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Een woord vooraf 

 
Met deze schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 willen wij u een overzicht geven van het-
geen onze school u en uw kind kan bieden. Zowel huishoudelijke als onderwijskundige zaken zijn in 
deze gids verwoord. Ook de resultaten die behaald zijn en de toekomstige ontwikkelingen komen aan 
bod. Als u opmerkingen of suggesties hebt, horen wij die graag. Dat stelt ons in de gelegenheid om 
actie te ondernemen en de zaken te verbeteren voor u en anderen. 
 
De schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad en wordt tevens 
gepubliceerd op internet. De gids is bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben én 
voor ouders van toekomstige leerlingen. In beide gevallen hopen wij dat de gids u die informatie geeft 
die u wenst.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team basisschool De Vlaswiek 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Vlaswiek: veilig, vertrouwd en verantwoord! 
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1. De school 

 
Basisschool De Vlaswiek in Koewacht is een katholieke basisschool. Het is niet meer de parochie-
school van weleer, maar een open school die dienstbaar wil zijn aan allen die in Koewacht en omstre-
ken wonen.  
De naam van de school verwijst naar de vlasteelt die van oudsher een belangrijke plaats in ons dorp 
inneemt. Een vlaswiek is een bundel ineengedraaid en gezwingeld vlas, die in verschillende huiska-
mers nog steeds is terug te vinden. In Koewacht wordt de naam vlaswiek in de spreektaal niet ge-
bruikt, maar noemen ze een vlaswiek een ‘popke vlas’ of een ‘vlaspop’.  
Daarnaast is De Vlaswiek een naam die in symbolische zin goed bij de school past: een vlaswiek werd 
vroeger gebruikt als pit in een olielamp. De olie trok door de draad naar boven tot aan de vlam aan het 
uiteinde van de draad. Een metafoor om de school te zien als het reservoir dat de olie (de kennis) 
doorgeeft aan de draad, zodat die kan ontbranden.  
En tenslotte is in de naam ook het concept van de brede school terug te vinden: een ‘bundeling’ van 
instellingen met een samenhangend aanbod van activiteiten voor onze kinderen.  
 
De school heeft op het ogenblik de beschikking over acht leslokalen en een praktisch ingerichte ge-
meenschapsruimte. Voor het bewegingsonderwijs kunnen wij gebruik maken van de gymzaal, die bij 
de school is aangebouwd. Achter de school bevinden zich de locaties van de bibliotheek, de kinder-
opvang, de peuterspeelzaal  en de jeugdontspanning. Met deze instanties hebben we een nauwe sa-
menwerking in het kader van de brede school gedachte. Aan de school zijn momenteel acht leerkrach-
ten verbonden. Daarnaast zijn er vier mensen in de onderwijsondersteunende dienst werkzaam.  
Onze school is een echte dorpsschool. Wij staan midden in de gemeenschap en dat betekent dat we 
meedoen of steun verlenen aan veel activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Het lukt na-
tuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit die gemeenschap. Daarom maken wij keuzes. Wij 
richten ons immers eerst en vooral op het geven van goed onderwijs.  
We hebben in onze omgeving en op school te maken met een dalend leerlingenaantal. Daarom zijn 
wij blij met het feit dat we voor kinderen vanaf 2 jaar een peutergroep tegen minimale kosten kunnen 
organiseren onder het motto: vijf halen, twee betalen. In het hoofdstuk van de Stichting Kinderopvang 
kunt u hier meer over lezen. De komende schooljaren willen wij doorontwikkelen van een brede school 
naar een integraal kindcentrum, waarbij er een intensieve samenwerking tot stand zal komen tussen 
kinderopvang en school. 
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2. Waar de school voor staat 

 
Basisschool De Vlaswiek stelt zich ten doel, een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces van 
kinderen vanaf 4 jaar tot de leeftijd waarop ze naar het vervolgonderwijs gaan. 
Wij willen dat uw kind veel leert en ook met plezier naar school gaat. We werken aan een fijne sfeer in 
de klas en we doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. We streven naar een vriendelijk 
en veilig klimaat met orde en regelmaat. De Vlaswiek: veilig,  vertrouwd en verantwoord! 
 
2.1 Uitgangspunten en identiteit 
 

De identiteit van onze school heeft niet alleen te maken met het vak godsdienst / levensbeschouwing 
of de relatie met de kerk als instituut. Identiteit heeft te maken met alles wat er in school gebeurt. Het 
gaat om de inspiratie van waaruit gewerkt wordt. Daarom is de vraag naar de identiteit van onze 
school een voortdurend proces, een zoektocht naar: “Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Waar horen 
wij bij? “. 
 
Bij dit alles hecht de school er sterk aan om de leerlingen en hun ouders op een positieve manier te bena-
deren en om de groeikansen van kinderen en onszelf te benutten. Om hier zicht op te krijgen wordt dit 
groeiproces begeleid vanuit het resilience model. Het resilience (veerkracht, doorgroeivermogen) model 
geeft een positieve manier van kijken en ordenen. Bij het kijken zoekt men steeds naar wat er al goed gaat, 
waar groeikansen liggen en wat een kind, leerkracht, klas of team nodig heeft om goed te functioneren. 
Aandacht voor resilience leidt tot een ander perspectief op problemen. Zo wordt het werken aan de identi-
teit van de school ook werken aan de kwaliteit van de school. Dit proces moet leiden tot een participatieve 
school, waar alle betrokkenen de school maken tot wat ze is. Iedereen is medeverantwoordelijk voor het 
geheel. Immers alle betrokkenen gaan met elkaar in gesprek, zoeken samen naar overeenkomsten en ver-
schillen en bepalen gezamenlijk hun koers. Dit kan alleen in een klimaat van openheid en met respect voor 
elkaar. In de onderstaande illustratie van een huis hebben we onze kernwaarden op aanschouwelijke wijze 
vorm gegeven: 
 

 
 

Het huis bestaat uit de volgende elementen en kamers: 

1. Het fundament: de ervaring van gedragenheid door één of meer anderen. Deel te zijn 
van een groter en veilig geheel. Hierbij passen de kernwaarden van Onderwijsgroep 
Pespecto nl. respect, verbinden, passie, pluriformiteit en vertrouwen. 
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2. De kamer om de zin(-geving) in het leven te ontdekken. 
3. De kamer van de vaardigheden waarmee je grip hebt op je leven. 
4. De kamer van de eigenwaarde.  
5. Een kamer voor humor en plezier om zaken te kunnen relativeren.  
6. De zolder: een persoonlijke plek waar je dromen, verdriet of plannen opbergt en koestert. 

2.2 Het onderwijs 
 
Bij het beschrijven van hoe we ons onderwijs de komende jaren vorm willen geven gaan we uit van 
een vijftal aspecten. 
 

1. Visie op ontwikkeling, leren en de inrichting van ons onderwijs 
De maatschappij verandert in hoog tempo. Nieuwe technische mogelijkheden openen nieuwe per-
spectieven, maar stellen ook nieuwe eisen aan kennis en vaardigheden, competenties van kinderen 
om zich als toekomstige volwassene staande te houden in een complexe omgeving. Om dit te realise-
ren willen we kinderen helpen bij: 

- het ontwikkelen van creatief en oplossingsgericht denken; 
- het eigen maken van verschillende leerstrategieën; 
- het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid; 
- het toepassen van kennis en vaardigheden in nieuwe situaties; 
- het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden om optimaal te kunnen samen werken; 
- het verder ontwikkelen van hun talenten. 

Dat betekent, dat we ons onderwijs inrichten aan de hand van onderstaande criteria: 
- de uitgangspunten van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken zijn in hoge ma-

te bepalend voor de inrichting van ons onderwijs; 
- zorg voor alle kinderen staat centraal, we sluiten aan bij ontwikkeling, onderwijsbehoeften en 

leerstijlen van kinderen; 
- we streven naar zorg op maat voor alle kinderen binnen de opvang van de groep; 
- een doorgaande lijn in de werkwijze zelfstandig werken en excellent klassenmanagement 

vormen belangrijke pijlers voor de uitvoer van groepsplannen; 
- leerkrachten hebben een goed zicht op cruciale doelen binnen de leerlijnen en nemen deze 

als uitgangspunt voor doelgericht werken; 
- we werken systematisch en transparant; 
- we betrekken ouders en kinderen bij het leerproces; 
- we zorgen voor een uitdagende leeromgeving (werkvormen, i.c.t. , moderne methodes, verrij-

kingsmateriaal, gebouw, plein, klas) waarmee we kinderen zo goed mogelijk in de gelegen-
heid stellen om hun talenten te ontwikkelen; 

- we bieden kinderen de mogelijkheid van een eigen (gedeelde) verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces; 

- kinderen leren van en met elkaar. We zorgen voor veel interactie met en tussen kinderen; co-
operatief leren is nadrukkelijk één van de werkvormen om hoge opbrengsten te realiseren; 

- kinderen leren door het opdoen van ervaringen. We bieden kinderen veelvuldig de mogelijk-
heid om geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in zinvolle contexten; 

- kinderen maken veelvuldig gebruik van i.c.t. en moderne media. I.c.t. is geïntegreerd in een 
doorgaande lijn van ons onderwijsaanbod. 

 
2. Visie op opbrengsten van het onderwijs 
- optimale leeropbrengsten komen tot stand binnen een schoolklimaat, waarin kinderen zich 

prettig en veilig voelen; 
- leesonderwijs vormt een speerpunt, omdat het de basis vormt voor het verwerven en verwer-

ken van informatie op alle terreinen; 
- we realiseren bij kinderen de optimaal mogelijke basisvaardigheden en –kennis m.b.t. lezen, 

taal en rekenen door middel van opbrengstgericht werken; we gaan uit van minimum doelen 
voor alle kinderen, we dagen kinderen uit tot het realiseren van hoge doelen door te werken 
met streefdoelen; 

- systematische analyse van toets resultaten m.b.v. ParnasSys geeft ons informatie over de ge-
realiseerde leeropbrengsten en de resultaten van ons leerkracht handelen. De PDCA-cyclus 
(= plan-do-check-act) krijgt vorm middels de stappen die we zetten in de cyclus van hande-
lingsgericht werken (waarnemen – begrijpen – plannen – uitvoeren). Hiermee werken we 
doelgericht, slagvaardig en planmatig aan het realiseren van zo hoog mogelijke opbrengsten 
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voor alle kinderen. We koppelen de principes van opbrengstgericht werken (Marzano) en 
handelingsgericht werken; 

- we stimuleren leren door doen en ervaren, een zelfstandige en onderzoekende leerhouding 
van leerlingen, b.v. door regelmatig werken met hypothesen; 

- we zijn proactief door eerst doelen te bepalen en vervolgens te kijken wat kinderen nodig 
hebben om die doelen te bereiken; 

- we investeren in personeel door bijv. scholing en begeleiding. 
 

