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EEN WOORD VOORAF 

 
Beste ouders / verzorgers, 

 
U staat op het punt de schoolgids van De Horizon door te nemen. Dat betekent dat u interesse heeft in het 
wel en wee van onze school en leerlingen. Wellicht bent u al met De Horizon verbonden, omdat uw kind De 
Horizon al bezoekt. Mogelijk bent u juist geïnteresseerd, omdat u nog een besluit moet nemen waar u uw 
kind straks wilt aanmelden. In deze gids proberen we u in kort tijdsbestek een goede indruk van het 

onderwijs op onze school te geven. De informatie die u kunt lezen is, vanwege de leesbaarheid, vrij kort 
gehouden. Wilt u meer gedetailleerde informatie, dan bent u natuurlijk van harte welkom om De Horizon 
eens van dichtbij te bekijken. Maakt u dan een afspraak zodat we de tijd voor een gesprek voor u vrij kunnen 
maken? 

 
Sinds de zomer van 2019 is ons gebouw aangepast naar een Integraal Kind Centrum.  
 
In deze gids en de bijbehorende Algemene Informatiegids van de Prisma Scholengroep (Online te vinden op 
de website van school) leest u allerlei zaken van praktische aard, waaronder natuurlijk de schooltijden- en 

vakantieregeling. Het is daarom heel handig om deze gidsen goed te bewaren zodat u ze van tijd tot tijd nog 
eens kunt raadplegen.  
 
Het team van IKC De Horizon vindt het belangrijk om, in samenspraak met u, de ontwikkeling van uw 

kind(eren) zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daar werken we hard aan en we hebben daarbij ook uw 
hulp en ondersteuning nodig. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling, we zullen u dan ook regelmatig 
van de laatste ontwikkelingen op De Horizon op de hoogte houden. Dat doen we door onze nieuwsbrieven, 
informatiebijeenkomsten, de verschillende gesprekken met u en onze website. Ook op de facebookpagina 
van onze school worden regelmatig berichten, nieuwtjes en actualiteiten geplaatst. We willen u vragen om 

ons ook op de hoogte te houden wanneer er bijzonderheden zijn rondom uw kind? 
 
Deze gids wordt jaarlijks herzien en samengesteld in overleg met het IKC-team en algemene directie. De MR 
heeft ingestemd met de inhoud van deze gids. Hebt u wellicht suggesties voor aanpassingen of 

verbeteringen, dan horen we dat graag van u.  
 
Het team van De Horizon wenst u en uw kind(eren) een heel prettig en goed schooljaar 2021 – 2022 toe. 
 
Namens het team, 

 
Corina Mackloet, directeur 

1. INTEGRAAL KINDCENTRUM 

Interconfessionele Basisschool De Horizon staat in Rilland aan de Cromvlietstraat 9.  

Directeur van de school is Corina Mackloet.  
De Horizon is een van de dertien scholen van de Prisma-Scholengroep. 

HET MOTTO VAN DE PRISMA SCHOLENGROEP: 

• Wij brengen goed onderwijs 

• Een uitdagende leertijd voor kinderen 

• Een goede professionele werksfeer 

• Kortom: we staan voor kwaliteit 

DE MISSIE VAN DE PRISMA SCHOLENGROEP 

Prismascholen zijn scholen die kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, met een duidelijke identiteit die 

herkenbaar aanwezig is in de scholen. Zij hebben hun basis in de christelijke traditie, maar staan daarbij 
open voor samenwerking met andere denominaties. Op Prismascholen staan waarden als samen leren, 
samen werken en zorg voor elkaar dan ook centraal. 
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DE VISIE VAN DE PRISMA SCHOLENGROEP 

De Prisma Scholengroep heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevige onderwijsorganisatie 
met een eigen gezicht binnen de Zeeuwse regio. Een Prismaschool is een volledig op kinderen gerichte 

organisatie, die niet alleen onderwijst, maar zelf ook leert. Want in een professionele omgeving leren 
mensen van elkaar met het oog op steeds meer kwaliteit voor de kinderen. 
Op Prismascholen staan dan ook een aantal kernwaarden centraal zoals samen leren, samen werken en 
zorg voor elkaar. Dat vertaalt zich in een viervoudige gerichtheid:  
1. het kind,  

2. de toekomst, 
3. het resultaat  
4. de maatschappij 
 

De Horizon telt gemiddeld zo’n 130 leerlingen, die zijn verdeeld over 7 jaargroepen.  
We werken met 13 vaste teamleden. 
De groepen 1-2a, 1-2b, 3, 4-5 en 6 zijn ingedeeld op de begane grond. Daar vindt u ook de centrale ruimtes, 
het directiekantoor, teamkamer en werkruimte voor de Intern begeleider, de keuken en de ruimtes voor de 
Buitenschoolse en Voorschoolse Opvang, de Baby- en de Peutergroep. Op de eerste verdieping vindt u de 

groepen 7 en 8.  

2. WAAR HET IKC VOOR STAAT 

2.1. MISSIE 

Na de basisschoolperiode op IKC De Horizon heeft ieder kind een beeld van zijn of haar talenten op 
cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. Het heeft zo vertrouwen opgebouwd in wat het kan en in wie 
het is. Het kind durft daarop in het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 

ontwikkeling en dat van zijn omgeving. 

2.2. MOTTO 

Op onze schoolbel bij de ingang van het 
schoolgebouw staat: 

NON SCHOLAE SED VITAE 

 
 

 
Dit betekent:  

NIET VOOR DE SCHOOL LEREN WIJ,  
MAAR VOOR HET LEVEN 

 

2.3. VISIE 

IKC De Horizon wil kinderen steeds uitdagen om elke dag hun best te doen om te ontdekken, spelen en 
leren. We willen een plek zijn waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. We willen ze leren om 
zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen binnen IKC De Horizon maar ook 
daarbuiten.  

Om elk kind zijn of haar talenten te laten ontdekken en ontwikkelen is een goede samenwerking nodig 
tussen kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  
Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen ook veel van elkaar leren. We kijken daarbij wat het 
kind kan en wil, want de motivatie neemt toe met het ervaren van succes. Wij willen samen met uw kind op 
zoek naar zijn “Stip op De Horizon”. 

ONZE KERNWAARDEN 

persoonlijk 
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ervaringen, emoties en verhalen. Wij willen hem of haar inspireren en 
helpen om de eigen kwaliteiten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

ontdekken 
IKC De Horizon is een ontmoetingsplaats waar uw kind de wereld verder ontdekt. Vanuit de veilige basis van 
het IKC ontwikkelt het zich tot een mens met een eigen identiteit. Bij het ontdekken van de wereld hoort ook 

het omgaan met grenzen, uitdagingen en tegenslagen.  
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open 
We vinden het belangrijk dat uw kind zich hier thuis voelt. En dat het zich in een goede en open sfeer kan 
ontwikkelen. 
 

zelfstandig 
Zelfstandig worden vinden we erg belangrijk op ons IKC. Kinderen worden begeleid om zelfstandig te leren 
en te werken en daarbij  zelf oplossingen te vinden voor hun vragen en problemen.  
We vinden: ieder kind mag zichzelf zijn en moet zich emotioneel vrij kunnen ontwikkelen. 

2.4. IDENTITEIT 

Basisschool De Horizon werkt vanuit een christelijke grondslag. Alle kinderen nemen dan ook deel aan de 
zaken die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en 
vieringen van christelijke feesten. We staan daarbij wel open voor alle leerlingen, ongeacht hun 
godsdienstige of niet-godsdienstige achtergrond.  
Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de 

levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen, zodat ze naar vermogen om kunnen gaan met hun 
vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving. 

WAT HOUDT DE INTERCONFESSIONELE IDENTITEIT VAN ONZE SCHOOL IN? 

We werken aan de volgende waarden die aan leerlingen worden meegegeven: 

• De menselijke maat staat voorop. We zien kinderen, collega’s en ouders allereerst als mens en hebben 
oog en oor voor elkaar; 

• Onze school is een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor elkaar op, kunnen waar 
nodig een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam; 

• Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden, talenten en 

manieren om je te ontwikkelen; 

• We willen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld; 

• We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld. We hebben vertrouwen in kinderen 
en in elkaar en zijn vergevingsgezind. 

IKC DE HORIZON 

Kibeo en de basisschool staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes 
voor, nemen verantwoordelijkheid, delen risico’s en zoeken daarbij naar raakvlakken vanuit de christelijke 
identiteit. 
Het leren van en met elkaar als collega’s stellen we centraal, om zo ons onderwijs en de bedrijfsvoering te 

blijven verbeteren. Dat kan complex en uitdagend zijn, maar alle betrokkenen zijn bereid om bij te dragen en 
samen te werken. 

3. DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL KIND CENTRUM 

3.1 KIBEO BIJ IKC DE HORIZON 

 Baby’s tot schoolkids (0 t/m12 jaar) zijn van harte welkom op IKC De Horizon.  
Kinderopvang en onderwijs onder een dak.  

Handig voor u en vertrouwd voor uw kind.  

HET KINDERDAGVERBLIJF, EEN VEILIG EN VERTROUWD PLEKJE VOOR UW BABY 

Zoekt u een veilige en geborgen plek waar uw baby met liefde wordt ontvangen? In onze rustige en prettige 
babygroep op IKC De Horizon verwelkomen we uw kleintje met open armen. We bespreken wat jullie ritme 

van thuis is en dat volgen we zoveel mogelijk. Uw baby kan al terecht vanaf 7.00 uur zodat u relaxt naar uw 
werk kunt. We zijn elke dag open tot 18.00 uur. 
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Ontwikkeling door nieuwe ervaringen 
We geven uw baby de beste zorg, zodat u uw kind met een goed gevoel aan ons toevertrouwt. We 
stimuleren uw kindje zo veel mogelijk in zijn of haar ontwikkeling. Uw kindje krijgt alle ruimte om te leren 
kruipen en te spelen met speelgoed afgestemd op zijn of haar leeftijd. Uw baby maakt gemakkelijk contact 
met de andere kindjes en leert hierdoor heel veel. 

 

De eerste stapjes van uw dreumes 
Als uw baby de eerste waggelende stapjes zet, is het een dreumes geworden. Dan is het erg belangrijk dat 
de inrichting veilig en zacht is. Daar zorgen we voor. 

 

Leren van andere kindjes 
Uw dreumes ontwikkelt zich razendsnel. We stimuleren deze kleintjes bij het spelend ontdekken van de 
wereld. Door naar andere kinderen te kijken en met andere kinderen te spelen, pikken ze veel op. We geven 
uw kind alle ruimte om zich te ontwikkelen, binnen de groep. 

