met de wens van de 

leerling en de ouders/verzorgers, voor zover deze mogelijk en reeel is, en dit past binnen het 

advies vanuit de school. 

 

Overige informatie m.b.t. de overgang van het Basisonderwijs naar het Voortgezet 

onderwijs: 

- Ieder schooljaar vindt er een schoolbezoek plaats met groep 7 en 8 aan de VO school te Zierikzee 

(Pieter Zeeman) en bezoeken de leerlingen van groep 8 het Nehalennia in Middelburg. 

- Leerlingen en ouders kunnen en mogen de open dagen van de diverse VO scholen op eigen 

gelegenheid bezoeken. De school verleent hier haar medewerking aan. 

- De school verzorgt de aanmelding op de verschillende VO scholen en zorgt dat alle benodigde 

informatie (resultaten, advies enz.) aangeleverd worden. 

- Vanuit het VO in Zierikzee verloopt een warme overdracht met de groepsleerkracht van groep 8 

- Tenslotte:  

Als de aanmelding bij de VO school door de basisschool is gedaan, lopen de verdere contacten 

over groepsindeling, roosters enz. via de ouders/verzorgers van de leerling. 
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5 SAMENSTELLING VAN HET TEAM  

 

* Wie werken er in de school 

 

De directeur 

De directeur van De Kirreweie is verantwoordelijk voor de organisatie van de school. 

Tevens stuurt zij het beleid, zowel het onderwijsinhoudelijk beleid als het organisatorisch beleid. 

Naast schoolgebonden taken is de directeur mede verantwoordelijk voor de contacten met andere 

instanties en werkgroepen. 

Regelmatig is er overleg met het Bovenschools Bestuur en collega-directeuren van het eiland.   

Zij heeft op dinsdag, woensdag en donderdag managementtaken. Op maandag en vrijdag geeft 

zij begeleiding en coaching aan studenten en startende leerkrachten van Obase. 

Wanneer u de directeur wilt spreken is het raadzaam om een afspraak te maken. 

 

De groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten hebben fulltime of parttime lesgevende taken. Zij dragen zorg voor de 

leerlingen binnen de groep, houden de administratie betreffende de leerlingen bij en verzorgen de 

rapportage naar de ouders. 

Het is aan te raden zaken betreffende de kinderen met de groepsleerkracht te bespreken.  

Wanneer er echter specifieke problemen spelen is het verstandig ook overleg met de intern 

begeleider aan te vragen. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een gelegenheid gezocht, hetzij via de 

telefoon, hetzij persoonlijk na schooltijd. Wij stellen het op prijs wanneer u een afspraak maakt. 

 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gehele schoolteam voor alle leerlingen. 

 

Het hele team is verantwoordelijk voor de begeleiding van alle leerlingen binnen de school. 

Hoewel de kinderen in een bepaalde groep zitten, worden leerlingen door alle leerkrachten en 

andere teamleden ondersteund.  

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft de kinderen een gevoel van veiligheid binnen en 

op het schoolplein. Tijdens het tevredenheidsonderzoek van november 2018 geven de kinderen 

de school een 8,6 als rapportcijfer. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde.  

De leerlingen zijn zeer tevreden over: Onderwijs en leren, ICT, pedagogisch klimaat: sfeer en 

sociale omgang, veiligheid, de cultuur en huisvesting. 

 

De intern begeleider 

De intern begeleider is mede verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en de bewaking 

van de leerontwikkeling binnen de school. 

Veranderingen in het onderwijs worden door de intern begeleider aangestuurd en begeleid.  

Hij coacht daarbij de leerkrachten en houden het overzicht over de vorderingen van alle 

kinderen. 

Hij is verantwoordelijk voor de leerling- en voortgangbesprekingen. 

Individuele plannen van kinderen worden in overleg met de intern begeleider, leerkracht en 

ouders vastgesteld. 

De intern begeleider draagt ook zorg voor het onderhoud van de digitale leerling dossiers. 

Hulp wordt individueel of in groepjes in de klas gegeven. Het is de bedoeling gedurende een 

korte tijd extra training en instructies te geven, waardoor het leerprobleem verminderd wordt. 

Wekelijks heeft de intern begeleider overleg met de directeur. De intern begeleider is op dinsdag 

beschikbaar voor vragen of eventuele hulp. 
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Onderwijsassistenten 

Onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkrachten in de klas. Zij verrichten hand en span 

diensten voor de groep en de school. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van 

zaken en de leerlingen in de groep. 

 

ICT-er 

Een groepsleerkracht is belast met de zorg voor het computeronderwijs 

 

Schoonmaker 

Een schoonmaker, in dienst van een eilandelijk schoonmaakbedrijf Koster&Co, reinigt 5 keer per 

week de school. 

 

Vervangers/invallers bij ziekte 

Bij ziekte van leerkrachten proberen wij zo goed mogelijk de groep op te vangen.  

Obase is aangesloten bij het Transfercentrum Zeeland. Zij zoeken een vervanging voor de 

school. Invallers zijn helaas schaars in het huidige onderwijs, zodoende zullen we ook wel eens 

andere oplossingen moeten hanteren, zoals een groep verdelen of naar huis sturen. In principe 

zijn wij tegen het naar huis sturen van kinderen, maar in bepaalde situaties is het soms 

verstandiger om kinderen thuis te laten blijven.  

In zo’n geval krijgt u dit d.m.v. een brief of telefoontje van tevoren te horen. 

Mochten ouders door deze maatregel in de problemen komen, dan kunnen zij hun kind zeker 

naar school sturen, waar het in een andere groep zal worden opgevangen. 

  Wilt u dit wel vooraf melden? Uw kind wordt echter nooit direct van school naar huis gestuurd. 

 

Godsdienst 

Er is op school een deskundig medewerker die één keer per week Levo/Godsdienstles geeft.  

 

 De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en andere instanties 
Naast de vaste leerkrachten zult u het hele jaar door geregeld andere gezichten in de klas van uw 

kind zien. Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze 

school, als onderdeel van hun opleiding tot leerkracht of tot klassenassistent. 

Stagiaires van de verschillende PABO’s Scalda en ROC doen binnen onze school werkervaring 

op. Naast de leermomenten die dit de stagiaires biedt, hoort de school op deze wijze van 

de nieuwste onderwijsideeën. Daarnaast hopen wij ook de jonge leerkrachten bekend 

te maken met de interessante, mooie en gezellige kanten van het basisonderwijs. 

De leerkracht in de betreffende groep is belast met de begeleiding van de student en blijft 

verantwoordelijk voor het onderwijs in die groep. 

 

Inspectie basisonderwijs 

Onder het gezag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, wordt het toezicht 

op het basisonderwijs uitgeoefend door de onderwijsinspectie. 

De inspectie bezoekt scholen om te bepalen of zij onderwijs van voldoende kwaliteit verzorgen. 

Tot de taak van de inspectie behoort: 

     het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften 

 het bekend blijven met de toestand van het basisonderwijs, onder meer door 

scholenbezoeken 

 het bevorderen van de ontwikkeling van het basisonderwijs door overleg met het bestuur,   

de scholen, het personeel van de scholen en de besturen van gemeenten en provincie 

 het verrichten van andere bij deze wet aan de inspectie opgedragen taken 

 het doen van voorstellen aan de minister die zij in het belang van het basisonderwijs nodig 

acht. 

De inspectie heeft steeds toegang tot de scholen. Het bestuur en het personeel van de school    

zijn verplicht de inspectie alle gevraagde inlichtingen te geven over de school en het onderwijs. 
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Professionalisering van leerkrachten 

De verandering van de leerlingbehoeften heeft geleid tot de behoefte aan scholing en 

professionalisering binnen het leerkrachtenteam. Om aan de behoefte tot professionalisering te 

voldoen, is gekozen voor verschillende vormen van begeleiding en opleiding. 

Binnen de school moet de eigen kennis van de leerkrachten overgedragen worden aan de andere 

collega’s. Leerkrachten bezoeken een andere collega in de vorm van collegiale 

klassenconsultatie. Tevens worden kennis, vaardigheden en knelpunten besproken binnen de 

vergaderingen. Er wordt inhoudelijk over onderwijszaken met elkaar overlegd. Dit naar 

aanleiding van knelpunten en vragen die binnen de team-besprekingen aan de orde komen. 

Daarnaast worden de startende collega’s binnen de school begeleid door de interne begeleider, 

een leerkracht of de directie. Twee maal per schooljaar bezoekt de directeur alle klassen. 

De leerkrachten binnen de school worden aangemoedigd hun kennis te vergroten door het volgen 

van cursussen en opleidingen, die op de diverse gebieden worden verzorgd door o.a. het RPCZ, 

het Seminarium voor Orthopedagogiek, 3L academie en andere instellingen. Ook worden enkele 

cursussen intern verzorgd gedurende de studiedagen en –middagen. 

Het doel van bovenstaande mogelijkheden tot professionalisering is gericht op vergroting van de 

(onderwijs-) kwaliteit, het samenwerken en overleggen tussen de teamleden, de verbetering van 

het pedagogisch klimaat en vergroting van de kennis op verscheidene gebieden. 

Elk jaar wordt in dit kader een plan opgesteld, waarin wordt aangegeven aan welk aspect van ons 

onderwijs extra aandacht zal worden besteed. 

 

Wet BIO 

Bekwaamheidseisen zijn bedoeld als professionele kwaliteitsstandaard voor leerkrachten.  

Ze zijn vastgelegd in de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO) en het Besluit 

bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Hierin is geregeld dat leerkrachten bekwaam dienen te 

zijn én te blijven bij de uitoefening van hun beroep. Die ontwikkeling wordt vastgelegd in het 

zgn. “bekwaamheidsdossier”. Zowel de werkgever als de onderwijsgevende zelf zijn 

verantwoordelijk voor de inhoud van dit dossier. De werkgever heeft onderhoudsplicht. 

 

Taakbeleid 

In de loop der jaren is het aantal schoolse en buitenschoolse taken voor leerkrachten en 

directieleden flink toegenomen. “Alleen maar” voor de klas staan, is er allang niet meer bij.  

Dit heeft tot gevolg dat we sommige taken niet zo goed kunnen uitvoeren, als we zouden willen. 

En dat betekent dat er prioriteiten gesteld moeten worden en keuzen moeten worden gemaakt.   

Er is taakbeleid vastgesteld, waarbij meer dan voorheen gekeken wordt naar een aanvaardbare 

taakbelasting en waarbij we de hoofdzaak “de klas/ het kind” voorop blijven stellen. 

Uitgangspunt is een evenwichtige verdeling van taken. Collegialiteit blijft een belangrijke 

basishouding bij het uitvoeren van dit taakbeleid. 