3. Visie op schoolklimaat 
- het team heeft een naar buiten gerichte basishouding, dat wil zeggen, dat we openstaan voor 

nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen; 
- goede relaties tussen leerlingen en leraren en de leerlingen onderling zijn de basis voor een 

fijne en succesvolle schooltijd. Er is veel aandacht voor sfeer en humor; 
- het klimaat kenmerkt  zich door een evenwicht tussen “leuke” activiteiten (met hulp van de ou-

derraad) en opbrengstgericht werken; 
- leerkrachten creëren een veilig klimaat; niet alleen door respect voor en vertrouwen in elkaar, 

maar ook door rust, structuur, duidelijke schoolregels en afspraken. We ondersteunen dit door 
in de klas aandacht te besteden aan sociale vaardigheden; 

- we bieden een uitdagend klimaat, waarin kinderen worden uitgedaagd hun talenten te ontwik-
kelen; 

- we zorgen voor een zorgvuldige en open communicatie naar ouders; we zijn laagdrempelig 
voor ouders; 

- we zorgen voor een positief imago van de school. 
 

4. Visie op maatschappelijke positionering 
- onze school vormt het middelpunt in de leef-/woonomgeving van de kinderen, een centrale 

plaats in het dorp; 
- we hebben een gericht PR-beleid, wat de spilfunctie van de school in de dorpsgemeenschap 

ondersteunt; 
- als school richten we ons vooral op onze kerntaken – het realiseren van kwalitatief goed on-

derwijs voor alle kinderen – binnen de passende mogelijkheden. We hebben nauwe samen-
werking met onze partners binnen de brede school, zoals de kinderopvang en de bibliotheek; 
in schooljaar 2018/2019 starten we met de ontwikkeling van brede school naar integraal kind-
centrum, waarbij de samenwerking nog geïntensiveerd zal worden. 

- we hebben een visie ontwikkeld op andere mogelijkheden t.a.v. te hanteren schooltijden gere-
lateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsinhoudelijke criteria. 

 
5. Visie op samenwerking 
- teamgeest, gedeeld eigenaarschap, collegialiteit en draagvlak binnen het team zorgen voor 

een zichtbare gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de te realiseren doelen; 
- we vinden een doorgaande lijn (pedagogisch en didactisch) in de school van groot belang; er 

is een zorgstructuur, waarin intern begeleider een coördinerende, ondersteunende en  
- coachende rol heeft; 
- we hanteren intern en extern een duidelijke en open communicatie; 
- we streven naar een duidelijke “transparante” organisatie, waarin taken, verantwoordelijkhe-

den en bevoegdheden geregeld zijn; 
- we gaan snel en flexibel om met vragen die aan de school gesteld worden door leerlingen, 

ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen. 
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3. De organisatie van het onderwijs 

 
3.1 Schoolorganisatie 
 
De dagelijkse leiding van Basisschool De Vlaswiek is in handen van de directeur mevr. Trees Mang-
nus en bij afwezigheid van de waarnemend directeur mevr. Wendy Borgt-Pilaet M SEN.  
De Vlaswiek maakt onderdeel uit van Onderwijsgroep Perspecto. Dit is een onderwijsorganisatie met 
25 basisscholen. Met ongeveer 3500 leerlingen in de gemeenten Terneuzen en Hulst. Onderwijsgroep 
Perspecto heeft scholen voor zowel Openbaar, PC als RK onderwijs. Onze school is een RK-school.  
Onderwijsgroep Perspecto is een professionele organisatie voor onderwijs, voortkomend uit verschil-
lende voormalige besturen. Deze samenwerking garandeert kwalitatief sterk onderwijs op hoog ni-
veau, met een professionele aansturing en een financieel sterke basis. 
Kwalitatief sterk onderwijs is voor Onderwijsgroep Perspecto vastgelegd in het strategisch plan ‘Ruim-
te voor het onderwijs van morgen’, dat u kunt raadplegen op de website van Perspecto: 
www.onderwijsgroepperspecto.nl.  
De Onderwijsgroep heeft een College van Bestuur. Zij wordt daarbij ondersteund door een stafbureau. 
De werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd aan de Markt in Axel (voorma-
lige stadhuis). 
Er is een Raad van Toezicht die op hoofdlijnen toezicht houdt op het functioneren van het College van 
Bestuur. Dat wil zeggen dat zij aan de hand van kwartaalrapportages, de ontwikkelingen binnen On-
derwijsgroep Perspecto met het College van Bestuur bespreekt. 
 
Adresgegevens: 
Onderwijsgroep Perspecto 
Markt 1 (3

e
 en 4

e
 etage) 

4571 BG Axel 
Tel. 0114 347880 
Email: info@ogperspecto.nl  
Website: www.onderwijsgroepperspecto.nl  
Postadres: Postbus 4, 4570 AA Axel 
 
3.3 Het onderwijs in de groepen 1  t/m 8 
 
Taalonderwijs is op school erg belangrijk. Om de mondelinge taalvaardigheid bij kinderen te stimule-
ren, zijn er regelmatig momenten waarop kinderen iets uit hun eigen ervaringen kunnen vertellen. Bij-
voorbeeld bij de weekopening. 
In groepen 4 t/m 8 werken we met ‘Taal Actief’. De schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid bestaat 
uit het leren schrijven van verhalen, gedichten, brieven en het antwoorden op vragen. Daarbij speelt 
ook het zuivere schrijven van de woorden een rol. We werken met de spellingsleergang van de bo-
vengenoemde methode. Op deze manier sluiten de verschillende taalonderdelen goed op elkaar aan. 
 
Bij het taalonderwijs hoort ook het leesonderwijs. Op onze school wordt veel energie gestopt in het 
leren lezen, vooral in groep 3, 4, 5 en 6. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat 
je ervan kunt hebben bij het lezen van boeken, maar het is ook nodig bij bijna alle schoolvakken. We 
zorgen ervoor dat kinderen boeken kunnen lezen die niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn. 
In groep 3 beginnen we het leesonderwijs met de methode Veilig Leren lezen. Voor groep 4 t/m 8 ge-
bruiken we de methode Station Zuid. 
Om het juiste leesniveau te bepalen, maken we gebruik van de AVI-toets en de Drie Minuten Toets. 
Daarmee kunnen we de leesontwikkeling op de voet volgen. Ook in de bibliotheek zijn veel boeken 
ingedeeld naar AVI niveau en dat maakt het kiezen van het juiste boek eenvoudiger.  
Begrijpend lezen, het ontsleutelen van de betekenis van een tekst, doen we met ‘Nieuwsbegrip’ in 
groep 4 t/m 8. Doelstelling is dat de kinderen de dieperliggende achtergronden van teksten kunnen 
duiden en daardoor meer informatie uit die tekst kunnen halen. 
 
Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode ‘De wereld in getallen’ versie 4. Belang-
rijk kenmerk van deze methode is, dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties. Er is veel aan-
dacht voor  zelfstandig werken. In de methode vindt men gewone rekenopdrachten, zoals hoofdreke-
nen, vermenigvuldigen, optellen, aftrekken en andere vormen van cijferend rekenen. Tevens zijn er 
thema’s, waarbij in herkenbare situaties onderwerpen als meten, tabellen en diagrammen aan de orde 
komen. De computerprogramma’s sluiten naadloos aan bij de opdrachten uit de methode. 

http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
mailto:info@ogperspecto.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
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In schooljaar 2018/2019 starten we met het werken op chromebooks en tablets. De chromebooks zul-
len vooral worden ingezet in de groepen 4/5 en 6/7, waar de leerlingen met name de verwerking van 
de reken- en taallessen digitaal zullen doen. De tablets worden vooral gebruikt door groep 1/2. Daar-
naast hebben we de beschikking over de computers in de mediatheek, waar vooral groep 8 gebruik 
van maakt. Verder hebben we in de klaslokalen enkele vaste computers staan. De ICT-middelen wor-
den ingezet om te verwerken, extra te oefenen, te werken aan de zaakvakken en voor Mijn Talent. 
 
De lesboeken en werkboeken voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis zijn 
de afgelopen jaren vernieuwd. In groep 3 en 4 hanteren we de programma’s van ‘Huisje, boompje, 
beestje’ als instap voor wereldoriëntatie. Daarnaast hebben we voor alle groepen verschillende com-
puterprogramma’s m.b.t. taal, rekenen en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.  
 
Elke week is er per groep anderhalf uur bewegingsonderwijs in de gymzaal. Daarin wordt aandacht 
besteed aan allerlei bewegingsvormen: duikelen, rollen, klimmen, springen enz. In de eerste les van 
de week is er gelegenheid om spel te oefenen: slagbal, trefbal etc. Accent ligt bij deze lessen op het 
samenspel en het sociaal gedrag.  
 
Voor de creatieve vakken drama en dans, handvaardigheid en tekenen maken we gebruik van ‘Moet 
je doen’, een overkoepelende methode voor groep 1 t/m 8 met een doorlopende leerlijn wat betreft 
werkvormen en materialen. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ideeën die op internet te 
vinden zijn. Voor muziek gebruiken we de methode ‘Eigenwijs digitaal’. 
 
Voor godsdienst en levensbeschouwelijke vorming Hanteren we de methode Trefwoord. Voor het le-
vensbeschouwelijk onderwijs wordt 30 à 45 minuten per week gereserveerd. 
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3.4 Het leerlingendossier 
 

Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit 
de leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.  

 De leerlingadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van 
leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.  

 Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het 
schooladvies en eventuele aandachtspunten. Ook een ondersteuningsdossier kan uitmaken 
van het onderwijskundig rapport. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastge-
legd.  

 Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resulta-
ten hiervan bij het leerlingdossier gevoegd.  

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

 De leerlingadministratie moet vijf jaar worden bewaard nadat de leerling is uitgeschreven. De 
gegevens voor het berekenen van betalingen moeten worden vernietigd binnen acht weken 
nadat de leerling van school is.  

 Het onderwijskundig rapport en het psychologisch rapport dienen te worden vernietigd binnen 
twee jaar nadat een leerling van school is.  

 
Het inzagerecht van ouders 
Ouders hebben als wettelijk vertegenwoordiger van hun kind recht op inzage in het leerlingdossier. 
Ouders kunnen een afspraak met de school maken om het dossier in te zien. Hierbij is altijd iemand 
van de school aanwezig in verband met de privacy van anderen. Ouders mogen een kopie maken van 
het dossier en onjuiste informatie laten verbeteren of verwijderen. Ouders ontvangen een afschrift van 
het onderwijskundig rapport wanneer hun kind naar het voorgezet onderwijs of naar een andere 
school voor (speciaal) basisonderwijs gaat.  
 
Inzage door derden 
In enkele gevallen is de school verplicht om gegevens uit het leerlingdossier aan derden te geven. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij:  
•    De plaatsing van de leerling op een school voor speciaal onderwijs.  
•    De overgang naar een andere school, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs of een andere basis-
school. 
Voor de overige gevallen moeten de ouders eerst toestemming geven voordat derden gegevens uit 
het leerlingdossier van hun kind mogen inzien.  
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4. De zorg voor kinderen  

 
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op school 
 
Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen op onze basisschool worden ingeschreven als leerling. 
Als de kinderen drie jaar en tien maanden zijn geworden, mogen ze vijf ochtenden komen ‘oefenen’ 
op school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van onze school of met de groepsleer-
kracht van de kleuters. 
Voor toelating tot onze basisschool stellen we formeel de volgende voorwaarden: 
- De ouders stemmen in met, of respecteren de grondslag van onze katholieke school. Zij hebben er 
geen bezwaar tegen dat de kinderen ook de levensbeschouwelijke lessen volgen. 
-  De ouders stemmen in met de rechten en plichten, die in de schoolgids staan vermeld. 
-  Het kind mag niet op meerdere scholen als leerling zijn ingeschreven. 
- Toelating van kinderen uit het speciaal onderwijs vindt pas plaats na toestemming van het bestuur 
van de school of instelling uit het speciaal onderwijs (W.P.O., art. 40, lid 2.) 
- Voor de definitieve inschrijving van een kind dat al eerder een Nederlandse basisschool bezocht, zal 
contact opgenomen worden met de betreffende school ter verkrijging van een onderwijskundig rapport 
over het kind. 
 
4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school (leerlingvolgsysteem) 
 
Om de vorderingen van de kinderen bij te houden, beschikken we over het leerlingvolgsysteem Par-
nassys. Daarin houden we de resultaten van vooral de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen bij. 
Er zijn overzichten van de resultaten van elk kind individueel en van de groep. 
Van iedere leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden, waarin de diverse gegevens worden 
bewaard. Als de kinderen tussentijds van school veranderen, krijgen ze een onderwijskundig rapport. 
Daarin staat o.a. vermeld welke methoden op onze school gebruikt zijn en hoe de vorderingen tot nu 
toe waren.  
 
Aan het begin van het schooljaar plannen we voor ieder kind een omgekeerd oudergesprek. De be-
doeling is om tijdens dit gesprek gezamenlijk te bespreken wat er het komende jaar nodig en haalbaar 
is om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Twee maal per jaar (in groep 2 t/m 8) krijgt de leerling een rapport mee. Bij het eerste rapport is er 
tevens een ouderavond om het rapport te kunnen toelichten. Bij het tweede rapport is deze ouder-
avond er voor alle leerlingen van groep 1/2 en voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 op verzoek 
van leerkracht of ouders. Voorafgaand aan deze ouderavonden en rapporten, houden de groepsleer-
kracht en de intern begeleider een groepsbespreking. Daarin bespreken we de kinderen en kijken we 
of alles naar wens verloopt of dat er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen.  
Daarnaast kunt u altijd na school even binnenlopen voor een vraag of opmerking. Als deze wat meer 
tijd in beslag neemt, kunt u een afspraak maken om na schooltijd de leerkracht te spreken.  
Tevens is er op een aantal woensdagen gedurende het schooljaar om 12.00 uur de mogelijkheid om 
van de kinderen uit groep 3 t/m 8 de schriften en werkjes te komen bekijken. De data zijn ingepland in 
het jaarrooster. 
 
De toetsen waar we gebruik van maken zijn over het algemeen methode gebonden toetsen. Ze ko-
men uit de handleidingen van de methodes en geven een indicatie over de voortgang van het onder-
wijs.  
Daarnaast maken we in groep 3 t/m 8 gebruik van landelijk genormeerde toetsen van de Citogroep. 
Deze toetsen bestrijken de leergebieden begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, rekenen en 
wiskunde en spelling. Van de resultaten ontvangt u van uw kind(eren) bij elk rapport een overzicht 
(groep 3 t/m 8) of wordt u tijdens de ouderavonden op de hoogte gebracht (groep 1 en 2). In groep 8 
wordt de eindtoets van Route 8 afgenomen. Deze toets is mede van belang bij de verwijzing naar het 
voortgezet onderwijs.  
In groep 1/2 gebruiken we observatielijsten van de methode “Kijk!” om de ontwikkeling van een kleuter 
te vergelijken met het gemiddelde ontwikkelingspatroon.  
 
4.3 Bovenschoolse Ondersteuning door Perspecto 
 
Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bij-
voorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, 
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maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met 
de intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om 
uw kind die hulp of extra aandacht te bieden die het nodig heeft. Soms heeft de school zelf niet vol-
doende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan samen met 
u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorg- en adviesteam, het ZAT.  
In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een 
(school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog en enkele intern begeleiders van 
Onderwijsgroep Perspecto.  Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de 
beste hulp voor uw kind. Binnen de Bovenschoolse ondersteuning van Perspecto zijn er brede moge-
lijkheden voor extra hulp. Ook de jeugdverpleegkundige komt regelmatig op school voor een inloop-
spreekuur. Hier kunt u dan terecht voor vragen over uw kind, zijn gezondheid en groei in de meest 
ruime zin van het woord. U wordt middels de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de data. 
 
Hoe werkt het ZAT?  
U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het ZAT (u geeft hiervoor schriftelijke toe-
stemming). De leerkracht vult de aanmeldingsformulieren in met ondersteuning van de intern begelei-
der waarop alle informatie die nodig is om een goed overleg te kunnen voeren staat vermeld.  
Het ZAT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk be-
handeld. Het team zoekt samen met de intern begeleider van de school naar oplossingen en geeft 
een advies over de benodigde hulp. Het advies wordt met u door iemand van school besproken, ver-
volgens wordt de benodigde hulp in gang gezet en uitgevoerd. Aan de hulp van het ZAT zijn voor u 
geen kosten verbonden. 
 
4.4 Passend onderwijs 

 
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uit-
daagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als 
het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgoplei-
ding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar 
het best op hun plek zijn. 
Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verant-
woordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. 
Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij 
zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de 
juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteu-
ningsprofiel hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. 
Schoolondersteuningsprofiel: het oplossingsgericht vermogen van onze school wordt gekenmerkt door 
goede, competente  leerkrachten die in hun ondersteuning aan de kinderen een beroep kunnen doen 
op goede, effectieve en passende  schoolinterne voorzieningen en zogenaamde tussenvoorzieningen. 
Het vergroten van de opnamecapaciteit en het oplossingsgericht vermogen van de school kent ook 
grenzen. Een belangrijk criterium is het welbevinden van het kind. De beste onderwijsplaats is daar 
waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waar alles eruit gehaald wordt wat binnen de moge-
lijkheden van het kind ligt.   
De school heeft vier niveaus van ondersteuning gekaderd. Waarbij niveau 1 en 2 vallen onder de ‘ba-
sisondersteuning’ en niveau 3 en 4 onder de ‘extra ondersteuning’ zoals bedoeld in de wetgeving  
Passend Onderwijs.  

 Niveau 1 omvat het handelen in groep 

 Niveau 2 wordt gezien als de interne ondersteuningsstructuur binnen de eigen basisschool 

 Niveau 3 extra ondersteuning door externen; leerling blijft binnen de eigen basisschool 

 Niveau 4 ondersteuningsmogelijkheid binnen de voorzieningen zoals SO en SBO. 
 
Procedure: Ouders melden hun kind aan bij onze school. Wij doen vervolgens een zo passend moge-
lijk aanbod op onze eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de 
school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal 
met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijson-
dersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs 
of van het samenwerkingsverband. 
Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Wij kunnen daarvoor om extra 
informatie vragen bij de ouders. Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan regelen wij 
een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Dat gebeurt in overleg met de ouders. 
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4.5 De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs 
 
Met ingang van 2015 wordt een eindtoets verplicht bij alle kinderen van groep 8 afgenomen. De gege-
vens van de eindtoets worden naar onze school gestuurd en deze verstrekt de ouders en het voortge-
zet onderwijs een afschrift van de resultaten. 
Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller van de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Op 
onze school worden de LVS-toetsscores begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de groe-
pen 6 t/m 8 gebruikt als onderbouwing voor het schooladvies. Deze resultaten voorspellen de positie 
in het voortgezet onderwijs na vier jaar zelfs beter dan de score op de eindtoets. Door het verloop van 
de vaardigheidsscores op de LVS-toetsen over een langere periode te bekijken, wordt zichtbaar hoe 
een leerling zich ontwikkelt. We noemen dit de ‘harde’ gegevens. Daarnaast wordt bij het schooladvies 
rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
studiehouding of studievaardigheden. Dit zijn de zgn. ‘zachte’ gegevens. 
 In groep 7 nemen we in overleg met ouders en leerling een voorlopig advies door. In groep 8 zetten 
we dat, op basis van de ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens  om in een definitief advies, weer na overleg met 
ouders en leerling. In deze overleggen bespreken we niet alleen het advies, maar ook de onderbou-
wing hiervan. Voor 1 april wordt het advies doorgegeven aan de school voor voortgezet onderwijs. Op 
onze school is het hele schoolteam betrokken bij de totstandkoming van het advies. De directeur blijft 
hiervoor eindverantwoordelijk. Als de score op de eindtoets een hoger advies geeft dan het eerder 
geformuleerde schooladvies wordt dit herzien en eventueel bijgesteld.  
Met deze beschrijving willen wij een helder beeld geven van de zorgvuldige procedure die leidt tot een 
advies voortgezet onderwijs. Mocht u als ouder het alsnog niet eens zijn met de advisering, dan kunt u 
natuurlijk altijd terecht voor extra gesprekken. Zo nodig kan het bestuur een bemiddelende rol vervul-
len. 
De ouders ontvangen een afschrift van het adviesformulier dat de basisschool naar de betreffende 
school van voortgezet onderwijs stuurt.  
Om de kinderen een indruk te geven van het voortgezet onderwijs, vinden er jaarlijks werkbezoeken 
plaats aan verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Tevens is er in de loop van het schooljaar 
een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders. Daarnaast houden de scholen voor voortgezet onder-
wijs in de maanden januari en februari ook zelf open dagen. 
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4.6 Welzijn en welbevinden 