NAAR DE PEUTERGROEP 

Uw peuter op ontdekkingstocht 
Uw kleine dreumes wordt 2 jaar, u heeft nu een ontdekkende peuter. Peuters worden snel zelfstandiger, zijn 
nieuwsgierig en spelen graag met leeftijdsgenootjes. Uw peuter kan nu naar de gezellig peutergroep op IKC 

De Horizon. Uw peuter kan hier terecht vanaf 7.30 uur. Mocht u eerder opvang nodig hebben informeer dan 
naar de mogelijkheden. Ook de peutergroep is elke dag geopend tot 17.30 uur, eventueel kan uw peuter tot 
18.00 uur terecht op het kinderdagverblijf. 
 

Spelenderwijs leren en groeien 
Zoekt u voor uw peuter een fijne opvang die geborgenheid en aandacht biedt en uw kleintje ook voorbereidt 
op de basisschool? Met peuterstart van Kibeo krijgt uw peuter de kans om op onderzoek uit te gaan, 
ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. Samen met vriendjes en vriendinnetjes leren én groeien ze. 
Samen met u zorgen we ervoor dat uw peuter zich stap voor stap ontwikkelt tot een kind dat straks klaar is 

voor de basisschool. 

GOED VOORBEREID OP DE BASISSCHOOL 

Wanneer uw peuter straks vier jaar wordt en hij of zij gaat naar de basisschool, verandert er best veel. 
Wanneer u kiest voor opvang van Kibeo, is de stap naar school een kleine. Op onze locatie werken we 
namelijk met Peuterstart, waarmee we spelenderwijs werken aan de ontwikkeling van uw kind.  

Wanneer uw kindje naar Kibeo komt op IKC De Horizon, maakt hij of zij al heel snel een nieuw vriendje; Puk. 
Puk is een pop die hoort bij Peuterstart: de programma’s van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Puk  
maakt allerlei herkenbare, leuke en spannende dingen mee. De thema’s van Puk sluiten aan op die van de 
basisschool. Daarnaast lezen we elke dag voor, dit stimuleert de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de 

woordenschat. 
Verder werken we nauw samen met de basisschool. Zo kan uw peuter vanaf 3 jaar mee doen met de 
kleuters op het speelleerplein. Op het speelleerplein is er een passend aanbod dat past bij de leeftijd en 
ontwikkeling van uw kind, spelend leren staat voorop. Ook worden er tal van gezamenlijk activiteiten 
georganiseerd waar u als ouder bij betrokken wordt. Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Ook de 

ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd volgens de methode “Kijk”. Hierdoor weten we waaraan uw kind 
behoefte heeft en stemmen we onze activiteiten daar op af. Deze gegevens worden overgedragen aan de 
basisschool. Uiteraard alleen met toestemming. 

DE BSO EN VSO (BUITENSCHOOLSE EN VOORSCHOOLSE OPVANG) 

Gaat uw kind naar de basisschool en zoekt u opvang voor en of na schooltijd? Ook op IKC De Horizon kunt 
u uw kind al brengen vanaf 7.00 uur. U heeft zo alle tijd om uw kind eerst bij ons te brengen en daarna 
relaxed naar uw werk te gaan. Wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas is. Ook na schooltijd is er van 
alles te beleven op de BSO voor uw kind. Uw kind kan hier van 14:00 tot 18.30 uur terecht. 
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BSO, speelparadijs voor schoolkids 
Waar heb jij zin in? Jij bent de baas van jouw vrije tijd! Natuurlijk zijn regels en afspraken belangrijk op de 
BSO, maar er is ook alle ruimte voor eigen inbreng, het zelfstandig maken van keuzes en het spelen met 
leeftijdsgenootjes. Uw zoon of dochter kan voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties bij ons 
terecht. Lekker knutselen, spelen, actief bezig zijn en op ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes. 

 

Net zoals thuis 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en een goede band heeft met de pedagogisch 
medewerkers. Van het samen ondernemen van een activiteit tot het rustig bijkomen van een drukke 

schooldag: in overleg kan alles. Want zo gaat het thuis vaak ook! 
Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij de vestigingsmanager van onze locatie, Maaike Martin, via 
m.brouwers@kibeo.nl of telefoonnummer 06-86806550. 
Heeft u vragen over de kosten, wilt u zich inschrijven, of weten wat de verschillende mogelijkheden van 
Kibeo zijn. Dan kunt u ook terecht op de website, www.kibeo.nl  of Email: klantrelatie@kibeo.nl    

Telefoonnr. 0113-760250  

3.2. DE ORGANISATIE VAN DE BASISSCHOOL 

De basisschool is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op onze school zijn de kinderen ingedeeld in 
leeftijdsgroepen. Ze doorlopen in totaal 8 groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, 

ieder jaar door naar een hogere groep. Een leerling moet in ieder geval de basisschool verlaten aan het 
einde van het jaar waarin hij of zij 14 is geworden. 

3.3. DE ACTIVITEITEN VAN DE KINDEREN 

ZELFSTANDIG WERKEN EN COÖPERATIEF - SAMENWERKEND LEREN 

Op “De Horizon” maken alle kinderen kennis met zelfstandig werken en het coöperatief- samenwerkend 
leren. Dit neemt bij de leerlingen en leerkrachten een belangrijke plaats in. In deze werkvormen leren de 

kinderen onder andere: volgens afspraken werken, zelf problemen oplossen, zelf werk indelen, keuzes 
maken en het samenwerken aan gezamenlijke taken. Dit zijn allemaal vaardigheden die in hun latere 
schoolloopbaan en in het echte leven van groot belang zijn. Daarbij heeft de leerkracht de handen beter vrij 
om die leerlingen te ondersteunen die daar het meeste behoefte aan hebben. Voor het zelfstandig werken 
hebben we met alle leerkrachten door de hele school afspraken gemaakt, zodat uw kind in iedere volgende 

groep een stapje verder gaat met de eigen verantwoordelijkheid voor zijn werk. 
Wat dit zelfstandig werken precies inhoudt, is in elke groep verschillend: 
In de kleutergroep leren de kinderen om, voor een korte tijd, zelfstandig een werkje/opdracht of activiteit te 
doen zonder hulp van de leerkracht. Wel mogen ze hulp vragen aan klasgenootjes en wordt het 

samenwerken volgens vaste regels en afspraken gestimuleerd. In het coöperatief en samenwerkend leren is 
het essentieel dat ook het aandeel van elke individuele leerling herkenbaar is en op waarde wordt geschat. 
Langzaam bouwen we dit in de loop van de daaropvolgende jaren uit. Ieder jaar wordt de kaart, waarop de 
werkjes en opdrachten staan, groter. In groep 8 tenslotte moeten de leerlingen verschillende taken verdelen 
over een aantal dagen, waarbij ze alleen en / of in samenwerking met anderen, een goed resultaat moeten 

zien te behalen. 

VVE 

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kibeo, consultatiebureau en de basisscholen uit Rilland 
voeren dit uit om een doorgaande lijn te waarborgen in de leeftijd van 2 – 6 jaar. Het proces wordt begeleid 

door het RPCZ. Er is regelmatig overleg tussen de basisscholen, peutergroep en het consultatiebureau, dit 
in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Zo komen de leidsters van de peutergroep voorlezen in 
groep 1 t/m 3 en gaan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 voorlezen bij de peuters. Er is zo een 
doorgaande lijn tussen de peutergroep en de basisschool. Verder wordt er ieder jaar door de peutergroep en 

de basisscholen een gezamenlijk thema uitgewerkt. De leerkrachten hebben samen met de peuterleidsters 
een IKC-opleiding gevolgd. Een paar keer per week sluiten de 3+ peuters van PG De Horizon aan bij het 
speelleerplein. 

mailto:m.brouwers@kibeo.nl
http://www.kibeo.nl/
mailto:klantrelatie@kibeo.nl
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SCHATKIST 

Jonge kinderen ontwikkelen zich op diverse vlakken. Hun cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar ook 
motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling mogen zeker niet vergeten worden. Schatkist 

sluit perfect aan bij de ontwikkelingen die een kleuter doormaakt. Met Schatkist bieden we de kinderen een 
aantrekkelijk en beredeneerd aanbod op de gebieden mondelinge taal, woordenschat, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, kunstzinnige 
oriëntatie en motorische ontwikkeling. Schatkist gaat uit van de 4 seizoenen waarbinnen weer verschillende 
thema’s zijn opgenomen.  

Daarnaast is er een doorgaande lijn van peutergroep tot en met groep 8. In de peutergroep werken ze met 
Puk en Ko (wat een voorloper is van Schatkist), Schatkist in groep 1-2, LIJN 3 in groep 3 en Estafette in de 
groepen 4 t/m 8. 

CIJFERS EN LETTERS IN GROEP 1-2 

 
In de kleutergroepen 
gebruiken we deze 
blokletters en cijfers: 
We spreken de letters uit 

zoals ze klinken:  
Als uw kind de naam van 
een letter vraagt, noemt u 
dan de klank van de letter, 

voorbeeld: de “rrrr”, de 
“sss” of de “fff”. 

 

WOORDENSCHATONDERWIJS 

In groep 1 t/m 8 wordt per week gemiddeld 1 uur extra aan woordenschatonderwijs besteed. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de methode Met Woorden In De Weer van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. 
Moeilijke woorden worden vooraf aangeboden met een klein verhaaltje, worden herhaald in de loop van de 

week, worden opgehangen in de klas in een woordparaplu, woordkast of woordspin en ook nog geoefend in 
een spel. Coördinator van onze school is juf Suus Lichtendahl-Hollestelle. 

GROEP 1-2-3: HET SPEELLEERPLEIN 

In groep 1-2 wordt er dagelijks in de kring gewerkt en zijn er in een week 10 speelleermomenten, waarbij in 
hoeken vanuit gestelde doelen de ontwikkeling van kinderen gevolgd wordt. Deze doelen worden in het 

groepsplan vastgelegd en komen uit het SLO (stichting leerplan ontwikkeling) . Deze doelen hangen in de 
hoeken, in het kader van Leren Zichtbaar Maken. De doelen voor leerlingen die behoefte hebben aan extra 
instructie of begeleiding worden daarnaast nog in een extra plan beschreven.  
De 3+ peuters sluiten een aantal keer per week aan, evenals groep 3.  

Groep 3 krijgt gerichte opdrachten, met succescriteria. Zo proberen we in kleinere stapjes de ontwikkeling 
van kinderen door te trekken vanaf de groep 1 tot in groep 3. Hierbij staat het kind centraal. De omgeving 
wordt zo uitnodigend gemaakt dat leerlingen “vanzelf” willen leren. Spelend en handelend leren de kinderen 
op basis van ontwikkeling, waarbij ze gevolgd worden op 17 ontwikkelingslijnen. We werken vanuit thema’s 
en daarbij worden opdrachten gezocht die passen bij de doelen waar het kind op basis van zijn ontwikkeling 

aan kan werken. Voor groep 3 wordt op het speelleerplein een koppeling tussen de doelen van LIJN 3 en 
Wereld In Getallen gemaakt.  
 
Ervaringen met deze manier van werken op andere scholen heeft aangetoond dat de leerresultaten in de 

loop van de jaren omhoog gaan. 
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GROEP 1 

Als de kleuters vier jaar worden en in groep 1 starten, wordt er in de groep rondom thema’s aan bepaalde 
vaardigheden gewerkt.  