Wij werken met het taakbeleidsprogramma Cupella en we hebben een Werkverdelings Plan. 

 

Veiligheidsbeleid 
Wie in een school werkt, is de hele dag bezig met leefbaarheid en veiligheid. 

Veiligheid moet! Niet omdat de overheid en de ouders dat vragen, maar omdat kinderen  

anders niet prettig en effectief kunnen leren en werken. 

Werken aan leefbaarheid en veiligheid gaat meestal terloops. Het is een onderdeel van de 

dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld door: 

 

- Het scheppen van een goede werksfeer 

- Het bevorderen van een prettige omgang 

- Waarden en normen bewaken 

- Leerlingen serieus nemen 

- Taken en verantwoordelijkheden met hen delen 

- Voorkomen en oplossen van ruzie en pesten 

- Opstellen van school-en klassenregels 
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- Goede contacten onderhouden met de ouders, op basis van wederzijds vertrouwen 

- Effectief handelen bij calamiteiten 

- De klas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren veilige school 

- Inspraak en betrokkenheid bevorderen 

 

De school heeft in 2015 het predicaat Fysieke veiligheid gekregen. Hieronder vallen de 

volgende onderdelen: 

 

- Fysieke veiligheid van het schoolgebouw 

- Fysieke veiligheid van het schoolplein 

- Fysieke veiligheid tijdens de gymlessen 

- Verkeersveiligheid 

- Brandveiligheid 

- Gehoorveiligheid 

- School- en klassenregels 

 

School en samenleving 
Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen 

zich serieus genomen door de leerkrachten. Vanzelfsprekend dragen kinderen geen wapens bij 

zich. Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. 

Er wordt gewerkt vanuit een pestprotocol. 

De school heeft een vertrouwenspersoon en een veiligheidscoördinator.  

De veiligheidscoördinator speelt vanuit haar functie en werkzaamheden een belangrijke rol in   

de advisering rond het veiligheidsbeleid. Zij is samen met de directie verantwoordelijk voor het 

continueren van het veiligheidsbeleid in de school. 

De veiligheidscoördinator is aanspreekpunt in de school voor leerlingen, teamleden, ouders en 

externe partijen.  

De veiligheidscoördinator is in het bezit van een BHV-diploma. 

Op “De Kirreweie” zijn 4 teamleden in het bezit van een BHV-diploma. Zij zijn tevens in het 

bezit van een EHBO-certificaat. 

De school houdt 1 maal per jaar een brandoefening. Het gebouw is voorzien van pictogrammen 

en bewegwijzering in geval van nood. In elk lokaal is een calamiteitenplan aanwezig. 

Het schoolgebouw heeft een gecertificeerd brandveiligheidvergunning van de brandweer en een 

verkeerveiligheidlabel van ROVZ. 

We werken samen met politie, justitie en jeugdzorg/GGD.  

De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een 

actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.  

Het invoeren van gedragsregels waar kinderen, ouders, team zich aan behoren te behouden zijn 

afgestemd op ons onderwijs. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school 

problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren.  

Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen bedoeld om kinderen een veilige plek te bieden. 

Ook het team heeft vanzelfsprekend recht op een veilige omgeving. 

Verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzend personeel is ontoelaatbaar. 

 

Veiligheid: eis van kwaliteit 
Daar waar de school de vindplaats is van veiligheid en ook van geweld, is de school ook 

verantwoordelijk en handelt, normeert, spreekt aan en past toe. In de tweede plaats is de overheid 

aan zet, die is verantwoordelijk voor de omvang van middelen, voor condities en faciliteiten 

waarmee de school kan werken. Daar waar de praktijk op school landelijk beleid weerspiegelt: 

zijn de gevolgen daarvan tevens een spiegel voor de overheid. 

De school is degene die het doet: onderwijs voor alle kinderen, op een plek die veilig is voor 

iedereen. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het bestuur als werkgever en ook 

van het team, ouders en de kinderen zelf, zonder de illusie alles en iedereen onder controle te 

kunnen hebben, wat telt is de duidelijkheid van het goede voorbeeld, in gedrag van de leiding ten 
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opzichte van de leerkrachten, van de leerkracht ten opzichte van de kinderen en van iedereen 

daar omheen.  

De overheid is degene die het mogelijk maakt: bekostiging van mensen en middelen op school. 

Zonder duidelijkheid daarover staat de school in z’n eentje, machteloos. 

Als basis voor aanspraak op leiding en leerkrachten, op ouders en kinderen, op omgeving en 

overheid, met kans op verbetering, zonder garantie dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. 

Een veilige school verzekert zich van het commitment van de ouders, voor de support van hun 

kind als leerling, voor diens succes op school. We moeten op elkaar kunnen rekenen om succes 

te kunnen behalen. 

Op De Kirreweie voelen mensen zich veilig en thuis. Er is bescherming als het nodig is, 

zodat het plezierig werken en leren is. Er wordt veel aandacht gegeven aan het voorkomen en  

aan het oplossen van problemen of conflicten. Pesten in wat voor vorm dan ook, wordt niet 

geaccepteerd.  

De Kirreweie beschikt over een incidentenregistratie. Hierin worden ongelukken, bijna 

ongelukken en ongewenst en onacceptabel gedrag in de school geregistreerd. Vervolgens worden 

deze geëvalueerd en zo mogelijk vinden er aanpassingen of wijzigingen plaats. 

 

De school en de ouders 
De betrokkenheid van ouders, partners bij het onderwijs van hun kind(eren) is van groot belang. 

Tijdens het tevredenheidsonderzoek van november 2018 geven de ouders de school een 8,0 als 

rapportcijfer.  

De verhouding tussen de ouders en school moet een vertrouwensrelatie uitstralen. Soms nemen 

ouders het niet op voor de school in de aanpak van hun kind, maar voor hun kind in heftig 

verweer tegen de school. Deze houding geeft geen basis tot oplossingen en beide partijen voelen 

zich machteloos.  

Een veilige school realiseert zich dat onderwijs begint met opvoeding. 

Niemand kan de verantwoordelijkheid van ouders overnemen, maar we kunnen wel 

omgangsnormen hanteren om met elkaar om te gaan. De school is een gemeenschappelijk stukje 

samenleving. Onze voordeur is tijdens schooltijd altijd op slot. Op deze manier willen wij de 

veiligheid van de kinderen zo veel mogelijk waarborgen. Wij verzoeken u om tijdens de lesuren 

zo weinig mogelijk te storen. 

 

Gespreksmomenten 

In het begin van het schooljaar vindt een oude vertel gesprek met de groepsleerkracht plaats.  

Een ouder vertelt over zijn/haar kind en spreekt de verwachtingen voor het schooljaar uit. 

Een goed contact tussen gezin en school is van groot belang. Voor en na schooltijd zijn er altijd 

momenten voor informeel contact tussen ouders en leerkrachten. We zien het als een driehoek, 

ouders, school en het kind. Alle partijen zijn van belang. 

Voor een gesprek in een rustige sfeer kan er beter een afspraak gemaakt worden. Dit geldt ook 

voor een gesprek met de directie. In overleg kan er dan een gunstige tijd worden vastgesteld. 
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6 DE ROL VAN DE OUDERS 
 

Ouders en onderwijsgevenden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor veel aspecten van de 

opvoeding van het kind. Vanaf het moment dat het kind bij ons op school komt delen ouders/ 

verzorgers en onderwijsgevenden een gedeelte van de opvoeding van het kind. Zodoende is het 

belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de school- en thuissituatie.  

Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen en hebben in het eigen kunnen van het 

kind. De relatie tussen thuis en school is van groot belang. Dit bevordert het zelfvertrouwen en 

de ontwikkeling van de kinderen. 

Ouders en groepsleerkrachten moeten samen en in overleg het kind een zo optimaal en veilig 

mogelijke omgeving bieden, waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij het 

ontwikkelingsniveau van het kind. 

 

De school verwacht van ouders dat ze het onderwijs kritisch volgen en de school ideeën, 

suggesties en adviezen geven. 

De school let erop dat het algemeen belang niet geschaad wordt door individuele wensen.  

Soms kunnen deze wensen snel opgevolgd worden, soms heeft het wat meer tijd nodig.  

Ook kan het schoolteam adviezen naast zich neerleggen, omdat ze niet praktisch uitvoerbaar zijn.  

Ouders krijgen in ieder geval een antwoord op hun vragen en opmerkingen. 

Ouders zijn de ambassadeurs van De Kirreweie. 

 

Informatie voorziening aan ouders over onderwijs en school 
De ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd. Naast de regelmatige gesprekken, 

die worden gevoerd over de voortgang op school, krijgen de ouders ook digitale informatie.                        

Dit om de afstand tussen school en thuis te optimaliseren. 

Informatie over school krijgt u via deze gids, Parro (is een gratis app voor oudercommunicatie), 

facebook en de website. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen, ouders en personeelsleden 

bovengemiddeld tevreden zijn over de informatievoorziening op school. Is er behoefte aan meer 

informatie, dan kunt u een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur. 

Ook de leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn bereid u nader in te lichten. 

 

Informatieavonden 

Voor de ouders van alle leerlingen uit de groepen organiseren wij in het begin van het schooljaar 

een informatieavond. Op deze avond geven wij een toelichting op de werkwijze binnen de groep 

en afspraken binnen onze school. U kunt kennismaken met de “nieuwe” groepsleerkracht.       

Het is van groot belang deze avond te bezoeken. 

 

Ouder vertel gesprek 

In het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om over hun kind te komen vertellen. 

Met behulp van een formulier kan een ouder informatie geven aan de groepsleerkracht.  

 

Algemene ouderavond 

De algemene ouderavond wordt georganiseerd door de ouders van de ouderraad en 

medezeggenschapsraad. De OR en MR doen verslag van hun activiteiten en financiële uitgaven. 

Na de pauze wordt er voorlichting over een thema gegeven, waarvan we denken dat het uw 

belangstelling heeft. 

Dat kan bijvoorbeeld over het leesonderwijs, over verkeersveiligheid, sociaal media of 

naschoolse opvang gaan. 

 

De ouderraad 

De ouderraad is een orgaan waarin ouders zitting hebben, waarvan de kinderen onderwijs op 

onze school volgen. Het doel van de ouderraad is het contact tussen ouders en school te 

bevorderen ten gunste van de kinderen. 

Dit doel probeert men te bereiken door: 
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 een goed overleg tussen ouderraad en schoolteam 

 het ondersteunen van activiteiten in en buiten de school, in samenwerking met het 

schoolteam. 

De ouderraad helpt bij het uitvoeren van activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken 

hebben. 