 

Wij trachten op school een zo goed mogelijke sfeer te creëren. Naast de normale aandacht voor de 
omgang met elkaar, maken wij daarbij gebruik van verschillende methodes en werkwijzen. Bij de aan-
vang van het schooljaar gebruiken wij in alle groepen de aanpak “Goed van Start”. Deze is er op ge-
richt om samen met alle leerlingen de verantwoordelijkheid te nemen voor een positief werk- en leef-
klimaat in de groepen. Voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode Trefwoord, waarin onder-
werpen als gelijkwaardigheid, respect voor elkaar etc. regelmatig aan de orde komen. Ook zijn er in 
groep 7 en 8 lessen in seksuele en relationele vorming.  
In de bovenbouw kunnen de kinderen via het computerprogramma van ZIEN (dat geïntegreerd is in 
Parnassys) hun ervaringen en welbevinden op school in kaart brengen. Daarnaast is in de werkwijzen 
op school aandacht voor de omgang met elkaar. We organiseren een aantal keer per jaar groeps-
doorbrekende activiteiten, waarbij alle leerlingen met elkaar leren samenwerken en verantwoordelijk-
heid dragen voor elkaar.  
Ondanks deze preventieve methodes en werkwijzen gebeurt het natuurlijk ook bij ons op school wel 
eens, dat kinderen op sociaal-emotioneel gebied buiten de groep vallen. Wij willen daar op school met 
alle betrokkenen alert op zijn. Vandaar dat we op school een pestprotocol hebben opgesteld met daar-
in een stappenplan ingeval van pestgedrag. Ook hebben de geledingen op school het Nationaal On-
derwijsprotocol tegen pesten ondertekend. Aan het begin van ieder schooljaar worden de regels en 
afspraken op school en de omgang met elkaar besproken. Mocht er ondanks onze preventieve aan-
pak toch sprake zijn van pestgedrag, dan verzoeken wij ouders dit bij de desbetreffende leerkracht of 
bij de directie te melden.  
Het vermelde protocol ligt op school ter inzage. Achterin deze schoolgids zijn namen en adressen van 
instanties opgenomen, waar u achtergrondinformatie over pesten kunt opvragen. En natuurlijk kunt u 
op Internet veel achtergrondinformatie opvragen. Wij attenderen u tot slot hiervan ook op de vertrou-
wenspersoon en de klachtencommissie, die u behulpzaam kunnen zijn.  
 
4.7 Doublure 
 
Leertijd is die tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. 
De reguliere basisscholen binnen Perspecto hanteren een leerstofjaarklassensysteem en binnen dat 
systeem moet een kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden 
verwerven. Er zijn kinderen waarvoor die leertijd te kort is en er zijn ook kinderen waarvoor die tijd te 
lang is. Binnen de scholen Perspecto is in het overgangsprotocol beleid vastgelegd over de ononder-
broken ontwikkeling en het verlengen van de leertijd waarbij de scholen onderling de besluitvorming 
van elkaar respecteren. 
Omdat verlengen van leertijd, doubleren van een groep, een ingrijpende gebeurtenis is voor een leer-
ling en zijn/haar ouders, moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed 
overwogen worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moe-
ten worden besproken. Binnen het leerstofjaarklassensysteem differentiëren we naar tempo, naar 
niveau, naar leertijd en naar instructiebehoefte. Voor leerlingen die uitvallen proberen we minstens de 
minimumdoelen te halen. Tegen het einde van het schooljaar betekent dit voor bijna alle kinderen 
overgang naar de volgende groep en voor een enkeling een doublure. 
In het overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters geboren in de maanden oktober, no-
vember of december. Bij deze ‘najaarskleuters’ geldt de afweging of ze in 7.7-7.9 jaar of in 8.5-8.9 jaar 
de basisschool doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling van de kleuter is bepalend bij het nemen van 
een beslissing.  
Kinderen die in oktober, november of december in groep 1 komen worden in de loop van het school-
jaar uitvoerig besproken. De school garandeert een ononderbroken ontwikkeling. Voor deze leerlingen 
geldt dat de doorstroom naar groep 2 uitsluitend plaatsvindt wanneer de leerling voldoende is toege-
rust voor het aanbod in groep 2. Het onderwijs vervolgen in groep 1 geldt niet als een doublure. 
De beslissing voor een doublure ligt bij de school. De school neemt de ouders mee in het proces van 
besluitvorming via bovenstaande stappen.  
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5. De leraren 

 
De werkverdeling in het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 

 
Maandag 

 
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrijdag 

 
Groep 1 - 2 

 
Juf Jolien 

 
Juf Jolien 

 
Juf Jolien 

 
Juf Jolien 

 
Juf Jolien 

 
Groep 3  
 

 
Juf Chris-
tianne 

 
Juf Chris-
tianne 

 
Juf Chris-
tianne 

 
Juf Mieke 

 
Juf Mieke 

 
Groep 4 - 5 
 

 
Juf Benedikte 

 
Juf Benedikte 

 
Juf Trees 

 
Juf Benedikte 

 
Juf Benedikte 

 
Groep  6 - 7  
 

 
Juf Miranda 

 
Juf Miranda 

 
Juf Miranda 

 
Juf Miranda 

 
Juf Miranda 

 
Groep  8 
 

 
Juf Mieke 

 
Juf Mieke 

 
Juf Carmen 

 
Juf Carmen 

 
Juf Carmen  

 
 Juffrouw Wendy is onze intern begeleider. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijs in 

de klas en zorgt voor extra begeleiding van de kinderen. Op maandag, dinsdag en woensdag 
werkt zij als intern begeleider op de St. Antoniusschool in Axel.  

 Bij een hoge instroom van kinderen voor groep 1 en 2 zal er (indien noodzakelijk) in de twee-
de helft van het schooljaar een herschikking met groep 3 overwogen worden. 

 Juffrouw Mieke heeft seniorenverlof op woensdag. 
 Juffrouw Jolien, juffrouw Mieke en juffrouw Miranda hebben recht op 3 compensatiedagen. 

Deze worden op diverse dagen in de verschillende groepen door juffrouw Wendy ingevuld.  
 Juffrouw Trees vervult de directietaken op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag-

ochtend vervangt zij juffrouw Benedikte in groep 4/5. 
 Mevr. Els Antheunis en schoonmaakbedrijf VLS zorgen voor de schoonmaak van de school 

en het gymnastieklokaal.  
 Daarnaast zijn op school regelmatig stagiaires werkzaam vanuit de lerarenopleiding of de op-

leidingen van het ROC Westerschelde. Ook in het kader van re-integratieprocessen van On-
derwijsgroep Perspecto kan personeel tijdelijk aan de school verbonden zijn. 

 Aan de school zijn er ook twee peutergroepen verbonden die geopend zijn tijdens de ochten-
den. Chantal de Schepper, Tessa van Hove, Lidy Demeulier en Elisa Scheele zijn daarvan de 
leidsters. 
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6. De ouders 

 
Gelukkig zijn veel ouders op diverse manieren actief op basisschool De Vlaswiek. Niet alleen de activi-
teitencommissie en de medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders 
zijn actief bij veel activiteiten op school. Een paar voorbeelden: 
- hulp bij het oversteken (verkeersbrigadier); 
- hulp bij de periodieke hoofdluiscontroles; 
- hulp bij het vervoer en begeleiding tijdens uitstapjes; 
- hulp bij het schoonmaken van de materialen van groep 1 en 2. 
Uiteraard zijn de ouders er aan gehouden tijdens deze werkzaamheden de aanwijzingen van het on-
derwijzend personeel op te volgen. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de gang van zaken 
op school. 
 
6.1 De medezeggenschapsraad 
 
Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten als werk-
nemer is een goede rechtspositie van belang. Om een school goed te laten functioneren is het belang-
rijk tegemoet te komen aan deze belangen. Het orgaan op school met die doelstelling voor ogen is de 
medezeggenschapsraad, die het overleg tussen de verschillende geledingen, de directie en het be-
voegd gezag regelt. De taken en bevoegdheden van de raad zijn bepaald in de Wet op de Medezeg-
genschapsraad en nauwkeurig omschreven in het medezeggenschapsreglement. De vergaderingen 
van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De agenda en de verslaglegging van de vergaderin-
gen zijn ter inzage op school. In het nieuwe schooljaar vinden verkiezingen plaats. 
De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders: 
- mevr. N. de Rooij; 
- mevr. N. van der Smissen 
Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad: 
- mevr. W. Borgt; 
- mevr. B. D’hauwer. 
Daarnaast is er op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijs-
groep Perspecto.  
 