 
 De kleuters spelen, werken, zingen, tekenen en praten naar 

aanleiding van een verhaal of ervaring die de leerkracht hen 
aanbiedt. Ook eigen belevenissen en ervaringen van de 
kinderen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn er 

activiteiten met spelletjes en materialen, waarmee zij 
spelenderwijs steeds meer leren over taal, hoeveelheden, 
kleuren en vormwaarneming. Vaak gebeurt dit in hoeken. 
Verder is het bewegen een heel belangrijk onderdeel in de 

kleutergroepen, wat tot uiting komt in de gymlessen en het 
buitenspel. De kinderen leren hierbij samen spelen en 
komen in aanraking met diverse bewegingsvormen. 

 
Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. We gebruiken hiervoor de methode Take it Easy. Elke groep 

behandelt 10 thema’s, die aangeboden worden met rijmpjes, digitale prentenboeken, spelletjes en liedjes. 
 

 

GROEP 2 

In groep 2 wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen en worden de 

vaardigheden uitgebreid. De interesse voor en de beginselen van het leren lezen, rekenen en schrijven 
komen steeds nadrukkelijker aan de orde, maar ook hier gaat het spelenderwijs en gaan we zoveel mogelijk 
uit van hun belangstelling. Wanneer de kinderen kunnen rijmen, interesse hebben voor letters en cijfers en 
aardig zelfstandig kunnen werken wordt de ontwikkeling van het lezen, rekenen en schrijven verder 

uitgebreid. We proberen betekenis te geven aan de dingen die de kinderen om zich heen zien en beleven en 
we proberen hun gezichtsveld te verbreden. 

WERELDORIËNTATIE IN GROEP 3 

Wereldoriëntatie staat enkele keren per week op het rooster. 

Bij wereldoriëntatie werken we met het lesmateriaal van Blink 
Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, 
ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, 
zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, 
komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om 

kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral 
veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf 
actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden 
ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en 

ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs 
en in hun latere leven nodig gaan hebben. 

 

In groep 3 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar 
kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht 
kan rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema 

wordt afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. 
Bij alle thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat. 
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GROEP 3 

Als de kinderen naar groep 3 gaan, moeten zij al vrij zelfstandig kunnen werken en in staat zijn een opdracht 
geconcentreerd te volbrengen. Het kind heeft taakbesef. 

Ze kunnen rijmen, hebben interesse voor letters en cijfers, of kennen al veel letters en de cijfers tot 10. In 
groep 3 gaat dan de ontwikkeling van het leren lezen, rekenen en schrijven verder. Hier zijn we iedere dag 
mee bezig. De overgang van spelen naar leren is voor de meeste kinderen een grote inspanning. Daarom 
hebben ze tot aan de herfstvakantie 3x in de week een kwartiertje buitenspel. 
Omdat de leerlingen in groep 3 een speel-leergemeenschap vormen met de leerlingen van groep 1 en 2 

zullen zij hun doelen ook bereiken tijdens het werken in de hoeken en het buitenspel. De leerlingen van 
groep 3 zullen meer tijd buiten en in hoeken werkend doorbrengen dan de groepen 4 t/m 8. In deze tijd 
werken zij ook aan hun ontwikkelingsdoelen. Expressievakken, gymnastiek, Engels, woordenschatonderwijs 
en wereldoriëntatie-vakken staan daarnaast ook op het rooster, en worden ook als verwerking aangeboden 

tijdens het buitenspel en het werken op het speelleerplein. 
 

 Leren lezen gebeurt in groep 3 met de aanvankelijk leesmethode LIJN 3. 
LIJN 3 is een methode waarin in twaalf  thema’s wordt gewerkt aan lezen, 
spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, 

stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie.  
 

De methode zorgt ervoor dat alle kinderen aanbod krijgen op hun niveau. De klas is met dezelfde leerstof 
bezig, maar de manier waarop ze oefenen kan verschillend zijn. 

De verwerking van de lesstof zal ook plaatsvinden in de hoeken op het speelleerplein en tijdens het 
buitenspel. 
 
Met Klinkers, onze schrijfmethode, leren de kinderen schrijven vanaf 
groep 1-2. In groep 3 starten we met het aanbieden van de letters. Dit 

sluit precies aan bij de nieuwe leesmethode LIJN 3. Als de kinderen 
een nieuwe letter leren lezen, leren ze deze tegelijk ook schrijven. De 
thema’s van Klinkers sluiten aan bij LIJN 3, dus bij de belevingswereld 
van het kind. 

 

 
 Het voorbereidend rekenen wordt in groep 3 voortgezet met de methode Wereld in 

Getallen. De wereld in getallen leert de kinderen inzicht verwerven én hun 
vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus!  
De wereld in getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst krijgen de 
leerlingen instructie voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen 

zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen 
is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed 
fundament.  

Na elke klassikale instructie krijgen rekenzwakke kinderen verlengde instructie in het bijwerkboek. Zij krijgen 

één oplossingsstrategie. Ondertussen werken de overige kinderen zelfstandig. 
 
In het tweede gedeelte van elke rekenles werken alle kinderen zelfstandig aan de weektaak. De niveaus zijn: 
minimum, basis en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Zo 

proberen we het beste uit ieder kind te halen. 
Voor rekensterkte kinderen is er het pluswerkboek. Daarin werken ze als ze klaar zijn met het plusniveau in 
de weektaak. De opgaven zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de komende lesstof.  
 

De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook 
tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen met sprongen en het splitsen. 
In groep 3 worden de eerste erbij- en eraf-situaties aangeboden via de bussommen en de pijlsommen. Aan 
het eind van groep 3 rekenen de leerlingen tot en met 20 en automatiseren ze de splitsingen en de sommen 
tot en met 10. 

De leerlingen leren een aantal munten en biljetten kennen. Ze leggen bedragen neer (betalen gepast) en 
lezen geldbedragen af. Ook leren ze de dagen van de week, het werken met de maandkalender en de 
tijdbalk. Daarnaast lezen de leerlingen de hele uren af op de analoge klok. Ook maken ze kennis met 
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meetbegrippen als lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud en gewicht. Het gaat hierbij zowel om het actief 

meten met natuurlijke maten als het gebruik van de juiste begrippen. De leerlingen werken ook met 
blokkenbouwsels en leren plattegronden te interpreteren en routes op een plattegrond te lopen. 
Tijdens het werken op het speelleerplein en het buitenspel is er ruimte en aandacht om de rekendoelen te 
behalen door handelend bezig te zijn met materiaal. 

 
Het onderdeel Techniek krijgt speciale aandacht m.b.v. het Ontdekkasteel: dit wordt ingezet in het 
Speelleerplein. 
 

Ook komt verkeer en veiligheid aan bod. Wij werken in groep 1 t/m 3 met de methode Een Rondje Verkeer, 
onderdeel van de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. 

CIJFERS EN LETTERS IN GROEP 3 

Misschien vraagt uw kind wel eens hoe je iets 
schrijft, misschien wil uw kind zelf wel zijn / haar 

naam leren schrijven. Het is aangenaam als u 
aansluit bij het lettertype dat de school gebruikt.  
 
We spreken de letters in groep 2 en 3 uit zoals ze 

klinken: als uw kind de naam van een letter vraagt, 
noemt u dan de klank van de letter, voorbeeld: de 
“rrrr”, de “sss” of de “fff”.  
 
In groep 3 t/m 8 schrijven we de cijfers en letters 

zoals ze in Klinkers aangeleerd worden. 

 

GROEP 4 

Groep 4 bouwt de leerstof nog wat verder uit. Nu meer in vakgebieden zoals taal, rekenen, Engels, 
woordenschatonderwijs en wereldoriëntatie.  

Natuurlijk krijgen de kinderen ook expressievakken zoals tekenen, handvaardigheid, Ontdekkasteel 
(techniek), kokkerellen, textiele werkvormen en muziek. 
Bij het leren schrijven wordt er verder gewerkt aan het aan elkaar schrijven en de fijne motoriek. De kinderen 
leren in groep 4 de hoofdletters. April / mei krijgen de kinderen een vulpen. Deze eerste pen krijgen de 
kinderen gratis van school, maar als die kapot gaat wordt hiervoor de kostprijs in rekening gebracht. 

  
In groep 4 werken de leerlingen in de rekenles met de methode Wereld in getallen. Ze werken  in het 
getallengebied tot 100. Nieuw is het schatten en afronden van getallen. Met het aanvullen tot een tiental of 
afhalen van een tiental wordt de relatie met de bewerkingen inzichtelijk. De leerlingen rekenen in eerste 

instantie tot 20 en uiteindelijk tot 100 (alle somtypen). Rekenen naar analogie (4+3=7, dus 74+3 = 77) is een 
van de strategieën die bewust ingezet worden. 
In groep 4 vindt de introductie van het vermenigvuldigen plaats aan de hand van concrete contexten. De 
tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 worden ingeoefend. Steeds als een nieuwe tafel in de klas aan de orde is 
geweest krijgen de leerlingen een oefenblad hiervoor mee naar huis, wat daarna in de klas getoetst wordt. 

Voor de tafels kunnen de leerlingen een Tafeldiploma behalen. 
 
In groep 4 vindt een eerste oriëntatie plaats op het delen. Steeds wordt een relatie gelegd met het 
vermenigvuldigen. Tevens leren de leerlingen alle munten en biljetten kennen. Ze betalen gepast en kunnen 

ook geld teruggeven. Daarnaast leren ze geldbedragen te vergelijken. Ze leren de hele en halve uren af te 
lezen op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de leerlingen 
met de maand en jaarkalender. Ook leren ze werken met eenvoudige standaardmaten voor lengte (m en 
cm), gewicht (kg en g) en inhoud (l). Ook leren ze routes lopen op plattegronden en afbeeldingen te 
spiegelen. 

 
Bij wereldoriëntatie werken we met het leerlingenmateriaal van groep 4 van Blink Wereld. 
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 Groep 4 gaat met Spelling in Beeld van start. Alle blokken van Spelling in Beeld zijn 

op dezelfde manier opgebouwd. Een blok bevat standaard vier lesweken. De eerste 
drie weken zijn gereserveerd voor twee basislessen per week. De vierde week is de 
week van het controledictee en van de herhalings- of plustaken. 

 
De spellinglessen zijn opgebouwd uit zes vaste lesfasen: van lesdoel tot extra opdracht. Al deze onderdelen 

komen terug in het werkboek. Kinderen werken zelfstandig of onder begeleiding. 
1. 'Wat ga je doen?'. Het eerste lesonderdeel legt uit wat het doel van de les is.  
2. Kinderen maken verkennende opdrachten. Het spellingprobleem wordt geplaatst in een herkenbare, 

alledaagse context.  