 

Als taken van de O.R. kan daarom o.a. worden gedacht aan het organiseren van ouderavonden, 

het bieden van hulp bij projecten, vieringen, het organiseren van sportdagen, het afscheidsfeest 

voor schoolverlaters, Zomerfeest, avondvierdaagse en diverse andere zaken. Ouders die willen 

deelnemen aan de ouderraad kunnen zich in geval van een vacature hier voor opgeven.              

De verkiezing vindt plaats tijdens de algemene ouderavond. 

  

Hulp- en klassenouders 

De school waardeert het dat de ouders/verzorgers in de school aan bepaalde activiteiten 

deelnemen. Met hun hulp kan er meer gedaan worden. Zo is er hulp bij vieringen, 

computeronderwijs en begeleiding naar het zwembad/gymzaal. 

Daarnaast zijn ouders actief bij excursies, projecten en buitenschoolse activiteiten.  

Iedere klas heeft twee klassenouders die deze hulp namens de leerkracht organiseren. 

Het is van groot belang en noodzakelijk dat deze ouders binnen onze school behulpzaam zijn           

en blijven, gezien het aantal werkende ouders steeds meer toeneemt en de hulp van ouders 

daarmee afneemt, dreigen sommige activiteiten geen doorgang meer te kunnen vinden. 

Uw inzet en betrokkenheid wordt door een ieder zeer op prijs gesteld! Ieder jaar krijgen de 

hulpouders een kleine blijk van waardering van de kinderen en het team. 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouderhulpformulier uitgedeeld, waarbij er 

activiteiten kunnen worden aangekruist. Wij weten dan wanneer wij op u kunnen rekenen. 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van De Kirreweie wordt gevormd door vertegenwoordigers  

van ouders van onze kinderen en door vertegenwoordigers van het personeel.  

De MR is te vergelijken met een soort ondernemersraad en de huidige MR bestaat uit zes 

gekozen personen, te weten drie ouders en drie personeelsleden. 

De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen. 

 

De taken en werkzaamheden van de MR bestaan uit: 

- advies/ beslissingen nemen over voorstellen die door het Bestuur Openbaar Onderwijs 

worden voorgelegd; 

- (ongevraagd) advies geven aan het bestuur; 

- bespreking -indien gewenst- van alle zaken die de school betreffen; 

- advies m.b.t. procedures omtrent aanstelling, ontslag en taakverdeling van het personeel; 

- advies over de besteding van de middelen van de school, verbouwing en onderhoud; 

- advies m.b.t. het aangaan van fusies of bindende samenwerking, voor zover van toepassing; 

- instemming met eventuele verandering van de doelstelling van de school/ schoolwerkplan, de 

veiligheid en de gezondheidsomstandigheden; 

- instemming met de beleidsplannen die door de school worden opgesteld, zoals de schoolgids, 

het schoolplan en het jaarverslag/jaarplan. 

 

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. 

De raad heeft, onafhankelijk van het te behandelen onderwerp, informatierecht, adviesrecht,    

dan wel instemmingsrecht. 

Ouders kunnen zich kandidaat stellen en moeten via verkiezingen worden gekozen. 

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar, met uitzondering van agendapunten die  

personen betreffen. 

De verslagen van de MR zijn ook openbaar en liggen op school ter inzage. 

De data van de OR- en MR vergadering staan ruim van tevoren in de nieuwsbrief. 
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Alle openbare basisscholen op Schouwen-Duiveland zijn vertegenwoordigd in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

Dit is een raad, bestaande uit ouders en leerkrachten van iedere Obase school. Deze GMR 

behartigt de belangen van de 10 scholen samen. Onze school wordt hierin vertegenwoordigd 

door een ouder lid of een personeelslid van de medezeggenschapsraad. 

 

Kinderraad 

Er zijn in groep 5, 6, 7 en 8 klassenvertegenwoordigers. Deze kinderen zijn op democratische 

wijze gekozen door hun klasgenoten. In elke groep zijn twee vertegenwoordigers die namens de 

kinderen in de groep optreden. 

Op school hebben we een Medezeggenschapsraad, een Ouderraad en een Kinderraad. 

Om de vijf weken zullen deze kinderen een overleg hebben met de directeur. 

Er worden dan zaken besproken die leven bij de kinderen van hun groep (de achterban). Er wordt 

dan over onderwerpen gesproken wat goed gaat en wat beter/anders kan. Eveneens komen er 

nieuwe ideeën en suggesties aan bod. Op deze wijze geven wij onze leerlingen nog meer inbreng  

in het onderwijs op school. 

 

 
 

Ouder & onderwijs 

Ouders en onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders                          

kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met ons opnemen. Gratis en 

onafhankelijk. Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar 

er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor 

medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten 

en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.                                

Ouders & onderwijs 

Bel: 0800-5010  Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur. 

Mail: vraag@oudersonderwijs.nl 

www.oudersonderwijs.nl  

mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
http://www.oudersonderwijs.nl/
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Gedragscode voor ouders die assisteren op OBS De Kirreweie. 

Met tal van activiteiten, die op school worden georganiseerd, wordt de hulp ingeroepen van ouders. 

Door deze samenwerking hopen we de leerlingen iets extra’s te kunnen bieden, wat zonder die hulp niet 

zou kunnen. We denken hierbij aan de breedst mogelijke ondersteuning. 

Een greep hieruit: begeleiding naar het zwembad en de gymzaal is verplicht, (zonder hulp geen gym), 

assistentie bij gezelschapsspelletjes, begeleiding bij excursies, organisatie van feesten, natuurexcursies, 

enz. Bij vrijwel alle ondersteunende activiteiten verloopt de samenwerking vlekkeloos. Dat willen we 

graag zo houden, daarom hebben we een gedragscode opgesteld, waarmee we eventuele problemen in de 

toekomst kunnen voorkomen. 

 

 

Wat verwachten we van de assisterende ouders: 

 Wanneer een assisterende ouder verhinderd is moet zij dat tijdig doorgeven, (minimaal een dag 

van tevoren). 

 De ouder kan in een groep leerlingen vertrouwelijke informatie te horen of te zien krijgen. 

Evenals de leerkrachten heeft hij/zij een morele zwijgplicht. 

 Van de assisterende ouder wordt verwacht dat hij/zij op een gepaste en respectvolle manier met 

de leerlingen omgaat.  

 

Wat kunt u van de leerkrachten/school verwachten: 

 Bij problemen kan te allen tijde de hulp ingeroepen worden van de leerkracht. 

 De leerkracht houdt altijd de eindverantwoordelijkheid. 

 Wanneer blijkt dat een ouder zijn of haar taak niet volgens wederzijdse verwachtingen uitvoert 

kan hierover een gesprek plaatsvinden. 

 Voor de assisterende ouder is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 De ouders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. 

 De assisterende ouder hoort van de leerkracht duidelijk uitgelegd te krijgen wat zijn/ haar taak is. 

 De leerkracht is gerechtigd om een eigen keuze te maken welke hulpouder zij/hij inzet bij een 

bepaalde activiteit 

 De ouders horen eveneens van de leerkracht duidelijk uitgelegd te krijgen wat het tijdstip is 

waarop hij/zij wordt verwacht. Ook moet duidelijk zijn of het een eenmalige ondersteunende 

activiteit is of een activiteit voor enkele maanden.  

 

 

Klachtenregeling 

Onze leerlingen hebben recht op een veilige omgeving als ze naar school gaan. Maatregelen in  

het kader van Arbo-wetgeving zijn hierop gericht. Maar ook maatregelen om pesten,  

ongewenste intimiteiten, agressie en geweld tegen te gaan zijn van belang voor een veilige 

omgeving. Dergelijke maatregelen of het ontbreken daarvan kunnen/kan via de klachtenregeling 

bespreekbaar worden gemaakt. Het openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland heeft een 

klachtenregeling. Deze kunt u vinden op www.obase.nl en op de site van de school. 

Ouders 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, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden 

afgehandeld. 

Iedere school heeft een contactpersoon aangewezen die de klager aanhoort en desgewenst 

verwijst naar één van de twee vertrouwenspersonen, aangesteld door de gemeente.  

 

http://www.obase.nl/
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Ook als een ouder/verzorger (verbaal) agressief optreedt tegen een leerkracht of directie, dan wel 

geestelijk of fysiek bedreigt kan er een klacht worden ingediend. 

 

De vertrouwenspersoon op De Kirreweie is verbonden met de school, bij wie kinderen, 

ouders/verzorgers vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse 

zaken terecht kunnen. De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon op. Zij heeft ook een 

preventieve functie in het voorkomen van problemen. De vertrouwenspersoon garandeert 

vertrouwelijkheid. Maar aan de andere kant heeft zij een meldplicht als er strafbare feiten aan het 

licht komen. 

 

Schoolcontactpersoon op onze school is: Mevr. M.Vroegop-Teeuw 

Zij is donderdag op school aanwezig. Als u haar wilt spreken, kan dit door een afspraak te 

maken.  

 

Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de ‘Landelijke geschillencommissie’.  

Deze commissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over de 

gegrondheid van een klacht, het nemen van maatregelen e.d. 

 

De vrijwillige ouderbijdrage 

Zoals iedere school vraagt ook onze school een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders.  

Hieruit worden de extra activiteiten voor kinderen bekostigd, zoals de Sint-Nicolaas-, Kerst-, 

Paasviering, afscheid schoolverlaters, e.d. Daarnaast worden er die zaken uit bekostigd die niet 

tot het “gewone” onderwijsprogramma behoren. Het gaat dus om extra activiteiten of 

voorzieningen voor de kinderen. Dit zijn activiteiten waarvoor de school geen bekostiging 

ontvangt van de Rijksoverheid. Het loopt geheel via de girorekening van de ouderraad en heeft 

de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. U krijgt rond november een 

betaal verzoek zoals dit is vastgesteld op de algemene ouderavond. 

Voor het komende schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage € 25,00 per kind. Verder komt hier 

nog een vrijwillige bijdrage voor een Sinterklaascadeautje en schoolreis/kamp bij. Kinderen die 

na de kerstvakantie op school komen mogen de helft van de vrijwillige ouderbijdrage betalen. 

Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, dan kunt u dit op school kenbaar 

maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen. Tevens is het mogelijk om gebruik 

te maken van een regeling via de sociale dienst. Met een verklaring kunt u het volledige bedrag 

declareren.    

Rabo nr. NL94RABO0357810023 t.n.v. ouderbijdrage De Kirreweie 

 

Op de algemene ouderavond brengen de MR en de OR verslag uit van de werkzaamheden van 

het afgelopen schooljaar. De penningmeester legt op deze avond verantwoording af over het 

gevoerde financiële beleid. 