6.2 De activiteitencommissie 
 
Basisschool De Vlaswiek heeft een activiteitencommissie, die wordt gevormd door een groep ouders 
die het team helpen bij het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. 
De activiteitencommissie bestaat momenteel uit: 
- mevr. M. Wegman 
- mevr. K. Blommaert 
- Mevr. T. Martinet 
- Mevr. J. de Letter 
- Mevr. C. de Caluwé 
- Mevr. O. Oosterwijk 
- Mevr. P. de Feijter 
- Mevr. A. Buijze 
- Mevr. J. van Gaever 
- Mevr. E. Celie 
- Mevr. A. Hekkert  
 
 
 
6.3 De vrijwillige ouderbijdrage 
 
Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs van 
uw kinderen niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële bij-
drage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals de schoolreis en het 
schoolkamp, aanvullend lesmateriaal, excursies, het sinterklaasfeest en allerlei andere activiteiten. De 
ouderbijdrage hiervoor is vrijwillig.  
De school mag leerlingen uitsluiten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen, maar 
biedt dan wel een alternatief programma aan. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school 
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sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de bijdrage niet of slechts ge-
deeltelijk willen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïn-
vloed door de ouderbijdrage. De school zal aan de andere kant wel haar best doen om leerlingen niet 
de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de bijdrage niet betalen.  
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke 
vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. 
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 12,50. 
Het rekeningnummer is NL78 RABO 0330 6731 06 t.n.v. Stichting Vrienden van de Vlaswiek. Voor de 
schoolreis wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van ongeveer € 30,00. Dit is voor de 
leerlingen in de groepen 3 t/m 8. De bijdragen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang zijn geen 
‘vrijwillige ouderbijdragen’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.4 De klachtenregeling 
 
Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het 
kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een 
goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt. 
U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contac-
ten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of 
binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal 
toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutel-
woord.  
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Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben 
we een procedure opgesteld. 
 

A. Wat doet u als u een klacht heeft? 

Bij bezwaren of klachten worden de volgende stappen ondernomen:  
- Bespreek de klacht of het bezwaar met de groepsleerkracht. 
- Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de 
vertrouwenspersoon op onze school. 
- Als dit geen oplossing biedt, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij het College van Bestuur van 
Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Vanaf dat moment wordt er ook een dossier 
gevormd. 
- Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of uw bezwaar door het College van Be-
stuur, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen (zie onder B). 
- Mocht dat geen oplossing bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommis-
sie (zie onder C) voor verdere afhandeling. Deze klachtindiening kunt u doen met of zonder de hulp 
van de vertrouwenspersoon. 
- Een klacht over de school kunt u tevens melden bij de onderwijsinspectie 
(www.onderwijsinspectie.nl).  
 
Vertrouwenspersoon. 
Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is dat Trees Mangnus. Zowel ouders als 
kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersoon 
kan worden aangesproken op school op maandag t/m donderdag of kan via email worden bereikt: 
treesmangnus@ogperspecto.nl.  Het bestuur van Onderwijsgroep Perspecto geeft ouders en leer-
krachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De ver-
trouwenspersoon voor ouders en/of verzorgers is mw. Annette de Koning. Zij is te bereiken via het 
mailadres: info@dekoningvertrouwenszaken.nl.  
De vertrouwenspersoon voor medewerkers van Perspecto is dhr. Frank Ingels. Hij is te bereiken via 
het mailadres: frankingels@zeelandnet.nl. Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via 
het secretariaat van Onderwijsgroep Perspecto, tel. 0114-347880. 
 
Een klacht indienen. 
Op onze website en op de website van Onderwijsgroep Perspecto (www.onderwijsgroepperspecto.nl) 
vindt u het beleid: Klachten bij Onderwijsgroep Perspecto. Daarbij ook het reglement van de Landelij-
ke Klachtencommissie Onderwijs. U vindt dit onder de menukeuze: Regelingen, klachten. Natuurlijk 
hopen wij als school dat al deze procedures niet gelopen moeten worden, maar dat we ontstane pro-
blemen samen op een zo goed mogelijke manier oplossen. 
 
6.5 Informatieplicht 
 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders gescheiden zijn. Ouders die niet met het ouder-
lijk gezag zijn belast, kunnen bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek indienen om te 
worden geïnformeerd omtrent belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind en 
zijn ontwikkeling betreffen, zoals rapporten en uitnodigingen voor ouderavonden.  
 
6.6 Sponsoring 
 
Sponsoring wil zeggen dat de school, de leerkrachten, de ouders of de kinderen diensten, goederen of 
geld krijgen van derden, waarvoor een tegenprestatie moet worden verleend. 
Als geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van schenking. 
Wat betreft de sponsering voert de school een beleid dat aansluit op de overeenkomst over sponse-
ring, die gesloten is tussen het Ministerie van O., C. en W. en de onderwijs- en ouderorganisaties. 
Voor het overige zal elke vorm van sponsering in de overlegorganen van de school worden besproken 
en hebben ouders via de medezeggenschapsraad daarbij inspraak. 
Een brochure met de hoofdpunten van bovenbedoelde overeenkomst kunt u op de school inzien. 

 
 

 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@dekoningvertrouwenszaken.nl
mailto:frankingels@zeelandnet.nl
http://www.onderwijsgroepperspecto.nl/
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7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 
 
Basisschool De Vlaswiek heeft de afgelopen jaren een aantal activiteiten ondernomen om het onder-
wijs te verbeteren. Er zijn de afgelopen twee jaar moderne methodes voor taal en rekenen ingevoerd. 
Ook voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis zijn er vernieuwde hedendaagse me-
thodes.  
Ons leerlingvolgsysteem in Parnassys heeft de nodige aandacht gekregen en geven een steeds com-
pleter beeld van de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. toetsgegevens, observaties en overige rele-
vante verslaglegging. Alle groepen beschikken over digitale schoolborden. De afgelopen schooljaren 
en dit schooljaar wordt aandacht besteed aan Handelingsgericht Werken, een onderwijsconcept 
waarbij we zoveel tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook samenwerkend 
leren staat volop in de aandacht. Op geschikte momenten werken kinderen samen om de leerstof te 
verwerken en zich eigen te maken. Schooljaar 2018/2019 staat vooral in het teken van de inzet van de 
vernieuwde ICT-middelen tijdens de lessen en van de ontwikkeling van de Vlaswiek tot Integraal Kind-
centrum. 
 
7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 
 
We maken als school regelmatig gebruik van de diensten van het Regionaal Pedagogisch Centrum 
Zeeland. Deze schoolbegeleidingsdienst helpt ons bij de keuze van nieuwe methodes, eventuele ge-
drags- en leerproblematiek bij kinderen en de ontwikkeling van het onderwijs in brede zin. Ook andere 
instanties kunnen ons indien gewenst hierin ondersteunen. 
Volgens een vast schema worden de kinderen uit groep 2 en groep 7 uitgenodigd voor een preventief 
onderzoek door de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige houdt daarna indien nodig vinger 
aan de pols. Naast deze individuele onderzoeken wordt eens in de vier jaar, met behulp van vragen-
lijsten, de gezondheidssituatie en de leefgewoonten van de schoolbevolking in kaart gebracht. Ook 
wordt de schoolomgeving op veiligheid en hygiëne onderzocht.  
De GGD houdt regelmatig inloopspreekuur op school; u wordt hier middels de nieuwsbrief van op de 
hoogte gesteld.  
Met de gemeente is regelmatig overleg en ook met het verenigingsleven wordt goed samengewerkt. 
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8. De resultaten van het onderwijs 

 
Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met daarbij ook de beste opbrengsten. Die 
opbrengsten houden we nauwkeurig bij via ons Leerlingvolgsysteem in ParnasSys, waardoor we de 
ontwikkelingen van de kinderen goed kunnen volgen. 
In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Het is ook de groep waar we mee-
doen aan de landelijke eindtoets Route 8. Die helpt mee om een verantwoorde keuze voor uw kind te 
maken. 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dat gebeurt 
door het brengen van schoolbezoeken, maar ook het beoordelen van de resultaten van de eindtoets. 
Bij het laatste inspectiebezoek ontving onze school een basisarrangement, een prima resultaat waar 
we als team erg trots op zijn. 
 
De eindopbrengsten van de eindtoets Route 8 in 2018 stemde de school tot tevredenheid. We be-
haalden een eindscore van 209,3. Dat was boven onze streefscore, waarbij we als doel hadden om 
een score van 207,4 te halen met deze groep (= het landelijk gemiddelde). Voor de inspectie lag de 
ondergrens op 199,4. 
Met deze behaalde score pakken we de lijn terug op zoals die al jaren was op de Vlaswiek, met een 
negatieve breuk in schooljaar 2016/2017. De werkwijze van schooljaar 2017/2018 zullen we dan ook 
continueren.  
 
De resultaten over de afgelopen 3 jaar zien er als volgt uit: 
 

Jaar Scores 

 Schoolscore Streefscore Landelijk gemiddel-
de 

Ondergrens inspec-
tie 

2018 209,3 203,3 207,4 199,4 

2017 533,9 535 535,2 534,2 

2016 536,1 535 534,6 535 

 
De conclusies van bovenvermelde scores voor onze school zijn als volgt: we hebben dit schooljaar 
onze streefdoelen behaald. Met name op het onderdeel taal scoorden we sterk; voor het onderdeel 
rekenen zullen we extra aandacht besteden aan de diverse aspecten van het rekenonderwijs. 
 
De uitstroomgegevens (in %) van onze leerlingen in de afgelopen 3 jaren zijn als volgt: 
 

Jaar Totaal aantal 
leerlingen dat is 
uitgestroomd uit 
groep 8 

VWO / HAVO VMBO – T  VMBO  VSO 

2018 14 50 % 29 % 21 % 0 % 

2017 18 44,5 % 33,5 % 22 % 0 % 

2016 10 50 % 20 % 20 % 10 % 

 
Navraag bij het voortgezet onderwijs geeft aan dat gemiddeld 90 % van de leerlingen die onze school 
hebben verlaten nog steeds op de afdeling zit die door onze school is geadviseerd. 
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9. Regeling school- en vakantietijden 

 
9.1 Schooltijden 
 
Maandag, dinsdag, donderdag:            Groep 1 t/m 8 van 8.30-12.00 en van 13.00-15.00 u.       
 
Vrijdag:                                                 Groep 1 t/m 8 van 8.30-12.00  en van 13.00-14.30 u. 
                                                     
Woensdag:                                           Groep 1 t/m 8 van 8.30-12.00 u. 
 