3. De uitleg met een inhoudelijke instructie. Spelling in Beeld werkt met speciale uitlegkaarten. 
4. Leerlingen maken verwerkende opdrachten. De werkvormen zijn speels: rebussen, puzzels, 

geheimschrift en meer.  
5. Een evaluerende oefening waarin leerlingen terugkijken: hebben ze het lesdoel bereikt?  
6. Een extra opdracht voor snelle leerlingen. 

 
Als je alledaags taalgebruik bekijkt, valt op, dat daarin veel leerlijnen elkaar kruisen: spreken en luisteren 
vormen een duo, evenals lezen en schrijven, taalbeschouwing en woordenschat. 
Onze taalmethode Taal Actief sluit hier bij aan en biedt de leerlingen functionele activiteiten aan: het kind 

staat centraal. Dat betekent ook dat er duidelijk rekening gehouden wordt met verschillen tussen de 
leerlingen in interesse, tempo, taalvaardigheid en leerstijl. Vanaf groep 4 staat taal dan ook dagelijks op het 
lesrooster. 
 

Van de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland gebruiken we in groep 4 Stap Vooruit. 
 

 Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 geoefend met 
de methode Nieuwsbegrip. Via een vaste taakaanpak 
leren de kinderen o.a. zich eerst op een tekst te 

oriënteren, de hoofdgedachte te verwoorden en hoofd- 
en bijzaken te onderscheiden. 

De leesvaardigheden worden in deze methode onderscheiden in tekst- en denkvaardigheden. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de opzoekvaardigheden. 

SCHOOLZWEMMEN 

Dit schooljaar is er voor de kinderen van groep 4-5 schoolzwemmen in het overdekte instructiebad van DEN 
INKEL in Kruiningen, op maandagmorgen van 10:50 – 11:45 uur. Het accent ligt op diploma A, B en C halen, 
dus veel oefenen op de diverse onderdelen van deze diploma’s. Deze zwemles is 1 x per twee weken in de 
even weken. De eerste zwemles is op maandag 20 september. De kinderen verzamelen zich op het 

schoolplein bij het hek. De juf vertrekt met de kinderen om 10.25 uur. De bus vertrekt om 10:30 uur aan de 
Hoofdweg. Om ongeveer 12:10 uur zijn de kinderen weer terug op school. Voor de begeleiding hebben we 
elke week de hulp van een ouder nodig bij het aan- en uitkleden. U kunt hiervoor intekenen op de lijst in de 
klas van groep 4-5. 

 
 Kinderen die aan het A-, B- of C-diploma toe zijn, krijgen daarvoor een briefje met 

o.a. de kledingeisen mee naar huis. Alleen de kinderen die tijdens het 
proefzwemmen aan de normen voldoen kunnen meedoen aan het 

diplomawemmen. Gepaste kleding en handdoek, kam of borstel is vereist. Dit 
schooljaar is het diplomawemmen in februari en juni 2022. De kinderen mogen 
niet met gel in het haar het zwembad in. 

 
De kosten van het vervoer per bus bedragen € 65,00 per jaar. U krijgt aan het begin van het schooljaar 

hiervoor een nota. In overleg is het mogelijk dit gespreid te betalen in termijnen. 
Eten of drinken in de bus of het zwembad is niet toegestaan. 
De afspraken m.b.t. de veiligheid in het zwembad en het toezicht zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol 
en het schoolzwemplan ligt op school ter inzage.  



 

16 
 

WERELDORIËNTATIE IN GROEP 5 T/M 8 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de 

kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze 
interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen 
waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en 
vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes 
zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over 

aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de 
kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.  
 
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke voorwerpen 

hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school! 
 
Topografie in groep 5 t/m 8 
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van 
Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) 

worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel 
thuis als op school aan de slag. In groep 7 volgt Europa en in groep 8 de wereld. 
 
Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal. 

GROEP 5 

De leerlingen werken in groep 5 tijdens het rekenen met Wereld in Getallen. Ze werken dan in het 
getallengebied tot 1000 en later ook tot 10.000. O.a. geld, verpakkingen en de getallenlijn ondersteunen het 
inzicht in de structuur en de waarde van de steeds groter wordende getallen. Handig gebruiken van de 
structuur van het getal wordt gestimuleerd (350+200 en 560-500). Ook bij het aanvullen tot of afhalen van 

een honderdtal. Alle  tafels tot en met 10 worden nu geautomatiseerd. Ook leren de leerlingen alle deeltafels 
t/m 10 en het delen met rest. In het tweede deel van het schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij 
steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt gelegd. In groep 5 leren de leerlingen te rekenen (betalen en 
teruggeven) met geldbedragen. Op de analoge en digitale klok leren de leerlingen de tijd tot op de minuut af 

te lezen Nieuw in groep 5 is de seconde. Naast het aflezen leren de leerlingen ook de tijdsduur te 
berekenen. De leerlingen gebruiken kommagetallen bij het meten en het noteren van het meetresultaat. In 
groep 5 wordt temperatuur geïntroduceerd en leren de leerlingen te werken met positiebepaling en (het 
vogelvlucht) perspectief. Daarnaast wordt dit jaar het werken met een plattegrond en de bijbehorende schaal 
aangeleerd. Het lezen, interpreteren van een staafgrafiek en een lijngrafiek komt ook aan de orde. 

Daarnaast leren kinderen rekenen met verhoudingen in contextsituaties. 
 
Bij het taalonderwijs wordt verder gewerkt aan spelling, stellen en begripsvorming. Onze methode Taal Actief 
schenkt daarbij veel aandacht aan de ontwikkeling van de woordenschat. 

 
Met de methode Spelling in Beeld wordt vier keer per week het onderdeel spelling geoefend.  
 
Het technisch lezen wordt verder ontwikkeld met onze Methode Estafette Nieuw.  

 
Het begrijpend lezen wordt in groep 5 verder geoefend met de methode Nieuwsbegrip. 
 
Bij schrijven worden het handschrift en de fijne motoriek verder ontwikkeld. De kinderen leren steeds meer 
hun eigen handschrift te beoordelen. Het spelen met letters en het gebruiken van kleuren vergroten het 

plezier in schrijven. Daarom heeft Klinkers in groep 5 en 6 creatieve schrijflessen en zijn er keuzelessen in 
groep 7 en 8. In deze lessen kunnen de kinderen verschillende schrijfmaterialen gebruiken en kunnen ze 
hun creativiteit volop kwijt. 
Van de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland gebruiken we in groep 5 en 6 Op Voeten en 

Fietsen. 
 
Bij onze Digibordmethode Engels Take it Easy hebben de leerlingen in groep 5 t/m 8 naast de digitale lessen 
een werkboek en antwoordenboek beschikbaar. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. 
Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. 
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GROEP 6 

In groep 6 werken de leerlingen bij de Wereld in Getallen aan het optellen en aftrekken tot en met 10 000 en 
100 000. Daarnaast leren de leerlingen het kolomsgewijs en uiteindelijk ook het cijferend optellen en 

aftrekken. Vermenigvuldigen met grotere getallen, samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen 
en het kolomsgewijs vermenigvuldigen worden geïntroduceerd. Ook het delen met grote getallen met rest 
komt aan de orde. De kommagetallen en de breuken worden geïntroduceerd. Meetcontexten (lengte, inhoud 
en gewicht) geven de kommagetallen betekenis. De leerlingen gebruiken de tienden en honderdsten. In 
groep 6 leren de leerlingen het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met geldbedragen (kommagetallen). 

Naast het betalen en teruggeven van geldbedragen leren de leerlingen ook schattend te rekenen.  
In groep 6 wordt het klokkijken en het gebruik van de kalender onderhouden. Tijdsduur komt terug in 
toepassingssituaties. Verder gebruiken de leerlingen verschillende instrumenten om tijd te meten en te 
vergelijken.  

In groep 6 herleiden de leerlingen een groot aantal standaardmaten, leren ze werken met schaal en een 
oppervlakte te berekenen met een formule. De windrichtingen en de verkenning van verschillende ruimtelijke 
figuren en het lezen en interpreteren van o.a. de cirkeldiagram en de pictogram komt ook voor het eerst aan 
de orde. Daarnaast leren ze verhoudingen toepassen in verschillende situaties en rekenen met behulp van 
de verhoudingstabel. 

 
Bij het taalonderwijs (Taal Actief) komt voor het eerst de grammatica aan de orde. Het toepassen van taal in 
concrete situaties staat echter voorop. 
 

Bij spelling (Spelling in Beeld) komt vanaf groep 6 ook de werkwoordspelling met haar eigen regels aan bod. 
Het technisch lezen wordt verder ontwikkeld en onderhouden met onze Methode Estafette Nieuw. In groep 6 
wordt m.b.v. de methode Klinkers het eigen handschrift verder ontwikkeld. Er is aandacht voor o.a. tempo- 
en creatief schrijven. Het schrijven tussen hulplijnen wordt afgebouwd. 
 

Bij schrijven biedt de methode Klinkers vanaf groep 6 ook tempolessen aan. 
 
De kinderen van groep 6 houden boekenbeurten en spreekbeurten over een zelfgekozen onderwerp. 
Bij tekenen en handvaardigheid werken we met de methode Uit de 

Kunst en het Kunstkabinet. Daarnaast wordt kokkerellen en techniek 
(het Ontdekkasteel) in kleine groepjes geoefend. Dit kan alleen als er 
genoeg hulp van ouders is.  

 

GROEP 7 

In groep 7 werken de leerlingen ook uit Wereld in getallen, in het getallengebied tot en met 1.000.000. De 
leerlingen leren de verschillende manieren van uitspreken en de schrijfwijze van grote getallen. Romeinse 

cijfers worden geïntroduceerd. Het optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 en het cijferen tot en met 
10.000 komt aan de orde. Optellen en aftrekken met kommagetallen is een nieuw doel. De leerlingen leren 
cijferend vermenigvuldigen met hele getallen en kommagetallen en het delen met kommagetallen en het 
schattend delen. De staartsom (herhaald aftrekken) wordt ook geïntroduceerd. De leerlingen leren ook 
breuken op te tellen en af te trekken en ontdekken de relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten. 

Naast de tienden en de honderdsten wordt nu ook met duizendsten gewerkt. Ze rekenen met verschillende 
tijdseenheden zoals de seconde, minuut, uur, dag en jaar. Bij de herleidingen van de standaardmaten 
gebruiken ze nu ook kommagetallen. Daarnaast leren leerlingen het berekenen van de oppervlakte, omtrek 
en inhoud met een formule. Nieuw in groep 7 is temperatuur onder nul.  

In groep 7 wordt de rekenmachine geïntroduceerd. De leerlingen maken berekeningen met hele getallen en 
kommagetallen. Ook maken ze van een deling en een breuk een kommagetal. De lijndiagram en de afstand-
tijdgrafiek zijn nieuw. Daarnaast leren ze verhoudingen toepassen bij o.a. bij het vergroten en verkleinen.  
 