 

Schoolverzekering voor kinderen 

Voor het hele schooljaar is een collectieve schoolverzekering afgesloten, bestaande uit        

een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

De kosten van deze verzekering worden onder andere betaald uit de ouderbijdrage. 

 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. 

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende  

invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk  

meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt  

(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte fiets, bril, mobiele telefoons, 

kleding e.d.) valt niet onder de dekking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
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actief zijn, de 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 de stichting Obase niet (zonder meer) aansprakelijk voor  

alles wat  tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel  

het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten 

worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een  

misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingplichtig,  

wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school moet dus te kort geschoten 

zijn in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er  

sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld hiervan  

is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de  

aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van  

leerlingen. De ouders van leerlingen zijn primair verantwoordelijk voor het doen en 

laten van hun kind. Een leerling die tijdens de schooluren en buitenschoolse  

activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in eerste  

instantie zelf (of de ouders) verantwoordelijk en aansprakelijk voor.  

Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheids-verzekering 

afsluiten.  

De mogelijkheid bestaat om particulier een eigendommen-en ongevallenverzekering af te sluiten. 

Deze verzekering van AON dekt diefstal en alle schade aan kleding, persoonlijke spullen, zoals 

mobiele telefoons, laptops en tablets en andere eigendommen van leerlingen. De dekking geldt 

onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht van leerkrachten of 

hulpkrachten. 

Ook gedekt is schade die ontstaat tijdens het vervoer rechtstreeks van huis naar school of 

omgekeerd, of naar andere plaatsen die door de school worden aangegeven, bijvoorbeeld bij 

excursies. De dekking geldt in heel Europa. 

Ongevallenverzekering                                                                          
De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, 

geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp na een ongeval. Voor blijvende invaliditeit kunt u 

kiezen voor een hoger verzekerd bedrag. De dekking geldt 24 uur per dag, elke dag van het jaar 

Meer informatie www.aononderwijs.nl   

 

Sponsoring 
Het Ministerie heeft in een convenant de gedragsregels vastgelegd, waaraan scholen zich moeten 

houden bij sponsering. U kunt dit convenant vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-

2022 Daarin staat bijvoorbeeld dat sponsoring de inhoud van het onderwijs niet mag 

beïnvloeden. Reclame in het lesmateriaal mag dus niet.  

Op onze school hebben wij tot nu toe niet aan structurele sponsering gedaan. Mochten wij 

hiertoe overgaan, dan zal er eerst overleg plaatsvinden tussen team, ouderraad en 

medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht over het 

sponsorbeleid van de school. In de MR is afgesproken dat elk aanbod van sponsering apart 

beoordeeld moet worden door de MR. 

Wel ontvangen wij regelmatig met feesten e.d. giften in natura van ondernemers en ouders.  

Deze zijn van harte welkom en wij stellen dit zeer op prijs. 

http://www.aononderwijs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022
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Leerplicht en verlofregeling 
Bij schoolverzuim wordt gehandeld volgens de regels die binnen het openbaar onderwijs 

Schouwen-Duiveland gelden. Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen, wordt hiervan 

melding gedaan bij de leerplichtambtenaar en worden de ouders op de hoogte gesteld. 

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet  

zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen.  

Bij het beoordelen van verlofaanvragen worden bij ons op school de richtlijnen van het 

overeengekomen eilandelijk verlofbeleid op Schouwen Duiveland aangehouden. 

Deze richtlijnen kunt u vinden op de site van Obase http://www.obase.nl/extra-verlof/ en op de 

site van onze school. 

Een verzoek tot extra verlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 8 

weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

 

Verlof om medische redenen: 

Het betreft hier een bezoek aan bv huisarts, tandarts/orthodontist of specialist.  

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om 

dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Dit zal echter niet altijd lukken. 

Kinderen mogen alleen zonder begeleiding naar huis of naar een van bovengenoemde bezoeken 

als u dit schriftelijk aan ons meedeelt. 

 

Verlof ten bate van therapie tijdens schooltijd:  
Een aantal van onze leerlingen heeft hulp bij RT, logopedie, fysiotherapie e.d. onder schooltijd.  

De reden van dit beleid ligt in het feit dat het verzuim onder schooltijd toeneemt, doordat er meer 

en beter gediagnosticeerd wordt binnen ons huidige onderwijs. Kinderen krijgen gerichter hulp 

geboden, een positief feit.  
  

Voor therapie onder schooltijd zijn er echter ook wettelijke eisen aanwezig (vergelijkbaar met 

verzuim). Het is niet aan de ouders om te bepalen of het kind tijdens schooltijd aan vervangende 

activiteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de school en is gebonden aan 

wet- en regelgeving.   

 Onderwijstijd vloeit nu weg, tijd die we voor ons structurele onderwijsaanbod nodig hebben:  

• Voor therapie op niet onderwijskundig vlak mogen wij geen vrijstelling geven.   

• Voor therapie op onderwijskundig vlak (met bijvoorbeeld een bewijs van noodzaak van 

 huisarts, specialist of kinderpsychiater) mogen wij dat weer wel.   

  

Dit vraagt om enige uitleg!  

  

Wij verzoeken ouders zo min mogelijk onderwijstijd verloren te laten gaan. Voor een aantal 

leerlingen is therapie na schooltijd prima te doen, maar voor een aantal leerlingen is het 

bijvoorbeeld qua inspanning juist beter om wel onder schooltijd te gaan. Als de noodzaak daar is, 

gaan we in goed onderling overleg met elkaar kijken wat haalbaar is.   

  

Als we therapie alleen na schooltijd gaan plaatsen veroorzaakt dat frictie met de beschikbare 

tijden bij de externe hulpverleners (veel vraag in beperkte tijd). Met diverse 

therapeuten onderhouden wij nauw contact, zodat de noodzakelijke  

eindverantwoordelijkheid van de leerkracht geborgd is.  Dit heeft 

voordelen voor kind, ouders, hulpverleners en school.  

  

http://www.obase.nl/extra-verlof/
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Het is mogelijk dat het kind de therapeut onder schooltijd ontmoet in zijn/haar praktijk. Het kan 

ook voorkomen dat therapeuten binnen de school diensten uitoefenen (bijvoorbeeld een 

observatie tijdens de gymles of in de klas).  

  

Een volledig waterdichte regeling is onmogelijk, daarom hebben we voor therapie onder 

schooltijd de volgende criteria vastgesteld:  

 

• Therapie onder schooltijd is alleen toegestaan als het onderwijs vervangende activiteiten 

 omvat. 

• Wanneer ouders volledig op eigen initiatief een behandeling inzetten mag dat niet onder 

 schooltijd. 

• Een dagdeel vrij voor onderzoek is toegestaan.  

• Voor het volgen van therapie onder schooltijd voor kinderen van 5 jaar en ouder, dienen        

 ouders een verzoek in bij de directeur van de school 

 

Voorbeelden van therapie (onder schooltijd) waarbij waarbij een samenhang met de 

onderwijsopdracht aanwezig is (bijvoorbeeld wanneer het ontwikkelingsproces van een kind 

dreigt te stagneren):  

 Logopedie (in samenhang met onderwijsopdracht) 

 Fysiotherapie (in samenhang met onderwijsopdracht) 

 Speltherapie 

 Dyslexiebehandelingen 

 SOVA trainingen 

 Doorverwijzingen via schoolarts 

 

Tijdens de Citoweken in januari en juni wordt er geen verlof verleend. 

 

Afwezigheid van uw kind/ te laat komen 

Mocht uw zoon of dochter in verband met ziekte, bezoek aan een arts of tandarts niet naar school 

komen, wilt u dit dan voor 8.30 uur even laten weten via een telefoontje of een briefje? 

Ontvangen wij van u geen bericht, dan zullen wij rond 9.00 uur proberen u telefonisch te 

benaderen. Wij willen ernstige incidenten hiermee uitsluiten. 

Om zoveel mogelijk effectieve leertijd te benutten, gaat de schoolbel voortaan om 8.25 uur, 

zodat we direct om 8.30 uur kunnen beginnen met het leesonderwijs. Dit geldt tevens voor  

de pauze- en middagbel. Het scheelt een kwartier per schooldag en ruim een uur per week.  

Als uw kind regelmatig te laat op school komt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Het is daarom verstandig om ook het telefoonnummer van uw werk op school achter te laten. 

Vriendelijk verzoeken wij u om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. 

 

Regels voor toelating, schorsing en verwijdering 

Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat op onze school geen leerlingen worden 

geweigerd. 

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.  

 

Ouderlijk gezag en het verstrekken van informatie 
Ouders die niet met het ouderlijke gezag zijn belast, kunnen bij de directeur van de school een 

schriftelijk verzoek indienen om te worden geïnformeerd omtrent belangrijke feiten en 

omstandigheden van hun kind, zoals rapporten en uitnodigingen voor ouderavonden.  

De directeur beslist over het schriftelijk verzoek. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk 

gemotiveerd. De ouder kan hiertegen bij het bestuur bezwaar aantekenen. 
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De informatie kan geweigerd worden als: 

- de informatie niet op gelijke wijze zou worden verschaft aan de gezagdragende ouder  

en/of het belang van het kind zich tegen het verstrekken van informatie verzet. 

Bij inwilliging van het verzoek wordt de informatie aan de niet-gezagdragende ouder 

toegezonden, tenzij deze er mee heeft ingestemd dat de informatie met het kind wordt 

meegegeven. 

 

Naar aanleiding van gebeurtenissen 

Wanneer zich op school iets bijzonders heeft voorgedaan dat uw kind aangaat, zullen wij altijd 

contact opnemen.  

Wij zullen dan mondeling of telefonisch contact opnemen. Bij ziekte of een ongeval nemen wij 

zo spoedig mogelijk contact op. Het is daarom van het grootste belang dat wij van uw telefoon-

en/of mobiele nummer(s) op de hoogte zijn. 

Wij stellen het ook zeer op prijs als u bijzonderheden meedeelt, wanneer er thuis iets aan de hand 

is. Dan kunnen wij de kinderen beter begeleiden. Na schooltijd kunt u telefonisch contact krijgen 

met de leerkrachten, intern begeleider of de directeur. 
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7 ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 

 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

 

Het onderwijs van nu is niet meer het onderwijs zoals we dat meer dan 20 jaar geleden 

ontvingen. Het primair onderwijs ontwikkelt zich na jaren van klassikaal leren (de leerkracht 

verwacht van alle leerlingen hetzelfde) via gedifferentieerd groepsleren (de leerkracht stemt het 

aanbod beter af op de onderwijsbehoeften van een leerling) steeds meer naar zogenaamd 

gepersonaliseerd onderwijs waarbij het onderwijs (mede) wordt vormgegeven vanuit de 

betrokkenheid en zelfstandigheid van leerlingen.  