De ochtendpauze is elke dag van 10.00 – 10.15 u voor groep 6, 7 en 8, van 10.15 - 10.30 u voor 
groep 3, 4 en 5 en van 9.30 - 9.45 u voor groep 1 en 2. ’s Morgens om 08.15 u is het toegangshek 
open en is er toezicht op het schoolplein aan de voorzijde (ook voor de kinderen van groep 1 en 2 in 
overleg met de leerkracht). In de middagpauze is het toegangshek van de school gesloten van 12.00 
uur tot 12.45 u. Overblijvers blijven in school of op de speelplaats en staan onder toezicht van de 
overblijfkrachten. 
 
9.2 Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019 
 
Eerste schooldag  
 
Perspecto personeelsdag 
 
Herfstvakantie 
 
Studiedag  
 
Kerstvakantie 
 
Voorjaarsvakantie 
 
Meivakantie (incl. paasweekend) 
 
Hemelvaartvakantie 
 
Pinksterweekend 
 
Vrije dag (na schoolreis) 
 
Studiemiddag 
 
Zomervakantie 2018 

20-08-2018 
 
03-10-2018 
 
15-10-2018 
 
22-10-2018 
 
21-12-2018 (vr.) 
 
04-03-2019 
 
19-04-2019 
 
30-05-2019 
 
10-06-2019 
 
21-06-2019 
 
27-06-2019 
 
05-07-2019 (vr.) 

 
 
 
 
t/m   19-10-2018 
 
 
 
t/m   04-01-2019 
 
t/m   08-03-2019 
 
t/m   03-05-2019 
 
t/m   31-05-2019 
 
t/m   11-06-2019 
 
 
 
 
 
t/m  16-08-2019 
 

Let op: op de website van www.rijksoverheid.nl staan adviesvakanties. Deze kunnen afwijken van de 
Zeeuws-Vlaamse regeling. Dat is de regeling die de school volgt en die leidend is !  

 
 
9.3 Regels voor extra verlof en bestrijding van schoolverzuim 
 
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse 
nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn 
leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar 
school vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Als het kind bijvoorbeeld 
in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al 
naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze 
zijn ingeschreven op een basisschool. 
De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn 
school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode 
van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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1. Ziekte. Wanneer een kind ziek is, is het verstandig het  kind meteen dezelfde dag ziek te mel-
den op school.  

2. Religieuze feestdagen. Een kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege geloofs-
overtuiging of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feest-
dag. Dat moet dit uiterlijk 2 dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur worden gemeld. 

3. Gewichtige omstandigheden. Een kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstan-
digheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een 
verhuizing van het gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. Een 
andere ‘speciale’ gewichtige omstandigheid is het buiten de schoolvakanties een kind mee-
nemen op vakantie. Een ouder mag een kind niet mee op vakantie nemen buiten de school-
vakanties. Doet een ouder dit wel, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. De wet biedt echter 
de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie 
op vakantie te gaan. Dat kan alleen als een ouder door zijn/haar beroep of dat van zijn/haar 
partner niet weg kunt in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep 
op vrijstelling'. Een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties moet ten minste aan de vol-
gende voorwaarden voldoen:  
a. het gaat om een gezinsvakantie 
b. de vakantie kan in niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het 

beroep van u of uw partner 
c. het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie 

Een ouder kan het kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meene-
men op vakantie. De ouder moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstel-
ling en toestemming hebben van de directeur van de school. De vakantie mag niet 
langer dan 10 schooldagen duren. Bij een aanvraag voor een langere duur wordt die 
verstuurd aan de leerplichtambtenaar. 

 
Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 
• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 
• Door anderen betaalde vakanties 
• Het ophalen van familie 
• Midweek of weekend vakanties 
• Al jaren niet op vakantie geweest 
• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 
• Meereizen met anderen 
• Reeds een ander kind vrij 
• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 
 
9.4 Protocol toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering 
 
Onze school staat open voor alle kinderen. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze 
school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben een passende plek te bieden. We willen ze graag toelaten en ze goed onderwijs bieden. 
Soms kunnen we een kind niet toelaten. Daar hebben we gemotiveerde regels voor. 
De weigeringsgronden kunnen als volgt zijn: 
a. De groep is vol. 
b. De school kan de nodige ondersteuning niet bieden (zie daarvoor het hoofdstuk Passend On-

derwijs en ons Schoolondersteuningsprofiel). 
c. Ernstige verstoring van de rust en orde dreigt (dit geldt bij zowel leerlingen als ouders). 
d. Godsdienst en levensbeschouwing (voor bijzonder onderwijs). 
 
De scholen van Onderwijsgroep Perspecto hanteren een protocol rondom time-out, schorsing en 
verwijdering. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig onge-
wenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:  
• Time-out  
• Schorsing  
• Verwijdering  
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Time-out.  
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voor-
waarden:  
• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school 
ontzegd.  
• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk 

van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).  
• De time-out maatregel kan éénmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling wor-

den geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – 
indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact 
op te nemen met de ouders.  

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groeps-
leerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.  

• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 
wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 
2). 

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de 
school.  
• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd 
gezag.  
 
Schorsing. 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ern-
stig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar 
onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van 

deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  
• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mo-

gelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leer-
ling gewaarborgd kan worden (zie noot 3). 

• De schorsing bedraagt maximaal 1 (één) week (zie noot 4). 
 • Van elke schorsing langer dan een dag, wordt melding gedaan bij de inspectie van het onder-
wijs 
• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betref-

fende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, 
waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school 
aan de orde komen.  

• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
o Het bevoegd gezag  
o Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen  
o De inspectie onderwijs  

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag 
beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

 
Verwijdering:  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de vei-
ligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. 
De wettelijke regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voor-
waarden:  
• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. 
• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de 

directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden 
gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  
Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen 
De inspectie onderwijs  
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• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift.  

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

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

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

Noot 1:  Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhanke-
lijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeu-
ren als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang elders is dan nog 
een oplossing. 

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

Noot 3:  Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) 
wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor 
het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot 
de mogelijkheden behoren.  

Noot 4:  Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte 
verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende 
tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor 
te bereiden. 

 
9.5 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. 
 
Ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt het steeds moeilijker vervanging bij ziekte, nascholing etc. te vin-
den. Mocht het op een bepaald ogenblik niet lukken om vervanging te regelen, dan zullen we aller-
eerst proberen de organisatievorm en de inhoud van het onderwijs aan te passen. Slechts wanneer er 
een overmachtsituatie ontstaat, zullen de kinderen naar huis worden gestuurd. Uiteraard wordt u dan 
van te voren op de hoogte gesteld.  
 
9.7 Privacyregeling 
 
Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan 
school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens 
die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren.  
Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders 
die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt ge-
vraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze infor-
matie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. 
Voor het maken van foto’s en/of filmpjes van activiteiten in de klaslokalen of in de directe omgeving 
van de school is vooraf uitdrukkelijk toestemming vereist van de leerkracht. Omdat we ons houden 
aan de Privacy-wetgeving worden ook geen privé-gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers 
van de school, Onderwijsgroep Perspecto, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan 
derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. 
 
9.8 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs. 
 
Wij gaan er van uit dat de kinderen die onze school bezoeken alle lessen volgen. Mocht dat aanleiding 
geven tot vragen, dan kunt u die met de directie bespreken. Aanvragen voor buitenschoolse onder-
steuning onder schooltijd moeten schriftelijk worden ingediend. Bij de behandeling van het verzoek 
worden afspraken gemaakt over eventueel gemiste lessen en hoe achterstanden kunnen worden 
voorkomen. Bij ondertekening van de aanvraag nemen ouder(s)/verzorger(s) zelf de verantwoordelijk-
heid voor het kind op zich gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en vrijwaren het be-
stuur voor aanspraken tijdens deze tijd. 
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10. Gemakkelijk om te weten 

 
10.1 Verjaardagen 
 
Het is gebruikelijk dat een kind de gehele klas trakteert als het jarig is (dit mag, maar hoeft niet). In het 
kiezen van een traktatie bent u samen met uw kind vrij, maar andere traktaties dan snoep blijven onze 
voorkeur hebben. 
Als uw kind jarig is, mag het zijn/haar liefste cadeautje meebrengen naar school. De overige school-
dagen mag er geen speelgoed meegebracht worden. Deze afspraak is gemaakt om te voorkomen, 
dat er tijdens het enthousiaste spel iets stuk kan gaan.  
De kleuters mogen een wensje kleuren en leren, wanneer er thuis een verjaardag te vieren is. Vader, 
moeder, opa of oma vinden zo'n versje van één van de kinderen altijd prachtig. Wilt u ruim van te vo-
ren even doorgeven wanneer de verjaardag plaatsvindt, dan is er alle tijd om een wensje te kleuren en 
te leren. 

10.2 Voor de tussendoortjes onder de pauze  

 

De kleuters kunnen 's morgens in de kring hun drankje en (bij voorkeur) fruit eten en drinken. 
Sinaasappelen graag geschild meegeven. Gelieve geen frisdrank of snoep mee te geven naar school. 
De reden hiervoor is dat andere kleuters, die fruit of melk bij zich hebben, met grote ogen naar die 
meegebrachte lekkernijen kijken en dan moeilijk te bewegen zijn, hun eigen melk of fruit te gebruiken. 
Ook de kinderen uit de overige groepen kunnen ’s morgens een drankje en fruit of iets dergelijks 
meenemen.  
 
10.3 Vieringen en activiteiten 
 
Hieronder volgt een lijstje met een aantal data voor het nieuwe schooljaar. Deze lijst is nog niet volle-
dig; van andere evenementen ontvangt u te zijner tijd bericht. 
 