Bij taal maken we gebruik maken van de methode Taal Actief. Deze methode schenkt veel aandacht aan de 

ontwikkeling van de woordenschat. De taallessen zijn vooral gericht op het toepassen van taal in concrete 
situaties. Daarbij wordt het Internet veelvuldig gebruikt. Het begrijpend lezen neemt een steeds belangrijkere 
plaats in bij alle vakken. 
 

Bij tekenen en handvaardigheid werken we met de methode Uit de Kunst. Daarnaast worden textiele 
werkvormen, kokkerellen en techniek (het Ontdekkasteel) in kleine groepjes geoefend. Dit kan alleen als er 
genoeg hulp van ouders is.  
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Zelfstandig werken wordt vorm gegeven d.m.v. de weekkaart. Daarop staat welke taken de leerlingen die 

week zelfstandig moeten maken. Daarnaast hebben ze een rooster waarop precies staat op welke 
momenten ze instructie van een bepaald vak krijgen en de momenten waarop ze mogen samenwerken en 
vragen kunnen stellen. Op deze manier leren ze plannen, ervaren ze meer verantwoordelijkheid voor hun 
werk en wordt hun zelfstandigheid vergroot ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd is er 

op deze manier tijd om de leerlingen individueel te begeleiden en dit proces te coachen. Voor het plannen 
van hun huiswerk gebruiken de leerlingen van groep 7 en 8 Classroom, een digitale agenda van school. 

GROEP 8 

Groep 8 leert bij taal het verder toepassen van de geleerde vaardigheden. Ook groep 8 werkt met de 

taalmethode Taal Actief. Het ontleden wordt verder geoefend. Na de persoonsvorm en het gezegde komt 
o.a. ook het lijdend voorwerp aan bod.  
 
In groep 8 komen in de Wereld in getallen, getallen groter dan een miljoen en het begrip miljard aan de orde. 
Bij het afronden van grote getallen worden ook kommagetallen gebruikt (1,2 miljoen). Het handig en 

schattend optellen en aftrekken tot en met 1.000.000, het rekenen met kommagetallen, het cijferend optellen 
en aftrekken tot 100.000 komt aan de orde. 
In groep 8 leren de leerlingen handig en schattend rekenen. Ze leren ook  het vereenvoudigen van breuken 
en de helen eruit halen. Nieuw is het vermenigvuldigen en delen met breuken. Ook leren ze de relatie tussen 

breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen. Bij het rekenen met percentages, oefenen ze ook 
boven de 100% en met minder mooie getallen. Naast het gepast betalen, het teruggeven en de bewerkingen 
met geldbedragen, leren ze ook het handig bijleggen. Nieuw in groep 8 zijn de bewerkingen met 
samengestelde grootheden zoals €/kg. De afstand berekenen bij kaart op schaal is een nieuw doel in groep 
8. Het werken met perspectief en plattegronden wordt verder verdiept. De leerlingen ontdekken de relatie 

tussen de vorm van een voorwerp en de uitslag. Daarnaast werken de leerlingen met coördinaten. 
Met een rekenmachine. maken de leerlingen berekeningen met o.a. kommagetallen, breuken en procenten  
In groep 8 rekenen de leerlingen met gegevens uit diagrammen en afstandstabellen. Binnen verhoudingen 
leren de leerlingen o.a. schaal te bepalen en het gemiddelde te berekenen. 

 
Bij tekenen en handvaardigheid werken we met de methode Uit de Kunst. Daarnaast worden textiele 
werkvormen, kokkerellen en techniek (het Ontdekkasteel) in kleine groepjes geoefend. Dit kan alleen als er 
genoeg hulp van ouders is.  

VERKEER 

Van de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland gebruiken we in groep 7 en 8 de 
Jeugdverkeerskrant. Aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen van groep 7 mee aan het 
proefexamen voor het verkeersdiploma, zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen. Groep 8 
doet het officiële examen. Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen worden alle fietsen van groep 7 

en 8 gecontroleerd, zodat ze het praktisch examen op een goedgekeurde fiets af kunnen leggen. 

HUISWERK 

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 krijgen op vaste tijden huiswerk mee. We willen ze leren dat na het 
gewone dagelijkse werk er ook nog vaak huiswerk te doen is. We zijn geen voorstanders van een overladen 
huiswerkprogramma. Het leren je werk te verdelen over de dagen die je ter beschikking staan, is één van de 

doelstellingen. Ook een herhaling van wat je op school geleerd hebt, kan best verhelderend werken. 
 
Regelmatig is er een toets van wereldoriëntatie of Engels. Die moet thuis geoefend worden. De 
samenvatting hiervan wordt steeds een week van tevoren meegegeven. Ook de tafels (groep 4, 5 en 6) 

moeten thuis geoefend worden. 
Ook kan het zijn dat er werk mee naar huis gaat in verband met een achterstand op één of ander leergebied.  
 
Wilt u er op toezien, dat boeken of werk van school in een tas meegenomen worden. Dit voorkomt dat de 

kinderen hun spullen kwijtraken of beschadigen. Mochten er vragen of problemen zijn met het huiswerk, dan 
vernemen wij dat graag van u. 
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CATECHESE 

Als interconfessionele school vinden we de geloofsopvoeding heel belangrijk. Je komt niet alleen op school 
voor kennis en feiten maar je leert er voor het leven.  

We beginnen de dag met een overweging uit de kalendermethode Trefwoord, die thematisch te werk gaat. 
Een goede gewoonte vinden we de dagopening met een verhaal uit de praktijk van alledag of uit de Bijbel,  
een praatje over wat iemand bezighoudt, een gebed, een lied. 
 
Op kinderniveau zijn we dan met zeer relevante zaken bezig. 

Met elkaar bereiden we vier of vijf keer per jaar een schoolviering voor in de kerk. Deze vieringen zijn in de 
kerk van de protestantse gemeente, De Levensbron. 

 

 
Naast deze halve uurtjes is er meer:  

de basissfeer die we in de klas proberen te creëren, een sfeer: 
● waar iedereen zich veilig voelt 
● waar respect is voor de ander 
● die blijheid en moed uitstraalt 
● met verwondering over de mooie dingen in het leven 

Vanuit een zodanige basis kan een kind zich pas optimaal ontwikkelen. 

ACTIEF BURGERSCHAP OP ONZE SCHOOL 

Onze school vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers 

worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. 
 
Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap.  
Wij gaan bij wereldburgerschap uit van het kind. Het gaat erom dat het kind zichzelf leert kennen, zich leert 

zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. We kiezen daarbij voor een positieve 
benadering en verbindende thema's, zoals sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, 
duurzame ontwikkeling, mensenrechten, veiligheid. De nadruk ligt op je open stellen voor anderen, leren van 
elkaar en betrokken zijn. Wereldburgers stellen betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. Ze komen 
in actie, leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook zichzelf. 

Bij actief burgerschap hoort volgens onze school ervaringsgericht leren. Het leren van concrete ervaringen 
stimuleert en motiveert enorm. We kiezen als methodisch concept bij wereldburgerschap voor ‘learning by 
doing’, het laten opdoen van concrete ervaringen door het organiseren van acties (o.a. Schoenmaatjes van 
Edukans, zie ook: Acties). 

 

Planmatige invulling actief burgerschap op onze school 
Actief burgerschap “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, is onderdeel van de kerndoelen. In de Blauwe Planeet 
en Trefwoord worden deze kerndoelen behandeld. Ook kijken de kinderen in groep 5-8 iedere week naar het 

Jeugdjournaal. Hierin worden nieuwsfeiten op een voor kinderen verantwoorde manier behandeld. Verder 
geven we als school planmatig invulling aan actief burgerschap door dit als vast onderwerp op te nemen in 
het Schoolplan. Daarin staan de leerdoelen die we in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw stellen op 
het gebied van actief burgerschap.  
Hierbij volgen we de doorlopende leerlijn uit de visie en methode op wereldburgerschap: 

• jezelf kennen 

• zien wat jou met anderen verbindt 

• je open stellen voor en leren van anderen 

• betrokkenheid 

• een bijdrage leveren aan een betere wereld 
 

Doelen actief burgerschap op onze school 
De hierboven genoemde doorlopende leerlijn volgend, stellen we de volgende doelen: 

• leerlingen kennen zichzelf 

• ze zien wat hen met anderen verbindt 

• ze stellen zich open voor en leren van anderen 

• ze zijn betrokken 

• ze leveren een bijdrage aan een betere wereld. 
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De wereld van jonge kinderen is klein. Het is goed om ze begeleid langzamerhand meer te confronteren met 

zaken buiten hun leefwereld. We spelen daarop in door mee te doen met acties. Het is een risico dat kinderen, 
maar ook volwassenen, denken dat ze betrokkenheid alleen vorm kunnen geven door geld te geven. 
Betrokkenheid bij de ander die het moeilijk heeft is veel meer dan geld geven. Het mooie van de acties is dat 
het naast fondsenwerving gaat om bewustwording. Op een ervaringsgerichte manier leren kinderen dat 

betrokkenheid meer inhoudt dan geld geven. 

PROJECT EN GROTE AVOND 

Om het jaar hebben we begin oktober een onderwijsproject rond 
een thema. Tijdens deze projectweken worden soms excursies 

gemaakt. Deze projectweken worden afgesloten met een 
tentoonstelling / kijkavond. Volgend schooljaar staat dit weer op 
het programma. 
 
Dit schooljaar hebben we een aangepaste Grote Avond gepland. 

Die is dit jaar op vrijdag 22 oktober en is gekoppeld aan het 
afscheid van meester Alfons. De kinderen van groep 1 t/m 8 
verzorgen dan ’s middags een circusshow op het schoolplein. 

 

COMPUTERS OP SCHOOL 

In ons Visieplan op informatie- en communicatietechnologie (ICT) hebben wij o.a. de volgende doelstellingen 
geformuleerd: 

• Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij, waarbij ICT een steeds grotere rol 
zal gaan spelen. Ze zullen zich daarbij zelfstandig moeten kunnen redden.  

• Wij willen met behulp van ICT de mogelijkheden tot individualisering en differentiatie vergroten.  

• ICT moet een motiverend multimediaal hulpmiddel worden om voor de leerlingen het onderwijs 
aanschouwelijk te maken. 

• ICT wordt zodanig ingezet dat het de leerkracht werk uit handen neemt. 

• In groep 1 t/m 6 zijn altijd 25 Chromebooks en 10 I-Pads beschikbaar. Groep 7 en 8 heeft elke dag de 

beschikking over 37 Chromebooks. In alle groepen heeft de leerkracht de beschikking over een 
digitaal schoolbord.  

• Vanaf groep 1 werken de leerlingen met softwareprogramma’s die bij onze lesmethodes horen. De 
software wordt daarbij gebruikt om leerstof te herhalen, verder in te oefenen of te verdiepen.  

• De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen thuis inloggen op de schoolsoftware via Cloudwise. 

• Typevaardigheid: in groep 6 krijgen de leerlingen een typecursus, die wordt afgesloten met een 
typediploma. Als de cursus in groep 6 nog niet afgerond is kunnen ze die in groep 7 verder afronden. 