 

De komende jaren willen wij als school het leren gaan vormgeven vanuit de leerkracht en de 

leerling sámen. De leerlingen worden steeds meer betrokken bij hun eigen leerontwikkeling.  

De rol van de leerkracht blijft hierbij essentieel. De leraar onderwijst leerlingen vaardigheden 

waarbij ze hun eigen leerontwikkeling zo goed mogelijk kunnen beïnvloeden, maar sommige 

leerlingen hebben meer baat bij onderwijs dat gestuurd wordt door de leerkracht.  

De leerkracht faciliteert het onderwijs op zo’n manier dat het zoveel mogelijk aansluit bij de 

individuele leerling. Naast het onderwijzen van kennis gaat het vooral om het aanleren van 

vaardigheden waardoor er meer oog komt voor het iegenaarschap en de persoonsvorming van 

leerlingen. Onze ervaring tot dusver met het betrekken van leerlingen bij hun leerproces is dat de 

motivatie van leerlingen toeneemt, ze zich competenter voelen en de leerresultaten zelfs omhoog 

gaan.  

 

Wat doen we al en wat gaan we nog doen: 

 In 2018 hebben we de Kanjertraining ingevoerd. Dit is een training ter bevordering van 

het 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.  

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in 

de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining 

leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in 

sociaal stressvolle omstandigheden. 

 Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we voor de vakken lezen, taal en rekenen in de 

groepen 3-8 op Chromebooks met de digitale methode Snappet. Deze methode biedt, 

naast de mogelijkheid om leerlingen op eigen niveau te kunnen onderwijzen, leerlingen 

inzicht in hun eigen leerproces.  

 In schooljaar 2019-2020 hebben we ingezet op het inzicht geven in de doelen voor 

leerlingen en hoe ze deze kunnen plannen. Aansluitend zijn de leerkrachten, in het 

verlengde van een opleiding rondom ontwikkelingsgericht coachen, kindgesprekken gaan 

voeren waarin leerlingen en leerkracht elkaar feedback gaven en reflecteerden op hun 

eigen handelen vanuit een growth mindset. Ook werden de oudervertelgesprekken en 

voortgangs-gesprekken met ouders geïntroduceerd. 

In datzelfde jaar hebben we ons als team georiënteerd op de wijze waarop we het 

eigenaarschap bij leerlingen verder kunnen vergroten en is de wereldoriënterende 

methode Faqta ingevoerd waardoor we de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en 

biologie meer integraal kunnen aanbieden. 

 In schooljaar 2020-2021 willen we de bewustwording en het eigenaarschap van leerlingen 

over hun eigen leerproces verder vergroten, hun (en ons) leren zichtbaar(der) maken en 

een nauwere samenwerking tussen de afzonderlijke groepen realiseren.  
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Het Schoolplan 

Iedere vier jaar stelt het schoolteam een Schoolplan samen, waarin de beleidsplannen voor deze 

jaren worden weergegeven. Dit plan geeft veel informatie over de ontwikkelingen binnen de 

school en is een toekomstgericht werkplan. Wanneer u belangstelling hebt voor dit plan, kunt u 

dit via de medezeggenschapsraad kenbaar maken. U wordt dan door de oudergeleding 

geïnformeerd. Het plan wordt door de medezeggenschapsraad en het bestuur goedgekeurd, 

waarna het naar de onderwijsinspectie wordt gestuurd. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Het onderwijs binnen de school wordt regelmatig besproken op de teamvergaderingen. 

De protocollen worden op de agenda gezet en besproken, aangepast en vastgesteld.  

Naar aanleiding hiervan hebben we in het Schoolplan een aantal plannen gemaakt om onderdelen 

van het onderwijs te verbeteren of aan te passen. Deze veranderingen worden gezamenlijk 

opgezet en uitgevoerd. Eveneens wordt er in de vergaderingen uitgebreid over de lessen, de 

methoden en de wijze van lesgeven gesproken. Door regelmatig toetsen af te nemen en deze te 

vergelijken kunnen we ook zien hoe de leerlingen functioneren in vergelijking met voorgaande 

toetsen en met andere kinderen in Nederland. Zo nodig wordt ons onderwijs hierdoor ook 

aangepast. 

 

Studiemiddagen 

Het team van De Kirreweie probeert voortdurend het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk 

vorm en inhoud te geven. Daarom is naast voorbereiding en verdieping veel overleg nodig. 

Hiertoe zijn er na de schooltijd teamvergaderingen. Doordat er behoefte is aan meer tijd voor 

teamoverleg, hebben we zogenaamde studiedagen/middagen in het jaarplan opgenomen. 

Uiteraard wordt dit ruim van tevoren in de nieuwsbrief en in deze schoolgids bekend gemaakt. 

 

Zorg voor de relatie school en omgeving  

De vorming van de Stichting Obase heeft geleid tot een nauwere samenwerking tussen alle 

openbare basisscholen. Naast praktische zaken komen ook fundamentele aspecten van het 

onderwijs aan de orde. Tevens worden Schoolplanontwikkelingen gezamenlijk ter hand 

genomen.  

 

De contacten met het speciaal basisonderwijs (De Meie te Zierikzee) lopen via het 

Samenwerkingsverband Kind op 1. 

 

Stichting Obase beschikt over een voorziening voor hoogbegaafden: Vitruvio.  

Dit is een afdeling binnen OBS Binnen de Veste in Zierikzee voor kinderen die hoogbegaafd zijn 

en beschikken over een IQ van 130 of meer. Regelmatig worden er informatieavonden gegeven, 

waar u vrijblijvend gebruik van kunt maken. 

 

Met de plaatselijke openbare bibliotheek hebben wij een goede samenwerking. 

Jaarlijks zijn er groepsbezoeken en activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek en wij 

lenen o.a. boekencollecties voor verschillende groepen. 

 

De schoolbegeleidingsdienst, Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), is niet meer 

weg te denken binnen de hele schoolontwikkeling en zorgstructuur. Met de relatiebeheerder 

wordt jaarlijks een afspraak gemaakt op grond van de behoeften aan begeleiding en zorg. 

 

De studenten van de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Hogeschool Zeeland, afd. 

PABO, te Vlissingen), en ROC krijgen bij ons de gelegenheid om praktijkervaring op te doen    

in de verschillende groepen. Voor de beoordeling vinden er bezoeken plaats van de Pabodocent. 

De directeur van onze school verzorgt de coaching van de studenten en startende leerkrachten 

van alle Obasescholen. 
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Opleidingsschool 

 

In de opleidingsschool leiden de Pabo en wij in de basisschool studenten op om leerkracht te 

worden. Werkplek leren neemt een centrale plaats in.  

   

Doelen van opleiden in de school 

- In essentie staan de leerlingen centraal; goed opgeleide leerkrachten zijn belangrijk 

- Aanstaande leraren en andere aanstaande professionals in scholen en opleidingen 

  opleiden. 

- Zittende leraren en andere professionals in scholen en opleidingen verder 

  professionaliseren. 

- Voorbeeldpraktijken van onderwijs ontwikkelen en verspreiden onder andere scholen en 

  opleidingsinstituten. 

- De school en de opleiding gelijktijdig verbeteren. 

- Duurzaam, toegepast onderzoek uitvoeren ten behoeve van de professionele ontwikkeling 

  van de school en van de leerkrachten. 

 

  Het bereiken van deze doelen resulteert in een opleidingsplan (curriculum), 

  professionaliseringsplan en een kwaliteitsplan 

 

De Onderwijsgids 
Informatie over onderwijszaken van algemene aard treft u aan in de Onderwijsgids, een uitgave 

van het Ministerie van Onderwijs. 

In de Onderwijsgids wordt aandacht besteed aan verschillende rechten en plichten van ouders en 

leerlingen, die niet specifiek te maken hebben met onze school of een andere openbare school 

voor basis onderwijs op Schouwen-Duiveland. Het zijn rechten en plichten die simpelweg voor 

iedereen in ons land gelden. 
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8 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Toetsen 

Tijdens hun schoolloopbaan worden de leerlingen regelmatig gevolgd om te zien of datgene wat 

geoefend is er ook goed “in zit”. Hiervoor hanteren we methode gebonden toetsen en 

methodeonafhankelijke toetsen, zoals toetsen van AVI (gericht op het technisch lezen), SVS 

(gericht op spelling) Rekenen/Wiskunde en registraties in het Cito-leerlingvolgsysteem. 

In groep 1 en 2 gebruiken we Rekenen en Taal voor kleuters. Vanaf groep 3 worden er meer 

Cito-toetsen afgenomen en wordt het niveau van de leerlingen vastgesteld. Er zijn verschillende 

soorten toetsen: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/ wiskunde en studievaardigheden. 

Door middel van het leerlingvolgsysteem wordt iedere leerling in kaart gebracht. Dit gebeurt 

volgens landelijke normen. Zo kan al vroegtijdig gesignaleerd worden hoe de prestaties van de 

leerling zijn. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets in de vorm van de IEP toets en het 

Drempelonderzoek afgenomen. Tijdens de cito weken worden er geen verlofaanvragen 

goedgekeurd. 

 

De IEP toets 

IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Het is een pakket aan toetsen, instrumenten 

en bijbehorende rapportages, wat een compleet beeld geeft wat een leerling in zijn/haar mars 

heeft. Het is een valide en betrouwbare ondersteuning bij het adviseren van een leerling en de 

ouders in de overgang naar het voortgezet onderwijs. De IEP advieswijzer brengt de leerling als 

geheel in kaart, terwijl de IEP eindtoets de wettelijk verplichte uitspraak doet over het 

referentieniveau van taal en rekenen van een leerling en een schooladvies geeft dat daarop 

gebaseerd is. 

 

Eindresultaten groep 8 schooljaar 2020: 

Afgelopen schooljaar 2019-2020 zaten 9 leerlingen in groep 8. Deze leerlingen hebben de IEP 

eindtoets niet kunnen maken vanwege de crisis rondom het coronavirus.  

De Inspectie kijkt om die reden in 2020 op andere wijze naar de eindresultaten. Vanaf schooljaar 

2020-2021 zal standaard met dit nieuwe onderwijsresultatenmodel gewerkt gaan worden.  

De Inspectie berekent een gemiddeld behaald percentage referentieniveaus over drie schooljaren. 

Door de bijzondere omstandigheden in 2020 berekent zij dit op basis van de schooljaren 2018 en 

2019. De signaleringswaarde voor het percentage 1F moet minimaal 85% zijn en het percentage 

2F/1S moet bij een schoolgewicht tussen 31 en 32 aan minimaal 45,5% voldoen.  

U kunt eventueel meer over deze wijze van signaleren vinden op 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-

nieuw-onderwijsresultatenmodel  

In beide gevallen scoren wij als school ruim boven deze signaleringswaarden.  