- 24-08-2018: Openingsviering 
- 04-09 en 06-09-2018: omgekeerde oudergesprekken 
- 26-09-2018: kijkkwartier 
- 12-10-2018: Themadag / herfstviering / afsluiting kinderboekenweek 
- 28-11-2018: kijkkwartier 
- 05-12-2018: Sinterklaasviering 
- n.n.b. : kerstviering (datum en tijdstip hoort u later) 
- 30-01-2019: kijkkwartier 
- 01-02-2019: rapport-1 groep 8 
- 05-02 en 07-02-2019: adviesgesprekken groep 8 
- 15-02-2019: rapport groep 2 t/m 7 
- 19-02 en 21-02-2019: ouderavonden groep 1 t/m 7 
- 01-03-2019: carnavalsviering 
- 27-03-2019: kijkkwartier 
- 18-04-2019: Paasviering 
- 29-05-2019: kijkkwartier 
- 18-06 en 19-06-2019: ouderavonden groep 1/2 en inloop ouderavond groep 3 t/m 7 
- 20-06-2019: schoolreis groep 1 t/m 8 
- 03-07-2019: musical en afscheid groep 8 
- 04-07-2019: laatste schooldag; tweede rapport groep 3 t/m 8 mee naar huis 

 
10.4 Overblijven 
 
Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Onder het overblijven is de W.A.- verzeke-
ring van de school geldig. Tijdens het overblijven wordt naar behoefte thee geschonken. Met de over-
blijfgelden worden de vrijwilligersbijdragen, spelmaterialen en drinken voor de overblijvers bekostigd. 
De volgende tarieven gelden: 
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Per keer  :    €   1,50 
Een 10 strippenkaart :    €   12,50    
Jaarabonnementen per kind:       €   80,00 
 
Als u een jaarabonnement neemt kunt u zelf de keuze maken om uw kind(eren) één of meerdere da-
gen per week te laten overblijven. Mocht uw huiselijke situatie gedurende het schooljaar veranderen, 
dan kunt wij tussentijds de abonnementsvorm aanpassen in overleg met de directie. Dit geldt even-
eens wanneer uw kind halverwege het jaar instroomt.  
Gelieve de jaarabonnementen per bank/giro te voldoen. Dit onder vermelding van “jaarabonnement 
overblijven” en naam en adres. Storting op rekeningnummer NL89RABO0330470760 t.n.v. Basis-
school De Vlaswiek Koewacht. U kunt het bedrag ook in twee termijnen voldoen nl. in september en 
in januari. Wilt u het contant geld voor de strippenkaart en/of éénmalig overblijven aan het oudste kind 
van het gezin meegeven ?   
 
10.5 Infectieziekten en GGD 
 
Op 1 april 1999 is in Nederland de nieuwe Infectieziektewet in werking getreden. Deze wet bepaalt 
onder meer dat de directeur van de school een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en de 
leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongewoon aantal zieken 
met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. 
In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen dan in overleg met de GGD maat-
regelen getroffen worden om verdere verspreiding van de ziekte te helpen voorkomen. 
Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, stellen 
wij het op prijs dat u dit direct meldt aan de leerkracht of de directeur van de school. Deze informatie 
zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. 
Periodiek worden de kinderen door de schoolarts van de GGD onderzocht. Daarvoor worden de na-
men en adressen van de kinderen aan de GGD doorgegeven. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, 
dan kunt u dit doorgeven de directie van de school. 
 
10.6 Het kind wordt ziek op school 
 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een in-
sect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school, indien zij dat noodzakelijk acht, contact opnemen 
met de ouders/verzorgers. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situ-
atie zich voordoet zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een 
‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Als u het met bovenstaande niet 
eens bent, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij de directie. 
 
10.7 Hoofdluis 

 
Op school worden de kinderen de eerste woensdag na elke vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Wij 
verzoeken u om deze dag na de vakantie spaarzaam te zijn met gel, vlechten etc. Een vaste groep 
ouders zorgt, in overleg met de GGD Zeeland, voor deze periodieke controle. Voor de controle is een 
protocol opgesteld, dat ter inzage ligt bij de directie. Wij gaan ervan uit, dat ouders akkoord gaan met 
deze periodieke controle. Bij langdurige en herhaaldelijke besmetting kunnen wij u verzoeken uw kind 
eerst thuis te behandelen en het pas daarna weer de school te laten bezoeken.  
 
10.8 De schoolkrant 
 
Twee keer per jaar verschijnt onze uitgebreide schoolkrant. Hierin vindt u allerlei informatie betreffen-
de de school, werk van de kinderen en andere wetenswaardigheden. Ook u als ouder kunt hieraan via 
een artikeltje o.i.d. een bijdrage leveren.  

10.9 Schoolregels 

 
Op school gelden in ieder geval de volgende belangrijke regels die door de kinderen zelf zijn opge-
steld en in alle groepen ophangen: 
- Wij zijn aardig en eerlijk tegen elkaar. 
- Wij zijn zorgzaam voor spullen van een ander, onszelf en we houden de school netjes. 
- Wij laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar. 
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- Ruzies worden uitgepraat en niet uitgevochten, want wij doen niet aan geweld. 
- We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn. 
- We spelen veilig op het plein en kiezen zelf een activiteit. 

10.10 Gymnastiek en zwemmen 

 

Groep 1 en 2 maken gebruik van de grote gymzaal. We gymmen met de kinderen in hun eigen kleding 
en op gymschoentjes. Gymkleding is dus niet nodig. De schoentjes blijven na de eerste gymles op 
school. 
Groep 3 t/m 8 maken op maandag en vrijdag ook gebruik van de gymzaal van onze school. Kinderen 
uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen bij zich 
te hebben op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gym-
les aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen? Noteer eventueel naam in gymschoe-
nen en kleding. Kinderen die geen schoenen en aangepaste kleding bij zich hebben, kunnen niet met 
de gymles meedoen. 
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk om sieraden als 
kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en/of sieraden raken 
verloren. 
Zwemlessen worden niet via de school verzorgd. De gemeente biedt een vangnet aan voor kinderen 
uit groep 5 en 6, die de zwemkunst nog niet machtig zijn. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de 
directeur van de school. 
 
10.11 Schoolverzekering 
 
De school heeft een schoolongevallenverzekering. Deze voorziet eventueel in een aanvulling op de 
eigen verzekering bij ongevallen tijdens school uren en evenementen in schoolverband, alsmede ge-
durende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Als u een beroep op deze verze-
kering wilt doen, moet het uitgangspunt zijn dat de school een “verwijtbaar” feit ten laste gelegd kan 
worden.  
 
10.12 Huiswerk 
 
In de groepen 4 (tafels leren), 5, 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Kijkt 
u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Ook de kin-
deren uit groep 3 krijgen soms huiswerk in overleg met de ouders en als de kinderen extra oefening 
nodig hebben. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht. De kinderen 
van groep 7 en 8 moeten zelf een agenda meenemen naar school, waarvan de inzage vrij is voor de 
leerkracht. Zo kunnen afspraken, proefwerkdata e.d. duidelijk genoteerd worden. Er is een notitie over 
huiswerkbeleid, die op school ter inzage ligt. 
 
10.13 Schrijven en schrijfmateriaal 
 
Om het schoolwerk er netjes te laten uitzien, hebben we de volgende afspraken gemaakt: 
- In groep 3 wordt met potlood geschreven; de kinderen krijgen een potlood van school.   
- In groep 4 krijgen de kinderen van de school eenmalig een Heutink vulpen. Als deze stuk gaat, kun-
nen de kinderen een pen via de school aanschaffen ( € 4,50 ) of zelf een goed (blauw) schrijvende 
vulpen of balpen van thuis meenemen. Tevens krijgen de kinderen via school een eenvoudige blauw-
schrijvende balpen verstrekt. 
- In groep 3 en 6 krijgen de kinderen van de school een nieuwe, gevulde kleurdoos en een nieuw lini-
aal; (te) kleine kleurpotloden kunnen bij de leerkracht worden ingeruild. 
- De kinderen krijgen bij begin van elk schooljaar van de school een potlood, een gum en de benodig-
de schriften. 
- Fouten worden tussen haakjes gezet; correctievloeistof is niet toegestaan. 
- In de schriften wordt met blauwe inkt geschreven; in de kladschriften is ook een andere kleur toege-
staan. 
- In de schriften wordt met verbonden schrift geschreven; blokletters zijn alleen in functionele zin (for-
mulieren, puzzels) toegestaan.  
- In groep 7/8 moeten de kinderen zelf een agenda meenemen. De leerkracht kan deze wel op volle-
digheid controleren.   
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10.14 Activiteiten buiten schooltijd 
 
Op diverse dagen worden er activiteiten georganiseerd waar kinderen vrijwillig aan deel kunnen ne-
men. De bedoeling is dat kinderen het leuk vinden om zich te ontplooien in zaken waar ze plezier aan 
beleven of goed in zijn. Deelname is gratis of er wordt een redelijke bijdrage gevraagd. 
De volgende activiteiten vinden plaats: 
- in het voorjaar: schoolvoetbal; 
- in het kader van de dagarrangementen worden na schooltijd activiteiten aangeboden voor de kin-

deren op het gebied van sport en spel, cultuur etc. 
Verder is de school actief betrokken bij de H. Communie en het H. Vormsel in de parochie. De school 
doet mee aan acties zoals de Vastenactie en er is bereidheid tot het verspreiden van informatie.  
 
10.16 Onderwijsinspectie 
 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het basisonderwijs. De inspectie doet dit door elke ba-
sisschool te bezoeken. Dit schoolbezoek vindt om de paar jaar plaats. Van elk schoolbezoek wordt 
een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de inspectie gepubliceerd. Een volledig exemplaar van 
het laatste inspectieverslag is op de school beschikbaar. 
 
Vragen over onderwijs 
Veel vragen die de inspectie binnenkrijgt, gaan over onderwijs in het algemeen en zijn geen inspectie 
specifieke vragen. Daarom zijn deze vragen gebundeld met vragen die het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap ontvangt. Bij ‘Postbus 51’ (ga hier vervolgens naar "Onderwijs en cultuur") 
vindt u daarom waarschijnlijk een antwoord op uw vraag. Mocht u desondanks toch nog een vraag 
hebben dan kunt u via die website een e-mail versturen of gratis bellen naar Postbus 51: 0800 8051. 
Op de pagina onder de knop ‘Publieksvragen" leest u al de meest gestelde vragen met hun antwoor-
den. 
 
Vragen over seksuele intimidatie en geweld 
Voor vragen over: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, 
geweld, extremisme, discriminatie en fundamentalisme belt u met de vertrouwensinspecteur. Deze is 
tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief). 
 
Klachten over onderwijs en inspectie 
Hebt u klachten over het onderwijs of over de inspectie lees dan wat u moet doen op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl de pagina's onder de knop ‘klachten". 
 