• Snappet 
Snappet wordt ingezet in de groepen 5 t/m 8.  Door het werken met Snappet kunnen we het onderwijs 

nog meer kindgericht (adaptief) aanbieden waardoor de kinderen resultaten krijgen die passen bij hun 
individuele niveau. 
o Wat is Snappet? 

Snappet is een programma waarmee de kinderen op een Chromebook de lesstof verwerken. De 
leerkracht geeft zoals gewoonlijk eerst de lesinstructie. De kinderen verwerken de lesstof daarna 

niet meer in het schrift maar direct op het Chromebook. 
Snappet is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften maar sluit gewoon 
aan op de methodes die we op school gebruiken. Wetenschappelijk is bewezen dat met deze 
manier van onderwijs geven betere resultaten worden geboekt. 

o Wat is het voordeel? 
Het voordeel van het werken met Snappet is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte 
opgaven. Het kind ziet zo meteen of hij/zij de opgave goed gedaan heeft. Is het fout dan kan het 
kind de opdracht direct verbeteren? Het systeem voegt vervolgens meer oefenstof toe op het 

niveau van het kind. 
Een ander voordeel is dat de leerkracht via de computer live kan meekijken op het zogenoemde 
“dashboard” om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De leerkracht heeft 
op allerlei manieren een overzicht hoe de kinderen de lesstof hebben gemaakt. Dit kan per 
opdracht zijn, per vak, per dag, per periode etc. Er zijn overzichten per kind, per groep, per vak 

en zelfs per opdracht. De leerkracht heeft zo meteen inzicht welke kinderen bij welke lesstof nog 
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verlengde instructie nodig hebben of op welke onderdelen de groep als geheel nog extra instructie 

nodig heeft. 
Op Snappet kunnen kinderen ook thuis inloggen en oefenstof maken. 

o Vervangt Snappet voor een deel de leerkracht? 
Snappet is zeker geen vervanging van de leerkracht. Het is een hulpmiddel om het onderwijs 

adaptiever te maken. Het helpt ook om meer inzicht te krijgen in de vorderingen van de kinderen 
en wat ze aan gerichte instructie nodig hebben. De rol van de leerkracht in de klas blijft cruciaal. 

 

4 DE ONDERSTEUNING VAN KINDEREN 

4.1 HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken 

wij observatielijsten en toetsen. Bij groep 1-2 worden de vorderingen van elke leerling bijgehouden op een 
observatielijst volgens de Kijk-registratie. 
  
Bij elk vak zijn door de wet kerndoelen aangegeven die door het basisonderwijs gehaald moeten worden. Deze 

kerndoelen worden door methodemakers nauwgezet uitgewerkt. Alles wat behoort tot de verplichte leerstof, 
is dan ook in de methodes voor de verschillende vakken terug te vinden. De leerstof is verdeeld in blokken en  
of thema’s. Aan het eind van een blok of thema vindt toetsing plaats om te bepalen of de leerlingen zich de 
stof voldoende eigen hebben gemaakt. Dit zijn methode-afhankelijke toetsen. 
 

De kerndoelen worden voor de vakken taal en rekenen vervangen door referentieniveaus. Deze niveaus 
beschrijven wat een leerling op een aantal vaste momenten en op verschillende niveaus moet beheersen om 
het onderwijs erna te kunnen volgen. Vanuit deze niveaus worden de methode-onafhankelijke toetsen 
gemaakt. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van een kind los van de stof die net is behandeld. 

 
Bij ons op school gebruiken we vanaf groep 3 methode-onafhankelijke IEP-toetsen (Rekenen, Woordenschat, 
Lezen, Taalverzorging, Schrijven, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Leeraanpak, Creatief vermogen, Sociale 
veiligheid). Groep 8 doet ook de IEP-eindtoets. 
De resultaten van al deze toetsen en observaties worden schriftelijk vastgelegd. U kunt als ouder deze 

resultaten inzien via de ouderportal van ons registratiesysteem Parnassys. De inlogcode die u nodig hebt, 
hebt u gekregen bij aanmelding (en kunt u zo nodig opnieuw opvragen bij juf Corina Mackloet: 
cmackloet@prisma-scholen.nl ) 

4.2 PASSEND ONDERWIJS 

De wet Passend Onderwijs werd in 2014 ingevoerd om het aantal verwijzingen naar een school voor speciaal 
basisonderwijs terug te dringen. Het onderwijs moet zó ingericht zijn dat ook kinderen met speciale hulpvragen 
een verantwoord programma aangeboden kan worden. Dat vraagt om aanpassing van elementaire zaken als 
organisatie, instructie en didactiek. Het vraagt ook om een pedagogisch klimaat waarbij kinderen uitdaging, 
ondersteuning en vertrouwen wordt geboden. We stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding bij het kind. 

Dit vraagt een forse investering van de leerkrachten. Soms slaan we onbekende wegen in, maar het is de 
moeite waard. Niet het kind moet zich aanpassen aan ons onderwijs, maar het onderwijs sluit aan bij de 
onderwijsbehoeften van het kind. De Prisma Scholengroep hoort bij het Samenwerkingsverband Kind op 1. 
Ook werken we samen met Auris. 

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 

Het Ondersteuningsplan is het kerndocument van het Samenwerkingsverband. Hierin staat het beleid dat zij 
voert voor het realiseren van ondersteuning op maat voor leerlingen op de scholen binnen het verband 
beschreven. In het traject Passend Onderwijs speelt het Samenwerkingsverband een coördinerende rol. 

Daarnaast speelt het school advies team (SAT) een ondersteunende en preventieve rol. Het SAT bestaat uit 
de interne begeleider van de school die geplande consultaties op de school doet met een 
jeugdverpleegkundige (JGZ). De jeugdverpleegkundige is een sleutelfiguur naar het Centrum voor jeugd en 
Gezin (CJG). Vanuit de hulpvraag kan het SAT uitgebreid worden met mensen uit andere zorggebieden, zoals 
de opvoedcoach. In een gesprek wordt besproken hoe het meeste recht gedaan kan worden aan de onderwijs- 

en zorgbehoeften van uw kind. 

mailto:cmackloet@prisma-scholen.nl
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SAMENWERKING MET OUDERS 

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Daarom zijn goede 
contacten, informatie-uitwisseling en een goede samenwerking tussen groepsleerkracht en ouders 

noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in. Wij zorgen voor informatie en ontmoetingen tussen 
ouders en leerkrachten. Samen zijn we sterk. Deze uitgangspunten geven we vorm in het onderwijs en in de 
organisatie.  

 
Daar zijn verschillende gespreksmogelijkheden voor:  

• Even afspreken met de juf of de meester; agenda erbij en samen een tijdstip afspreken.  

• De kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar.  

• De rapportgesprekken n.a.v. de rapporten van groep 1 tot en met 8.  

• Een gesprek (na afspraak) met betrekking tot een speciaal probleem van uw kind. Het kan ook zijn 
dat hierbij iemand van buiten de school aanwezig is.  

• Voortgezet onderwijs adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 8.  

4.3 ONDERSTEUNINGSROUTE 

De organisatie van het onderwijs -Wettelijke opdracht onderwijs In de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat in 
een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. In de hierna volgende 
paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen.  

ONONDERBROKEN ONTWIKKELING 

Wij organiseren het onderwijs in jaarklassen. We werken vanuit methodes en bieden zoveel mogelijk dezelfde 
basisstof aan de leerlingen aan. Kinderen hebben echter verschillende onderwijsbehoeften, daarom bieden 
we het programma op verschillende manieren aan. Dit doen we door andere oplossingsmethodes aan te 
bieden, maar ook door rekening te houden met tempoverschillen tussen de leerlingen. Ook differentiëren we 

door kinderen in verschillende mate instructie te geven. We besteden veel aandacht aan individuele 
ondersteuning, zowel voor kinderen die meer kunnen, als voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Sommige kinderen werken met aparte programma’s die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. In de 
kleutergroepen wordt er gewerkt via ontwikkelingsvolgend en doelgericht onderwijs. De leerkrachten van deze 

groepen werken met een groepsplan dat gebaseerd is op de ontwikkelingsgebieden van het 
observatiesysteem van "Kijk!". Alle kinderen krijgen bij alle 17 ontwikkelingsgebieden hun eigen plaats waar 
vanuit ze verder kunnen ontwikkelen. Dit door, op allerlei manieren, alle doelen van het kleuteronderwijs aan 
bod te laten komen. We werken binnen de school handelingsgericht, dat betekent dat we vooral zoeken naar 
wat de leerlingen kunnen en daarbij aansluiten in onze lessen. Deze werkwijze streeft naar een goede 

afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.  

KERNDOELEN EN REFERENTIENIVEAUS 

De overheid beschrijft in de zogenaamde kerndoelen wat de school aan onderwijs moet bieden en tevens 
welke referentieniveaus nagestreefd dienen te worden. Op De Horizon werken wij hoofdzakelijk met moderne 

methodes die aan deze kerndoelen voldoen en waarin we rekening houden met de referentieniveaus. Vaak 
maken we daarnaast nog gebruik van aanvullende materialen. Ons onderwijsaanbod houden we verder 
actueel door het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en het volgen van nascholing.  

DE INTERN BEGELEIDER 

De Intern Begeleider organiseert de ondersteuning voor alle leerlingen. Zij bewaakt het onderwijsproces en 

de leerresultaten van alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Zij ondersteunt leerkrachten bij hun werk in 
de groep. Verder is ze verantwoordelijk voor de contacten met hulpverleningsorganisaties buiten de school en 
de communicatie hierover met leerkrachten en ouders. Ze begeleidt leerkrachten, leerlingen en ouders als er 
speciale hulp nodig is.  

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 

Het kan voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet naar wens verloopt of dat er zich leer en/of 
gedragsproblemen voordoen. Daarvoor hebben we op school een ondersteuningsplan. Daarin staat de 
procedure vermeld die op school gevolgd zal worden. Dit plan kunt u op school inzien.  
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In het kort ziet het stappenplan er als volgt uit:  

• De leerkracht meldt de leerling aan voor de leerlingbespreking bij de Intern Begeleider. Bij de 
leerlingbespreking zijn de eigen groepsleerkracht, eventueel overige groepsleerkrachten en de Intern 
Begeleider aanwezig. In deze bespreking wordt bekeken wat de beste werkwijze is om desbetreffende 
leerling te helpen.  

• Er wordt een plan opgesteld, waarin wordt beschreven  welke werkwijze wordt gevolgd en welke hulp 
de leerkracht in de groep zal aanbieden en voor welke periode. Als dat nodig is wordt er gewerkt met 
aangepast materiaal dat op school aanwezig is.  

• Het plan wordt met de ouders besproken. Vaak wordt ook de medewerking van ouders gevraagd, om 

thuis het oefenprogramma te ondersteunen.  

• Als het plan is uitgevoerd worden de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door de groepsleerkracht 
en Intern Begeleider.  