In schema ziet het er voor onze school als volgt uit: 

 

School Schooljaar 
School 

gewicht 

Aantal 

leerlingen 

ten minste 1F 

  

signalering

swaarde 

        LV TV RV 1F 

 
      aantal % aantal % aantal %   

Kirreweie 

2017-2018 

31 

23 23 100% 23 100% 22 96% 

 98% 2018-2019 20 20 100% 19 95% 19 95% 

2019-2020  9             

 

 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
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2F/1S   signaleringswaarde 

LV TV RV 2F/1S 

aantal % aantal % aantal %   

18 78% 15 65% 12 52% 

 64% 13 65% 14 70% 11 55% 

            

 

In voorgaande schooljaren werd gekeken naar de totaal score op de IEP eindtoets.  

Hieronder vindt u de trendanalyse met betrekking tot de eindresultaten van onze school en de 

beoordeling door de Inspectie over de afgelopen 4 jaar: 
 

2019        2018  2017  2016    

V              V            B                     B   

 

G= gemiddeld  

V = voldoende 

B= bovengemiddeld 

                                                     

Sinds 2018 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gemiddeld en bovengemiddeld.  

De score is simpelweg voldoende of onvoldoende.   

De resultaten zijn conform de verwachting van de individuele leerlingen en met name op het 

gebied van taalverzorging en lezen is het een goed resultaat. Kinderen hebben individueel en als 

groep maximaal gepresteerd.     

 De leerlingen hebben het maximale gehaald uit het schoolaanbod en voelden zich goed toegerust 

voor de eindtoets.  

 

De adviezen van “De Kirreweie” aan groep 8 in 2020 waren als volgt: 

VWO   2 (22%) 

HAVO   2 (22%) 

MAVO/HAVO 1 (11%) 

MAVO                       2 (22%) 

VMBO K/M  1 (11%) 

VMBO B                    1 (11%) 

 

De schoolverlaters gaan naar de volgende scholen voor Voortgezet Onderwijs:          

SCHOOLVERLATERS 2020 

Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee    4 

SSG Nehalennia      5 

                                            

SCHOOLVERLATERS 2019 

Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee                                          11 

SSG Nehalennia                                                                     8 

Isaac Beeckman                                                                      1 

 

SCHOOLVERLATERS 2018 

Pontes Pieter Zeeman, Zierikzee    11 

Helinium (Hellevoetsluis)       1 

SSG Nehalennia      10 

Isaac Beeckman                   1 

Ostrea lyceum         1 
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Uit bovenstaande valt op te maken dat er een bovengemiddeld uitstroompercentage is. Het valt 

op dat dit percentage bijzonder is samengesteld. Ruim 77% van onze leerlingen stroomt uit naar 

VWO/HAVO/MAVO. Alle leerlingen hebben optimaal geprofiteerd van het onderwijs-aanbod in 

combinatie met hun motivatie en goede (leer) sfeer in de klas. Er was de afgelopen jaren een 

goede leersfeer met een hoge mate van eigen inbreng door leerlingen en de mogelijkheid om 

elkaar te helpen.  

 

Leerstof aanbod 

De afgelopen jaren heeft de groep met de methodes van Snappet, Nieuwsbegrip en Estafette 

gewerkt. Dit schooljaar zijn we gestart met Snappet. We zien geen afwijkende scores, m.a.w. de 

leerlingen zijn niet aanwijsbaar beter of minder gaan presteren door het werken met Snappet, een 

systeem wat leerlinggebonden werkt en zich aanpast aan het niveau van de individuele leerling.  

 

Schooldoel en Visie naar VO  

De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het 

vervolgonderwijs middels gesprekken, bezoeken van V.O. instellingen en indien nodig, 

bemiddeling. 

 

Doel van de school 

Iedere leerling voorbereiden om een goede overstap te maken naar een school voor Voortgezet 

Onderwijs waarop de leerling zich prettig voelt, op een niveau dat bij hem/ haar past.  

Dit niveau is per leerling verschillend, maar het streven is altijd om het beste van ieder kind haar/ 

zijn talent te benutten. In groep 8 komt, na 7 jaar intensief onderwijs, uiteindelijk een antwoord 

op de vraag naar welke vorm van Voortgezet Onderwijs (VO) een leerling kan doorstromen.  

Daarbij spelen een aantal factoren een rol: 

 

Drempelonderzoek en Eindtoets 

De specifieke functie van de Eindtoets is het verstrekken van een onafhankelijk advies voor de 

keuze van het best passende brugklastype voortgezet Onderwijs. Iedere school voor Voortgezet 

Onderwijs evenals de inspectie, verlangt een onafhankelijke toets.  

De Eindtoets Basisonderwijs is een leerschool vorderingentoets. De toets meet wat een kind in 

vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. 

Begin oktober nemen wij bij alle leerlingen het Drempelonderzoek af. We maken een 

groepsanalyse en op basis daarvan een GHP.  

Voor de Eindtoets geldt, dat de basisvaardigheden centraal staan. De IEP- toets wordt jaarlijks 

voor de meivakantie op twee ochtenden afgenomen. De toets meet rekenen, taal en alle vormen 

van lezen. De resultaten hiervan worden gebundeld tot één advies. In verreweg de meeste 

gevallen komen het eerder verkregen advies overeen met de behaalde eindscore. In een enkel 

geval valt de IEP score hoger uit, in samenspraak met ouders en kind, kan in dat geval worden 

gekeken of er op een hoger niveau kan worden doorgestroomd. Valt de eindscore lager uit dan 

heeft dat geen gevolgen voor het eerder gegeven advies.  

 

De verwijzing 

In de loop der basisschooljaren is al een idee door ouders, school en leerling over het instroom-

niveau op het VO gevormd. Regelmatig worden leerkrachten door ouders gevraagd naar welke 

vorm zij denken dat een zoon of dochter zou kunnen. We zijn terughoudend in onze uitspraken 

hierover, omdat een aantal omgevingsfactoren van invloed zouden kunnen zijn op de verdere 

ontwikkeling van een kind. Uitspraken hierover worden vooraf gegaan met de woorden; “ Het 

ligt in de lijn der verwachting dat…….” 

Uiteindelijk moet deze vraag concreet worden beantwoord en dat doen de leerkrachten van groep 

8 in overleg met alle betrokken leerkrachten, intern begeleider en directie. 
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Onderwijskundig Rapport 

Op het Onderwijskundig Rapport (OR) worden alle relevante gegevens genoteerd die nodig zijn 

om de overdracht zo volledig mogelijk te maken. Naast de leerresultaten worden ook fysieke, 

mentale en emotionele eigenschappen benoemd, evenals andere bijzonderheden als thuissituatie, 

bepaalde gebeurtenissen, ontvangen extra hulp, afgenomen onderzoeken en onderlinge relaties. 

Dit rapport wordt gemaakt door de leerkrachten van groep 8, die het daarna overleggen aan de 

intern begeleider en directeur. Twee weken voor de oudergesprekken in maart krijgen alle ouders 

het OR van hun zoon of dochter al in hun bezit om kennis te nemen van de inhoud ervan. Tijdens 

het gesprek wordt hierover van mening gewisseld. Na een akkoord verklaring van zowel ouders 

als leerkrachten wordt het OR ondertekend door ouders, leerkrachten en de directeur. Het 

origineel wordt samen met het aanmeldingsformulier opgestuurd naar de nieuwe school van 

aanmelding, een kopie wordt aan de ouders verstrekt en een derde exemplaar gaat in het 

schoolarchief.  

 

Aanmelding 

De Kirreweie neemt de aanmelding voor haar rekening. Bij de leerkrachten van groep 8 wordt 

het inschrijfformulier en overige documenten (uittreksel geboorteregister) ingeleverd die dit met 

het Onderwijskundig Rapport en eventuele aanvullende onderzoeksgegevens (waar de ouders 

uiteraard toestemming voor geven) opsturen vóór 1 april naar de nieuwe school voor VO. 

De ouders en Kirreweie ontvangen in april bericht van inschrijving. 

 

Wenmiddag 

Iedere VO school organiseert naast de open dagen in januari/ februari in mei/ juni 

kennismakingsdagen waarop de leerlingen kennis kunnen maken met hun nieuwe school en 

klasgenoten, waarmee ze het nieuwe schooljaar zullen starten. Ook ouders krijgen vaak nog een 

voorlichtingsavond. 

 

Oud leerlingen 

Er wordt wel eens contact met De Kirreweie opgenomen, omdat een VO school een specifieke 

vraag heeft over een oud leerling. We hopen dat we in zo’n geval de benodigde informatie 

kunnen verstrekken zonder daarbij de wet op de privacy te schenden. 
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9 WETENSWAARDIGHEDEN ABC 

 

Activiteiten tijdens en na schooltijd 

In de loop van een schooljaar zijn er verschillende activiteiten, waaraan in schoolverband wordt 

deelgenomen. 

- Sponsoractie 

- Boomfeestdag 

- Schoolvoetbaltoernooi 

- Schoolreis/schoolkamp 

- Excursies 

- Techniekweek/Kunstweek/Engelse week 

- Kinderboekenweek 

- Sinterklaasfeest 

- Kerstdiner 

- Paasfeest 

- Koningsspelen 

- Meesters en juffenfeest 

- Musical groep 8 

- Voorleesweek 

- Workshops muziek, sport en crea 

 

Afhalen kinderen 
Ouders die hun kinderen zelf op komen halen, worden vriendelijk verzocht om buiten  

te wachten. Er vindt dan zo min mogelijk verstoring van de lessen plaats. 

 

Afscheid groep 8  

Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8.                    

Zij spelen dan een musical in het Dorpshuis De Schutse. ’s Morgens voor de kinderen van groep 

1 t/m 7 en ’s avonds voor de ouders en verdere familieleden. 

 

Allergie 
Wanneer uw kind last heeft van een allergie is het van belang dat u dit doorgeeft aan de 

leerkracht. Sommige kinderen zijn overgevoelig voor bepaalde stoffen, voedingsmiddelen en/of 

dieren. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee. 

 

Avondvierdaagse 

Jaarlijks kunnen de leerlingen via DFS meelopen met de avondvierdaagse. 

De groepen 1 t/m 4 lopen 5 km en de groepen 5 t/m 8 lopen 8 km.  

 

Beschadiging en aanschaf materialen 
Door zorgvuldig met schoolmateriaal om te gaan, proberen wij zo lang mogelijk met onze 

spullen te doen. Bovendien ziet alles er een stuk plezieriger uit wanneer het netjes is. Wij vragen 

de kinderen dan ook correct met materiaal om te gaan. Wanneer er iets beschadigd is, wordt een 

vergoeding van de kostprijs gevraagd. 