10.17 Burgerschapskunde 
 
Onze school is vanuit onze eigen identiteit, bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale 
integratie te bevorderen. Wij verstaan onder actief burgerschap: het kúnnen en wíllen deelnemen aan 
de samenleving. Burgerschap gaat in onze visie over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt 
ook reflectie op het eigen handelen van de kinderen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de 
zorg voor je omgeving. In ons onderwijs komt dit niet als een apart vak terug maar besteden we de 
hele week door aandacht aan deze visie. Het is een geïntegreerde visie die zowel bij de kennisgebie-
den als aardrijkskunde, geschiedenis of natuur wordt uitgewerkt, maar ook wordt toegepast in de les-
sen bewegingsonderwijs, spel, buitenspelen, drama, enzovoorts. Dit alles in relatie met elkaar. Vanuit 
onze eigen identiteit. 

 
10.18 Rouwprotocol 
 
Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel 
scholen hebben een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Wij hebben dat als school ook. 
U kunt het volledige rouwprotocol vinden op onze website onder de knop: regelingen, rouwprotocol. In 
het rouwprotocol staat welke stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie 
verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Wij 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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lopen dit rouwprotocol regelmatig om te zien of het nog voldoet aan de wensen en de situatie van de 
school. 
In ons rouwprotocol staan de volgende zaken beschreven: Wat te doen als het bericht binnenkomt, 
het vormen van een crisistijd, het vormen een crisisteam, informatievoorziening, aan wie en hoe, hoe 
vertellen we het de kinderen en hoe werken we aan de verwerking. Tot slot hoe gaan we om met ou-
ders in een dergelijke situatie? Ook aan de nazorg besteden we aandacht in het rouwprotocol. 
 
10.19 Gedragscode 
 
Ook onderwijspersoneel wordt wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten 
direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheids-
campagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met per-
soneel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang  is de 
volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van Onderwijsgroep Perspecto, of de 
intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen van Onderwijsgroep Perspecto, 
ontwikkeld. Bij aanmelding van een nieuwe leerling neemt de directeur deze gedragsafspraken door 
en vraagt instemming voor deze afspraken aan de ouders. De afspraken zijn:  
• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leer-

lingen of bestuur van de school wordt nooit getolereerd 
• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen 
• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd 
• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord 
• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden 
• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief 
• Breng uw kind op tijd in de klas 
• Bewaar de rust in het schoolgebouw 
• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken 
• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of   
             schreeuwen. 
De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve 
ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en de leerplichtambtenaar gelijktijdig worden geïnformeerd. 
Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klach-
tenprocedure). 

 
 

10.20 Activiteiten binnen schooltijd 
 
De volgende activiteiten en vieringen vinden in de loop van het schooljaar plaats: 
 

o Herfstviering/themadag voor alle groepen 
o Schoolkrant verschijnt 2x per jaar 
o Bezoeken aan bibliotheek i.v.m. boeken kiezen, leeskring en werkstukken maken 
o Doe-dag: kennismaking voortgezet onderwijs groep 8 
o Toneelvoorstelling in de Vlaschaard voor elke groep 
o Voorleeswedstrijd voor groep 7/ 8 
o Sinterklaasviering voor alle groepen 
o Kerstviering voor alle groepen 
o Carnaval voor alle groepen 
o Vastenactie en fiets-in 
o Boomfeestdag voor groep 7/8 
o Paasviering voor alle groepen 
o Schoolvoetbal (jongens en meisjes) voor groep 7/8 
o Schoolfotograaf voor alle groepen 
o Jeugd EHBO lessen voor groep 8 
o Koningsspelen 
o Verkeersexamens praktisch en schriftelijk voor groep 7 
o Schoolreis  
o Verjaardag groepsleerkracht met vrij rooster voor elke groep 
o Voorstellingen in het kader van Cultuurmenu Gemeente Terneuzen 
o Musical groep 7/8 (wordt afgewisseld met schoolkamp) 
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10.21 Kinderopvang in de brede school 
 

Kinderdagverblijf:  
  
Om met een gerust hart te werken of te studeren is het van groot belang om zeker te weten dat de 
opvang van uw kind goed geregeld is. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is al ruim zevenendertig jaar 
actief in de regio. Betrouwbaar, betaalbaar, de beste én de leukste opvang, dat willen we ook graag 
zijn voor uw kind!  
We bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdek-
ken. Wij begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind de nodige  indivi-
duele aandacht.  
Ons kinderdagverblijf biedt uw kind(eren) een veilige, aantrekkelijke en gezellige omgeving. Een plek 
waar kinderen zich ontwikkelen op allerlei gebied, leren en spelen met andere kinderen. 
  
-           voor kinderen van 0 tot 4 jaar van werkende of studerende ouders 
-           openingstijden van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.00  
            uur  
-           verlengde opvang mogelijk op aanvraag van 6.30- 18.30 uur 
-           breng- en haaltijden tussen de middag: 12.30 uur tot 13.15 uur 
-·          veilige en kindvriendelijke groepsruimtes 
-           ruilen dagdelen is mogelijk 
-           na ziekte/afwezigheid kunnen de gemiste dagdelen binnen drie maanden worden ingehaald 
-           ervaren, gediplomeerde pedagogisch medewerkers 
-           uitdagend speelgoed, gericht op de leeftijd van uw kind 
-           maaltijden (m.u.v. flesvoeding) en luiers bij de prijs inbegrepen 
 
Peutergroepen: 
De twee peutergroepen van De Vlasschoeffies zijn gevestigd in Brede School De Vlaswiek in Koe-
wacht. Wij zijn tijdens de schoolweken van maandag tot en met vrijdag open op de ochtenden. Peu-
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ters zijn welkom in de leeftijd vanaf 2 jaar. Omdat we binnen een brede school zitten, maken we van 
alle faciliteiten van het gebouw gebruik. Zo is er een bibliotheek, een computerruimte, een gymzaal en 
een heerlijk buitenterrein waar we lekker kunnen spelen.  
Door samen te spelen, leren peuters binnen een veilige en vertrouwde omgeving om te gaan met 
nieuwe gebeurtenissen in hun leven. Spelenderwijs komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod, wor-
den de activiteiten afgestemd op de leeftijd en raken de peuters vertrouwd met de schoolse omgeving. 
Er is een doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de peutergroep naar school waardoor de doorstroom 
naar het basisonderwijs soepel verloopt.  
Onze peutergroep is een zogenaamde startgroep. Peuters, wonende in Koewacht en Zuiddorpe, kun-
nen vijf ochtenden naar de groep komen tegen een zeer gereduceerd tarief. (vijf ochtenden halen en 
maar twee betalen). Een geweldige kans voor uw peuter. 
 
Buitenschoolse opvang: 

De BSO is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken. Na schooltijd lekker spelen met 
leeftijdgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat huiswerk maken. In een heel gezel-
lig en op de leeftijd aangepaste veilige plek waar kinderen na schooltijd maar ook in de vakanties te-
recht kunnen. Op de BSO zijn altijd vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. En de kinderen 
hebben inspraak in wat er gebeurt. Buitenspelen en de natuur hebben een centrale plaats in onze 
bso. Iedere dag wordt er even heerlijk buiten gespeeld en er worden allerlei natuurspelletjes gedaan 
en ook in de thema's staat de natuur met regelmaat centraal.  

-           voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar van werkende of studerende ouders 
-           openingstijden: schoolweken van maandag tot en met vrijdag van 7.30-8.30 
            van 15.00-18.00 uur (maandag, dinsdag, donderdag en 
            van 14.30 uur tot 18.00 (vrijdag), vakantieweken: van 7.30 uur tot 18.00 uur.  
-           verlengde opvang mogelijk op aanvraag van 6.30 tot 18.30 uur. 
-           maaltijden en fruit bij de prijs inbegrepen 
-           ruilen dagdelen is mogelijk 
-           na ziekte/afwezigheid kunnen de gemiste dagdelen binnen drie maanden worden ingehaald 
-           ontbijtservice 
-           vakantie-activiteitenprogramma 
-           volop speelmogelijkheden en spelmateriaal 
-           ervaren, professionele begeleiding 

Voor inlichtingen: Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Bellamystraat 28, 4532 CP Terneuzen Tel: 
0115-612368 e-mail: info@kindervangzvl.nl Ook kunt u contact opnemen met de afdeling planning en 
plaatsing van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, tel: 0115-612368;via e-mail: jenni-
fer@kinderopvangzvl.nl Informatie over de opvang op De Vlaswiek te Koewacht is ook te verkrijgen 
bij: Unitmanager Koewacht: Vera van Helleman, e-mail: vvanhelleman@kinderopvangzvl.nl   

Telefoon Vlasschoeffies                                      0114-361382 

En uiteraard kunt u altijd even binnenstappen om de ruimte te bekijken en eventuele vragen te stellen. 
U bent van harte welkom!  
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11. Namen en adressen 

 
11.1  Bevoegd gezag 
 
 
 
 
11.2 De school 
 
 
 
 
 

- Stichting Onderwijsgroep Perspecto 
Postbus 4 
4570 AA  Axel  
Tel.: 0114-347880 
 

- Basisschool De Vlaswiek 
Eikenlaan 22 
4576 BJ  Koewacht 
Tel.: 0114-361624 
E-mail: vlaswiek@ogperspecto.nl  

      Website : www.de-vlaswiek.nl   

11.3 Instanties - G.G.D. Zeeland 
Westwal 37 
4460 AS  Goes. 
Tel.: 0113-249400  

- Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 
Postbus 1023 
4530 GA  Terneuzen  
Tel.: 0115-642900 

- Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen 
Bellamystraat 28 
4532 CP  Terneuzen 
Tel.:0115-612368 

- Kinderopvang Brede School Koewacht  
       Molenweg 2 
       4576 CX  Koewacht 
       Tel.: 0114-361382 
- De Onderwijs Informatie- en advieslijn  

Tel.: 0800-5010 (kosteloos) 
Website: www.50tien.nl  

- Inspectie van het Onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ern-
stig psychisch of fysiek geweld en discriminatie: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs   
0900-1113111 (tijdens kantooruren en lokaal tarief) 
 
 

 

mailto:vlaswiek@ogperspecto.nl
http://www.de-eikelaar.nl/
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