• Eventueel kan besloten worden om externe hulp (via het SAT of orthopedagoog van Prisma) in te 
roepen. We volgen dan de werkwijze van de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD). Het 

accent bij HGPD ligt op het handelen van de leerkracht, zodat deze beter kan aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling.  

• De Intern Begeleider bewaakt de doorgaande lijn, houdt overzicht over de geboden ondersteuning en 
treedt op als coach naar de leerkracht.  

• Indien nodig wordt door de externe hulp individueel met de leerling gewerkt. 

• Als dit nog steeds onvoldoende oplevert, kan besloten worden de leerling aan te melden voor een 
breder onderzoek, bijvoorbeeld via het Samenwerkingsverband Kind op 1. Dit gebeurt altijd in overleg 
met de ouders. 

REMEDIAL TEACHING 

Remedial teaching is gerichte speciale hulp bieden aan kinderen of groepjes kinderen, die deze extra hulp 
nodig hebben om bepaalde problemen te overwinnen. Wanneer de juiste ondersteuning niet tijdens de (extra) 
instructietijd in de groep gegeven kan worden, kan besloten worden om RT aan te bieden. We hebben een 
leerkracht die remedial teaching geeft. 

VERWIJSINDEX 

Alle Prisma-scholen zijn vanaf nu aangesloten bij de Verwijsindex Zeeland. Een digitaal systeem waardoor we 
sneller weten of een leerling ook bekend is bij andere hulpinstanties. De verwijsindex houdt alleen bij welke 
professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn. Alleen naam, geslacht en geboortedatum wordt 
gekoppeld, niet wat er aan de hand is of waarom een professional betrokken is. Als 2 of meer professionals 

betrokken zijn bij een kind of een gezin, dan ontvangen de betrokken professionals een E-mail waarin staat 
dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Beide professionals hebben dan de plicht hebben dan 
de plicht om contact met elkaar op te nemen om af te stemmen. 
Door school kan een signalering in de verwijsindex alleen afgegeven worden door de intern begeleider in 

overleg met de directeur, of door de directeur zelf. 
Redenen voor signalering zijn bijvoorbeeld: 

• Zorgelijke thuissituaties 

• Zorgen omtrent (geestelijke) gezondheid 

• Ouders die ernstige moeite met de opvoeding lijken te hebben 

• Problematische relatie tussen kind en ouders of met andere kinderen of volwassenen 

• Vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

4.4 RAPPORTBESPREKINGEN 

OUDER-KIND-RAPPORTGESPREKKEN 

Bij de groepen 5 t/m 8 mogen de kinderen tijdens het rapportgesprek (een deel) aanwezig zijn.  

In de klas wordt vooraf door de leerlingen een formulier ingevuld waarin naar voren komt hoe zij vinden dat 
het gaat met het leren en het gedrag. Ook schrijven de kinderen op waar ze trots op zijn en wat ze als doel 
willen stellen om de komende periode aan te werken. Het ingevulde formulier zal besproken worden tijdens 
het rapportgesprek. Vervolgens is er tijdens hetzelfde gesprek nog de gelegenheid om de leerkracht te spreken 
waar uw kind niet bij aanwezig is. Uw kind mag dan even op u wachten in de gang. 
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In de onderbouw zijn de kinderen nog niet bij het rapportgesprek aanwezig. Wel wordt er in de klas door alle 

leerlingen een formulier ingevuld (groepen 1-2 een gevoelsthermometer en de groepen 3-4 een ‘ik voel mij en 
ik kan- formulier’. De leerkracht bespreekt dit in de klas met het kind en tijdens het rapportgesprek met de 
ouders. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf een afspraak maken met de leerkracht om te praten over uw kind. 
 

In groep 1 en 2 wordt voor alle kinderen de KIJK ingevuld in januari en juni. U krijgt in die perioden ook een 
uitnodiging voor een gesprek naar aanleiding van de KIJK. Tijdens deze bespreking zullen de vorderingen van 
uw zoon/dochter besproken worden en ook de uitslagen van de verschillende toetsen worden meegenomen.  
Uw kind moet minimaal 6 maanden de school bezoeken om voldoende gegevens te kunnen verzamelen om 

de KIJK in te kunnen vullen. Is dit niet het geval, dan wordt voor uw kind de KIJK in de volgende periode 
ingevuld." 
 
Bij de start van het schooljaar krijgen alle ouders de gelegenheid om in een persoonlijk 10-minutengesprek 
kennis te maken met de leerkracht van hun kind. Bij nieuwe kleuters maakt de juf een afspraak met u om 

kennis te maken. 
Tevens wordt er in iedere groep één keer per jaar een algemene informatieavond gehouden voor alle ouders. 
Deze avond wordt altijd aan het begin van het schooljaar gehouden. Dit jaar wordt die informatie per E-mail 
met u gedeeld i.v.m. de coronamaatregelen. 

 
De kinderen krijgen in het schooljaar twee keer een rapport: 
● Het eerste rapport krijgen de kinderen 18 februari mee. 
● Het tweede rapport krijgen de kinderen 7 juli mee. 
 

N.B. 
Het hele jaar door kunt u online de resultaten van uw kind in groep 3 t/m 8 volgen op het Ouderportaal van 
Parro in Parnassys. 

4.5 ADVIES PEUTERGROEP 

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het verbeteren van de doorgaande lijn tussen de Peutergroep en 
de basisschool. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de taalontwikkeling, omdat gebleken is dat kinderen 
met een goede taalvaardigheid het vaak ook goed doen op de basisschool. Voor alle kinderen op de 
peutergroep wordt een KIJK-registratie ingevuld en (na toestemming van de ouders) wordt die doorgestuurd 
aan de basisschool. De Peutergroep is maandag t/m vrijdag geopend van 7:30 – 17:30 uur. 

4.6 ADVIES VERVOLGONDERWIJS 

Bij het advies voor het volgen van voortgezet onderwijs wordt door de groepsleerkrachten gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens: 

• De uitslag van de IEP-toets van groep 7 

• De uitslag van de IEP-eindtoets. 

• De prestaties van de leerling op onze school, o.a. zichtbaar in ons leerlingvolgsysteem. 

• De wensen van de leerling en de ouders. 

• Het gezamenlijk advies van de leerkrachten. 

• Gesprekken met brugklascoördinatoren. 

 
Na de IEP-toets van groep 7 komt er al een eerste voorlopig advies richting voortgezet onderwijs.  
Informatie over open dagen van het voortgezet onderwijs wordt in groep 8 aan de leerlingen meegegeven en 
/ of in de klas opgehangen. In februari krijgt u van de leerkracht van groep 8 het eindadvies, zodat u gericht 

een keuze voor een school kunt maken en de open dagen van het Voortgezet Onderwijs kunt bezoeken.  
In mei volgt dan het IEP-advies. Als dit hoger is dan het schooladvies, kan school in overleg met u het advies 
heroverwegen. 
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5 DE LEERKRACHTEN 

5.1 WIJZE VAN VERVANGING BIJ VERLOF EN ZIEKTE 

Leerkrachten kunnen soms afwezig zijn, vanwege familieomstandigheden, ziekte, nascholing, 
compensatieverlof en dergelijke. Wij streven er naar om het aantal “andere” gezichten voor de groepen zoveel 
mogelijk te beperken. We zijn er namelijk van overtuigd dat de vertrouwde meester of juf de rust bewaart en 

het prettigst werkt met de kinderen. In onderling overleg is het gelukkig vaak mogelijk om elkaars groep over 
te nemen. Natuurlijk komen er wel eens situaties voor waardoor het niet anders kan dan dat er een “vreemde” 
juf of meester voor de klas staat. Wij vragen u dan ook begrip te tonen voor deze situatie.  

5.2 STAGIAIRES 

Wij hebben regelmatig stagiaires op school. Dit zijn meestal PABO–stagiaires. Dat zijn studenten die leren 
voor leraar/ lerares basisonderwijs. PABO studenten die in hun afstudeerjaar zitten en voldoende 
studiepunten hebben behaald mogen hun LIO-stage doorlopen. Deze studenten zijn dan startbekwaam om 
ook de klassentaken en -verantwoordelijkheden over te nemen. In onze school werken LIO-stagiaires heel 
nauw samen met de reguliere groepsleerkracht. Ook krijgen we wel stagiaires die klassen- of 
onderwijsassistent willen worden. In onze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u steeds op de hoogte van 
de namen van onze nieuwe stagiaires en de groepen waarin ze zullen werken. 

5.3 DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

Mw. Corina Mackloet • Directeur. 
Mw. Carla den Ouden-Derksen • Groepsleerkracht groep 3 op maandag. 

• Groepsleerkracht groep 4-5 op dinsdag. 

• Leerkrachtondersteuner. 
Mw. Karen Kuijpers • Groepsleerkracht groep 1-2a op maandag, donderdag en vrijdag. 

Mw. Emily Martens • Groepsleerkracht groep 1-2a op dinsdag en woensdag. 
Mw. Nicky van der Jagt-Hazeleger • Groepsleerkracht groep 1-2b op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Mw. Linda Siermans-Puik • Groepsleerkracht groep 1-2b op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Mw. Petra Goossens • Groepsleerkracht groep 3 op dinsdag t/m vrijdag. 

Mw. Suus Lichtendahl-Hollestelle • Groepsleerkracht groep 4-5 op maandag en woensdag t/m vrijdag.  
Mw. Sascha Baaijens • Groepsleerkracht groep 6 
Mw. Siöbhān Teulings-Eilers • Groepsleerkracht groep 7 op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag.. 
Dhr. Marcel Allewijn • Groepsleerkracht groep 7 op woensdag. 

Mw. Daniëlle Hoogesteger-Maas • Groepsleerkracht groep 8 op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Mw. Karin Sauter-Timmermans • Intern Begeleider. 

• Groepsleerkracht groep 8 op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Mw. Anouk Maaskant-Dalebout • Vakleerkracht gym op donderdag. 

Dhr. Marijn Witkam • Conciërge op dinsdag en woensdag. 

• Klassenassistent. 

5.4 SCHOLING VAN LEERKRACHTEN 

Leerkrachten zijn verplicht om hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwijs bij te houden. De 
wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) schrijft dit voor. Leerkrachten moeten niet alleen bevoegd zijn, ze moeten 

ook aan kunnen tonen dat ze bekwaam zijn en dat ze er alles aan doen om ook bekwaam te blijven. Dat kan 
door middel van scholing, maar ook door bijvoorbeeld met collega’s te overleggen over bepaalde thema’s. 
Enkele voorbeelden: onderbouwleerkrachten die Prisma-breed overleg plegen over verschillende 
onderwerpen uit hun groepen, alle Intern Begeleiders van de verschillende Prismascholen die met elkaar 

afspraken maken over de te volgen lijn.  
Een andere manier om je bekwaamheid te vergroten is het werken met een coach. Dat kan een collega zijn 
(een maatje) of een speciaal daarvoor opgeleide coach. Leren kun je dus op vele verschillende manieren. 
Hoe weten we nu of een leerkracht bekwaam is?  