Sommige kinderen krijgen huiswerk mee naar huis. Dit mag alleen mee als zij over een goede, 

d.w.z. stevige en waterdichte tas of rugzak beschikken. Bij het meenemen van meerdere 

schoolboeken wordt een borg gevraagd. 

 

Burgerservice-nummer/persoonsgebonden leerlingnummer 

Iedereen die onderwijs volgt dat door de overheid wordt betaald, heeft te maken met het 

persoonsgebonden nummer (PGN). Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun 

administratie. Het onderwijs gebruikt hiervoor het burgerservicenummer (BSN). Om die reden 

vragen wij u bij inschrijving om deze gegevens. Beide ouders dienen het inschrijvingsformulier 

te ondertekenen. Op https://duo.nl/organisatie/privacyverklaring.jsp kunt u vinden wat er met de 

https://duo.nl/organisatie/privacyverklaring.jsp
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gegevens gebeurd. U kunt hiervoor een kopie van het geboorteregister, van de belastingdienst of 

paspoort inleveren.   

 

Calamiteiten- en ontruimingsplan 

Onze school beschikt over een calamiteiten- en ontruimingsplan. We oefenen met de leerlingen 

jaarlijks hoe we moeten handelen bij een calamiteit. 

 

Creativiteit  
Er wordt door de gehele school creatief gewerkt. We maken hierbij gebruik van het 

handvaardigheid lokaal. Ook hierbij kunnen wij uw hulp en bijdrage goed gebruiken. 

 

Excursies 

In het kader van de lessen wereldoriëntatie, of creatieve en culturele vorming maken de 

leerlingen uitstapjes met de natuurouderwerkgroep en b.v. musea. Als school hebben wij een 

abonnement bij de Stichting Kunst Cultuur Educatie. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vervoer met personenauto’s van ouders.  

Het hebben van een inzittendenverzekering is een voorwaarde om de leerlingen onder schooltijd 

te mogen vervoeren. Deze verzekering dekt overigens alleen lichamelijke schade.  

Schade aan persoonlijke bezittingen en kleding zijn niet verzekerd. 

 

Facebook 

Op onze Facebookpagina zijn foto’s en informatie te vinden over recente activiteiten tijdens 

schooltijd. Voor het plaatsen van foto’s van uw kind hebben wij schriftelijk uw toestemming 

nodig. 

 

Feesten 

Wij vinden dat bij ons op school niet alleen aandacht moet worden besteed aan het leren, maar 

ook aan het gezamenlijke vieren van feesten. Dit is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van 

de leerlingen. Alle traditionele feesten worden bij ons gevierd. Daarnaast vieren we ook 

uitgebreid verjaardagen van kinderen, meesters en juffen. 

 

Fietsen 
Kinderen die te ver van school af wonen om lopend te komen, komen met de fiets naar school. 

Deze fiets moet op slot in de fietsenstallingen op het schoolterrein worden gezet.  

Het meebrengen van fietsen is wel voor eigen risico. De school of de gemeente Schouwen-

Duiveland aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en diefstal. 

We hebben voor gymvervoer een aantal schoolfietsen, voor leerlingen die te ver van school 

wonen. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. 

 

Fotograaf 
Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf onze school. Er wordt een portret foto en een klassenfoto 

genomen. Ook een foto van broertjes en zusjes (die niet op school zitten) na schooltijd behoort 

tot de mogelijkheid. 

 

Gevonden voorwerpen 
Heel vaak blijven er op school voorwerpen van kinderen liggen. Daarom een dringend verzoek: 

wilt u spullen van uw kind zoals: gymkleding, gymschoenen, tassen, drinkbeker e.d. voorzien 

van de naam van uw kind. 

 

Hoofdluis 
Iedere eerste week na een vakantie worden alle leerlingen en leerkrachten gecontroleerd op 

hoofdluis. Indien er bij iemand hoofdluis geconstateerd wordt, zal de directeur de ouders van dit 

kind op de hoogte stellen. Vervolgens komt er een melding per email naar alle ouders. 
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Kerstfeest 

Kerstfeest vieren wij als het feest van de lichtjes. In de groepen wordt het Kerstverhaal verteld  

en er worden Kerstliedjes gezongen, moderne maar ook reguliere. Wij sluiten de Kerstweken af 

met een gezellige maaltijd in alle groepen.  

 

Kinderziekten 
Bij jonge kinderen komen regelmatig kinderziekten voor. Wilt u dit a.u.b. melden bij de 

groepsleerkracht. Zonodig treedt het GGD-protocol, wat op onze school aanwezig is, in werking. 

In dit protocol staat vermeld wanneer de ouders moeten worden ingelicht en wanneer we de 

GGD in moeten schakelen. 

 

Kostbare spullen 
Tegenwoordig zijn veel kinderen in het bezit van een mobiele telefoon. Deze kostbare 

bezittingen zien wij liever niet op school. Tevens zijn er elk schooljaar rages zoals het sparen van 

plaatjes of knikkeren. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen of 

eventueel kwijt raken van deze voorwerpen. De verantwoording ligt bij de ouders en het kind. 

 

           Mobiele telefoon 

Mobieltjes worden voor 8.30 uur  uitgezet en in de daarvoor bedoelde la gelegd. Ze mogen om 

14.00 uur weer worden gepakt. De mobiele telefoon moet op het schoolplein en in de school 

worden uitgezet. Wanneer een kind naar huis wil bellen is er in dringende gevallen altijd 

gelegenheid voor op school. 

 

Ouderbijdrage 

            De ouderraad stelt een begroting op.  

Deze begroting wordt vervolgens, met instemming van de medezeggenschapsraad, voorgelegd 

aan de ouders tijdens de algemene ouderavond. Het zijn de ouders die beslissen over de 

besteding van het door hen zelf bijeengebrachte geld. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

 

           Parro 

Dit is een vlotte en veilige communicatieapp voor ouders en leerkrachten. Wat is het voordeel? 

Dit programma is gekoppeld aan ons administratieprogramma. We hebben daardoor een actueel 

adressen- en mailbestand. We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school/in de klas. 

We kunnen o.a. digitaal oudergesprekken plannen. Geen briefjes meer via uw kind. U ontvangt 

de informatie rechtstreeks van de leerkracht. U kunt de berichten altijd teruglezen. U kunt de 

berichten via uw telefoon ontvangen of u ontvangt de berichten via de mail.  

 

Pesten 
Bijna elk kind wordt wel eens een keer geplaagd of plaagt zelf een ander kind. Wanneer een kind 

steeds opnieuw door een ander kind of door een groep kinderen bewust wordt geplaagd, spreken 

we over “pesten”. Hierbij denken we aan: 

- schelden of scheldnamen geven 

- stukmaken, afpakken, verstoppen van eigendommen 

- naroepen, uitlachen, belachelijk maken 

- overdreven nadoen 

- verbale of fysieke agressie 

 

Dit geldt op school, maar ook op weg van en naar de school. 

Belangrijk bij het pesten is de signalering en wel zo vroeg mogelijk. Dit kan gebeuren door 

medeleerlingen, ouders of leerkrachten. 

 

Wanneer we merken dat een leerling wordt gepest, wordt er actie ondernomen, zoals:  

- een gesprek met het gepeste kind 

- een gesprek met de pester(s)/ meelopers 
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- een gesprek met de rest van de klas 

- een gesprek met de ouders van de pester en de gepeste leerling 

 

Bij al deze gesprekken is het belangrijk te weten waarom er wordt gepest. Tevens maken wij 

duidelijk dat pestgedrag bij ons op school niet wordt geaccepteerd! 

Op school is een pestprotocol aanwezig. 

We hebben een anti-pestcoördinator op school, Bert van Ast. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school. 

 

 Pleinwacht 

Een kwartier voor schooltijd zijn er leerkrachten op het plein en in de ochtendpauze zijn alle 

leerkrachten buiten. Tijdens de lunchpauze werken we volgens een rooster. De kinderen kunnen 

altijd met hun problemen en vragen naar hen toe. Vijf minuten voor aanvang gaat de schoolbel. 

 

Schoolarts 
De jeugdarts onderzoekt de kinderen namens de GGD. Het is dus mogelijk dat u en uw kind een 

oproep kunnen ontvangen om bij haar langs te komen. Zelf kunt u ook contact opnemen met de 

jeugdarts. 

 

Schoolfruit 

Het project EU-schoolfruit maakt het voor scholen mogelijk om kosteloos 20 weken lang 

schoolfruit te ontvangen. Elk jaar vragen wij het schoolfruit-project aan voor onze school. 

 

Schoolkamp 

Het vierdaagse schoolkamp van groep 8, zij kamperen van dinsdag t/m vrijdag bij Port Zélande, 

vormt een vast onderdeel van het schoolprogramma. Het is een activiteit waar leerlingen en 

leerkrachten jaarlijks weer naar uit zien. Ook hierbij achten we de sociale vorming van groot 

belang. Tijdens het schoolkamp wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid, sociale 

vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De tweede avond zijn alle 

ouders vanaf  19.30 uur welkom op het schoolkamp. 

 

Schoolplein: 

Naar aanleiding van de Veiligheid is er een hek rondom de school geplaatst. 

‘s Morgens om 08.00 uur gaat het hek open en rond 16.30 uur wordt het schoolplein afgesloten. 

 

Schoolregels 

We bieden alle regels in het begin van het schooljaar aan. 

 

1. Ik houd rekening met een ander 

2. Ik zet mijn fiets goed weg 

3. Ik kom binnen als de bel gaat 

4. Ik ben in de school rustig 

5. Bij ruzie proberen we het eerst zelf op te lossen. 

6. Wij zijn aardig voor elkaar 

7. Ik ga voorzichtig met de spullen van mezelf en anderen om. 

                        

Leerlingen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in 

overleg met de leerkracht. Die aanvulling wordt opgesteld door en met de groep, dit zijn zgn. 

groepsregels. Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. 

 

Schoolreis 

De groepen 1 en 2 gaan gezamenlijk op schoolreis. De groepen 3, 4, 5, 6 en 7 gaan ook samen.  
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Schooltelevisieprogramma’s 

Gedurende het schooljaar kijken alle kinderen naar een programma van schooltelevisie. 

De kinderen van de onderbouw kijken naar Koekeloere en Huisje, boompje, beestje en in de 

bovenbouw wordt er wekelijks gekeken naar Nieuws uit de natuur en SchoolTV weekjournaal. 

 

Schooltijden 

            We werken sinds het schooljaar 2018-2019 met het 5 gelijke dagen model 

 

Om 8.15 uur: 

De deur van de school gaat open, alleen de leerlingen van een aanwezige leerkracht mogen 

eerder naar binnen. Leerlingen mogen niet voor elkaar open doen. Er lopen leerkrachten op het 

plein, zij houden toezicht op alle leerlingen.  

10.00 uur: 

Groep 3 t/m 8 gaan naar buiten (alleen in geval van regen blijven we binnen). Het eten en 

drinken wordt voor het naar buiten gaan genuttigd.  

12.00 uur:  

Lunchpauze 

14.00 uur: 

School is uit, alle leerlingen verlaten de school. Er is tot 16.30 uur gelegenheid om op het 

schoolplein te spelen. 

            

Schoolvoetbal 

Jaarlijks wordt er in Zierikzee een schoolvoetbaltoernooi gehouden voor alle basisscholen van 

Schouwen-Duiveland. Alle leerlingen van groep 7 en 8 kunnen hier aan meedoen. Het toernooi 

wordt gehouden op woensdagmiddagen en een aantal weken vooraf wordt er begonnen met 

trainen. 

 

Sinterklaas 

Ieder jaar brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Ze gaan in alle groepen 

een kijkje nemen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen een cadeautje. De ouders betalen 

hiervoor een vrijwillige financiële bijdrage. De kinderen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en 

kopen voor elkaar een cadeautje, maken er een leuke surprise van en schrijven er een gedichtje 

bij. 

 

Tafelweek 

Na elke schoolvakantie worden de tafelsommen extra geoefend. Er zullen die week veel 

methodieken worden gehanteerd om de tafels nog eens flink te trainen. 

 

Trakteren op school 

De meeste kinderen trakteren hun klasgenootjes als ze jarig zijn en gelukkig wordt er de laatste 

jaren steeds meer “gezond” getrakteerd. Met gezond snoepgoed bedoelen wij fruit, kaas, worst 

enz. en ook (iets minder gezond maar wel verantwoord) drop, rozijntjes, kleine krentenbolletjes, 

zoutjes enz. Met wat fantasie (en daar hebben we al heel veel fraaie voorbeelden van gezien) 

kunt u ook vast wel iets bedenken dat niet slecht is voor het gebit en er toch feestelijk uitziet. 

Jarige kinderen mogen de klassen rondgaan. De ouders mogen aanwezig zijn bij het vieren van 

de verjaardag. Wilt u dan geen jongere broertjes of zusjes meenemen. De uitnodigingen voor 

verjaardagsfeestjes liever niet op school uitdelen om teleurstellingen te voorkomen. 

 

Verkeersdiploma 

De leerlingen uit groep 8 doen elk jaar mee aan het verkeersexamen. Zij kunnen hiermee een 

diploma halen, maar dan moeten zij wel voldoende punten hebben. Het examen bestaat uit  

een theoretisch en een praktijkgedeelte op de fiets. 3VO organiseert het examen.  
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            Verlofaanvraag 

Voor het aanvragen van extra verlof dient een ingevuld formulier met daarbij een 

werkgeversklaring en een accountantsverklaring te worden ingeleverd bij de directeur van de 

school. Bij bijzonder verlof geldt een bewijsstuk van de aangevraagde datum. 

Over de eilandelijke richtlijnen met betrekking to het aanvragen voor extra verlof verwijzen wij u 

naar de site van de school.  

              

Vragen over onderwijs? 
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de 

school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het 

algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u 

voorleggen bij 5010. Dit is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch 

bereikbaar onder 0800 5010, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de 

website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid 

om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. Bij 5010 kunt u terecht voor al uw 

vragen over openbaar onderwijs.  

 

Website 

Op onze website kunt u informatie vinden over de school. www.dekirreweie.obase.nl 

 

In deze schoolgids hebben we getracht u een beeld te geven van onze school.  

We hopen dat deze gids een zinvolle bijdrage is tot het maken van een bewuste keuze voor een 

kwalitatief goede basisschool. 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fantastische en leerzame schooltijd op De Kirreweie. 

 

 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

http://www.dekirreweie.obase.nl/
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10 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 

 

Schooltijden 

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs 

krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur 

onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen 

naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 

7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen 

invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd. 

 

Op onze school is -in samenspraak met de MR- gekozen voor het 5 gelijke dagen model en de 

volgende verdeling over de acht schooljaren: 

 

Groep 1 en 2 maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag woensdag   8.30 -14.00 uur 

  woensdag vanaf 12.00 uur vrij.  

Groep 3 t/m 8 maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag   8.30 -14.00 uur  

Per jaar krijgen onze groep 1 en 2 ruim 900 uur les en de groepen 3 t/m 8 minimaal 955 uur. 

Daarmee voldoen wij aan de wettelijke opdracht.  

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd 

De school is om 8.15 uur (een kwartier voor schooltijd) geopend voor ouders en kinderen.  

Wanneer de bel gaat, gaan de kinderen met hun leerkracht naar binnen. Vijf minuten voor 

aanvang luidt de schoolbel, zodat we op tijd kunnen starten. 

De lessen kunnen dan op de vastgestelde tijd beginnen. Voor schooltijd en tijdens de ochtend- en 

middagpauze zijn er leerkrachten op het schoolplein aanwezig. 

 

Vakantierooster 2020-2021    

       

Herfstvakantie   : ma  19-10-2020  t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie   : ma  21-12-2020 t/m 1-1-2021 

Voorjaarsvakantie   : ma  15-2 t/m 19-2-2021 

Goede Vrijdag +  

Paasdag 

  : vr     2-4  t/m 5-4-2021 

Meivakantie   : ma   26-4 t/m 7-5-2021 

   Hemelvaartsdag               : do    13-5 + 14-5 2021   

2e pinksterdag 

Obasedag 

Zomervakantie 

  : ma    24-5-2021  

: nog niet bekend 

: 26-7 t/m 3-9-2021 

 

 

Overige vrije (studie)dagen 
Dank- en Biddag zijn niet als vrije dagen opgenomen. Indien gewenst kan er extra verlof worden 

verleend. 

3 november 2020  

             11 januari 2021  

             11 maart 2021  

14 juli 2021  

 

Speciale activiteiten: 

Kinderboekenweek   30 september t/m 9 oktober 2020  

Techniekweken:    16 t/m 20 november 2020 

Projectweek   8 maart t/m 19 maart 2021     

Sinterklaas:    Vrijdag 4 december 2020 vieren wij het Sinterklaasfeest. 

Kerstfeest:     Woensdag 16 december 2020 van 17.00 uur tot 18.30 uur. 
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            Eindtoets 2021:   20,21 en 22 april 2021 

Schoolvoetbal:   7 april 2021 jongens, 14 april 2021 meisjes 

Pasen                           1 april 2021 

Koningsspelen:           23 april 2021 

Meester/Juffenfeest:   12 mei 2021 

Schoolreis:    1 juli 2021 

Afscheidsfeest gr. 8    21 juli 2021 

Zomerfeest:   22 juli 2021  

 

Week 38 en 39:  Oudervertelgesprekken  

Week 3 en 4:                Citoweken 

Week 6 en 7:   Rapportbespreking 

Week 7:   Rapport mee 

Week 24 en 25             Citoweken 

Week 28:   Rapportbespreking 

Week 28:   Rapport mee naar huis 

 

NAMEN EN MAILADRESSEN VAN HET TEAM VAN DE SCHOOL 

 

Birgitte de Ruiter-Schott Directeur    b.de.ruiter@obase.nl 

Sigrid den Boer                      Groep 1/2    s.den.boer@obase.nl 

Marion Ligthart                    Groep 1/2    m.ligthart@obase.nl 

Mirella Stouten-Reiche Groep 3/4     m.stouten@obase.nl 

Bert van Ast   Groep 3/4+Intern begeleider   b.van.ast@obase.nl 

Marleen Vroegop-Teeuw Groep 5/6    m.vroegop@obase.nl 

Romy Steenhard  Groep 5/6    r.steenhard@obase.nl 

Erwin van Dam                Groep 7/8    e.van.dam@obase.nl 

  

Medezeggenschapsraad 

 

De heer M. Gaanderse, voorzitter   Burgh Haamstede 

Mevrouw F. Geluk     Burgh-Haamstede 

De heer E. Dalebout     Burgh-Haamstede 

Mevrouw R Steenhard    Goes 

Mevrouw M. Stouten-Reiche    Oosterland 

 

Ouderraad 

De heer R. Giljamse, voorzitter   Burgh-Haamstede 

Mevrouw S Steenhorst    Serooskerke 

Mevrouw B Kostermans, penningmeester  Burgh-Haamstede 

Mevrouw I. Vroegop     Burgh-Haamstede 

Mevrouw M. de Ligt                                                 Burgh-Haamstede 

Mevrouw  M. Lodder                                                Burgh-Haamstede 

 

Stichting Obase 

Wevershoek 2/Postbus 91, 4301 BN/4300 AB Zierikzee Tel. 0111- 418888 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Onze school wordt in de GMR vertegenwoordigd door mevrouw M.Stouten 

 

Vertrouwenspersoon 
Mevrouw M.Vroegop-Teeuw 

 

mailto:b.de.ruiter@obase.nl
mailto:s.den.boer@obase.nl
mailto:m.stouten@obase.nl
mailto:b.van.ast@obase.nl
mailto:m.vroegop@obase.nl
mailto:r.steenhard@obase.nl
mailto:e.van.dam@obase.nl
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Externe vertrouwenspersoon 
Mw. M. Bierens          

 

Inspectie van het onderwijs 

www.onderwijsinspectie.nl 

info@owinsp.nl 

Vragen over onderwijs:        Tel. 0800-8051 (gratis) 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs       Tel. 0900-1113111  

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,  

ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid,  

fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. 

 

Vraagbaak voor ouders over onderwijs 

www.ouderonderwijs.nl        Tel. 0800-5010 

    

Schoolbegeleidingsdienst 
RPCZ, Edisonweg 2/Postbus 351, 4380 AJ Vlissingen    Tel. 0118-480837 

 

Jeugdgezondheidszorg-team 
Mw. A. Braber, jeugdarts, Westwal 37/Postbus 345, 4460 AS  Goes  Tel. 0113-24942 

 

Peuterspeelzaal 
Kibeo, Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede    Tel. 0111-760218 

 

Gymnastiekzaal            

Sportcentrum Westerschouwen, Daleboutsweg 9, 4328 PN Burgh-Haamstede  Tel. 0111-652351 

           

Zwembad             

Laco sportcentrum, Lange Blokweg 27a, 4301 NW Zierikzee   Tel. 413690                                                                   

                                                                                         

Bibliotheek 

Bibliotheek De Schutse, Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede          Tel. 0111-652319  

   

BSO (Buitenschoolse Opvang) 

Kibeo, Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede      Tel. 0111-760218 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ouderonderwijs.nl/