 
Directeuren kennen hun leerkrachten en observeren ook regelmatig bij hen in de klas. Daarbij gebruiken we 

de landelijke beschreven vaardigheden bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Om dat ook met een 
objectief oog te kunnen meten gebruiken we een instrument waarbij leerkrachten een vragenlijst invullen op 
de computer. Daar rolt een vaardigheidsprofiel uit. Samen met de informatie die een directeur van zijn 
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leerkracht al heeft, krijgen we zo een aardig beeld van de vaardigheden van een leerkracht in vergelijking met 

wat hij voor zijn functie nodig heeft. 
In een gesprek met de directeur wordt vervolgens gekeken welke ontwikkelpunten de leraar nog zou kunnen 
aanpakken om een nog betere leerkracht te worden. Dit wordt in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) door 
de leerkracht beschreven. In het bekwaamheidsdossier, wat iedere leerkracht verplicht hoort bij te houden, 

komt dit plan en is ook te vinden op welke manier de leerkracht heeft gewerkt aan het vergroten van zijn 
bekwaamheid. Zo wordt aan de bovengenoemde eisen uit de wet BIO voldaan. 
 
Om onze deskundigheid te vergroten: 

• zijn er elk jaar studiedagen. Deze kunnen zijn voor alle medewerkers van de Prisma Scholengroep, 
maar soms ook voor ons hele team, of leerkrachten uit eenzelfde bouw. Alle leerlingen zijn die dag 
vrij. De leerkrachten werken die dagen een vastgesteld programma af, waarbij teamscholing en 
schoolorganisatie de hoofdpunten zijn. De data vindt u achterin deze gids. 

• proberen we door “nascholing op maat” de schoolpraktijk steeds te verbeteren. Dit houdt in dat we 

precies die nascholing vragen die we op dat moment nodig hebben, in plaats van een algemene 
cursus. 

• zijn er ook mogelijkheden voor individuele nascholing, zoals BHV of godsdienstcursus mogelijk.  
 

De nascholing wordt jaarlijks voor elke school afzonderlijk afgesproken en afgestemd in overleg met de 
kwaliteitsmedewerker van Prisma Scholengroep. 

6. DE OUDERS 

6.1 HET BELANG VAN BETROKKENHEID VAN OUDERS 

Wij streven naar een goed contact tussen ouders en school. U hebt waarschijnlijk veel belangstelling voor de 
gang van zaken op school en bij veel activiteiten kunnen wij niet zonder uw hulp! We proberen daarbij een zo 

open mogelijke school te zijn. Tijdens het inloopkwartiertje ’s morgens voor aanvang van de lessen zijn zowel 
leerlingen als ouders van harte welkom in de klas. U kunt dan bijvoorbeeld werkjes van de kinderen bekijken 
en eventueel informatie uitwisselen met de leerkracht. (Houdt u er wel rekening mee dat we graag onze lessen 
op tijd willen beginnen!)  
Verder informeren wij u maandelijks in ons infoblad en wekelijks (vaak zelfs dagelijks!) via onze website. 

Bovendien hebben we een Facebookpagina van school voor schoolnieuwtjes.  
Behalve het mondelinge contact tussen ouders en school wordt u ook geïnformeerd over allerlei zaken die op 
dat moment van belang zijn. Dat gebeurt op groepsniveau door de leerkrachten via Parro. Verder verschijnt 
er één keer per maand een algemene nieuwsbrief. De ouders ontvangen deze digitaal. Vanaf schooljaar 2021-

2022 gaan we gebruik maken van Parro, dit zal het contact tussen ouder en leerkracht laagdrempeliger maken. 

6.2 AANMELDING 

Het aanmelden van een nieuwe leerling vindt in principe plaats bij onze directeur, mw. Corina Mackloet. 
Inschrijving is mogelijk vanaf de derde verjaardag van het kind. De Onderwijsinspectie heeft voor alle scholen 
aangegeven onder welke voorwaarden leerlingen kunnen worden toegelaten tot de school. Zo moet het kind 

al 4 jaar zijn om als leerling tot een school te worden toegelaten. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 
10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht 
maximaal 10 dagdelen op school komen kennismaken. 
 

Voor alle (combinatie-)groepen geldt een maximum van 36 leerlingen. Omdat we rekening houden met 
tussentijdse aanmelding van leerlingen van buiten Rilland, hanteren we vanaf 34 leerlingen een wachtlijst. De 
regels hiervoor zijn vastgelegd in ons aannamebeleidsplan, wat op school ter inzage ligt. 
Iedereen die in Nederland onderwijs volgt, wordt bij inschrijving geregistreerd met een persoonsgebonden 

nummer (het BSN-nummer). Scholen zijn verplicht dit onderwijsnummer te gebruiken in hun administratie. 

6.3 MR 

Via de vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad hebben ouders inspraak in een groot aantal zaken 
van de school. De M.R. hanteert een activiteitenplan en een M.R.-reglement. Dit reglement is ontstaan uit de 
Wet op de Medezeggenschap (WMS) en opgesteld in samenwerking met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (G.M.R.). 
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Het doel van een M.R. is om door medezeggenschap een open communicatie te bereiken tussen directie, 

leerkrachten (en andere medewerkers) en ouders. Zij hopen daarmee oprechte betrokkenheid en 
tevredenheid te bereiken. Ze willen graag kwalitatief goed onderwijs, een plezierige leertijd voor alle kinderen 
en een collegiale werksfeer voor medewerkers. Alle ouders en leerkrachten kunnen bij de M.R. hun ideeën, 
opmerkingen of wensen kwijt, waarna deze aan het team of aan het bevoegd gezag doorgegeven kunnen 

worden. 
 
De M.R. is een afvaardiging van twee leerkrachten en twee ouders. De taken van de leden van de M.R. zijn 
verdeeld. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn twee leden. Eén M.R.-leerkracht en één M.R.-ouder 

bezoeken de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in Goes. Hier 
treffen zij ouders en leerkrachten van andere Prismascholen en beraden zich over beleid, waarbij de M.R. van 
het betreffende G.M.R.-lid achterban (en dus richtinggevend) is. 
 
Er zijn ongeveer zes M.R.-vergaderingen per jaar. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. Dat wil 

zeggen, dat alle vastgestelde notulen op de website te vinden zijn. Geïnteresseerden kunnen de 
vergaderingen ook bijwonen. Zij kunnen dit van tevoren kenbaar maken bij een M.R.-lid. Dit is echter niet 
noodzakelijk. Ook kunnen geïnteresseerden agendapunten, schriftelijk en met een toelichting, indienen. Meer 
gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de website. 

Het activiteitenplan is een leidraad voor de inhoud van M.R.-vergaderingen. De M.R.-leden vormen hun 
mening over nieuw beleid van de directie en bespreken dit met elkaar. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd 
advies geven. Speerpunten zijn bijv. het jaarlijkse actieplan en de vakantieregeling. 
De vergaderingen worden aangekondigd in het maandelijkse infoblad. Zowel de website als het infoblad 
worden gebruikt om belangrijke informatie naar ouders te communiceren. Tijdens de jaarvergadering van het 

bestuur van de Activiteitencommissie wordt het jaarverslag van de M.R. gepresenteerd. 

6.4 OUDERACTIVITEITEN 

BESTUUR ACTIVITEITENCOMMISSIES 

Het bestuur van de Activiteitencommissie heeft als voornaamste taak de ouders te activeren om bij allerlei 
activiteiten in en buiten de school een steentje bij te dragen en doet daarnaast haar best om de school waar 
mogelijk te ondersteunen en mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen op school. 

 
De vergaderingen van het bestuur van de Activiteitencommissie zijn openbaar. Dat wil zeggen, dat de notulen 
van de vergaderingen voor iedereen in het kantoor ter inzage liggen, dat tijdens vergaderingen advies van 
buitenstaanders ingewonnen kan worden en dat geïnteresseerden de vergaderingen desgewenst bij kunnen 

wonen. Wij zijn ook geïnteresseerd in uw ideeën voor activiteiten in en buiten de school. Meld ze dus gerust 
bij een van de bestuursleden van de Activiteitencommissie.  
 
Als u iets voelt voor een functie binnen het bestuur van de Activiteitencommissie, dan kunt u bij de huidige 
bestuursleden of het team informeren op welke manier u zich kandidaat kunt stellen. 

 
Eén keer per jaar is er “in normale tijden” een jaarvergadering. Uiterlijk twee weken tevoren krijgen alle ouders 
voor deze vergadering een uitnodiging met de jaarverslagen en een lijst van verkiesbare ouders. Op deze 
Algemene Ledenvergadering kiezen de ouders acht ouders die in het bestuur van deze Activiteitencommissie 

gaan zitten.  

ACTIVITEITENCOMMISSIES 

De school heeft regelmatig de hulp nodig van diverse ouders. Zij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten. 
Samen met ouders organiseren we activiteiten zoals de Grote Avond, schoolproject, Sinterklaas, Kerst,, 

carnaval, Pasen, de Koningsspelen, sportdag e.d. 
Voor elke activiteit is er een commissie, waarvan iemand uit het bestuur van de Activiteitencommissie samen 
met een leerkracht de coördinator is. Ouders kunnen bij de start van het schooljaar al aangeven bij welke 
activiteiten ze graag mee willen helpen. Dit kan via het aanmeldformulier dat alle ouders ontvangen en dat ook 
op de website te vinden is. 

 

  



 

28 
 

Behalve voor  de grote activiteiten worden er o.a. ook ouders ingeschakeld bij : 

 
 • Kokkerellen 

• Techniek 

• Verkeerswerkgroep 

• Praktisch verkeersexamen 
 

• Hoofdluiscontrole 

• Schoolfruit 

• Tuinieren 

• Tuinonderhoud 

• Klussen 

 
We zien de ouderhulp op school als een belangrijke schakel om voor onze leerlingen een fijne leer- en 
leefomgeving te creëren. Vindt u het leuk om mee te helpen bij de activiteiten van uw kind op school, meldt u 
dan aan! 

6.5 KINDEROPVANG 

OVERBLIJVEN TUSSEN DE MIDDAG 

In de middagpauze eten de kinderen in hun eigen klas onder begeleiding van de leerkracht hun boterham. 
Voor de kinderen van groep 1-2 is dit een half uur, voor de overige groepen een kwartier.  

6.6 OUDERBIJDRAGE 

Als school organiseren we een aantal activiteiten die niet binnen het reguliere verplichte aanbod vallen en 

daardoor niet door de school bekostigd kunnen worden. We vragen daarom een vrijwillige bijdrage van u als 
ouders om deze activiteiten te organiseren.  
De vrijwillige bijdrage is voor de extra’s die we de kinderen aanbieden bij het organiseren van vieringen, zoals 
oa sinterklaas, kerst, carnaval etc. 
 

Naast bovenstaande vrijwillige bijdrage vragen we ouders/ verzorgers ook de kosten voor de schoolreis en het 
schoolkamp te betalen. Tijdens de jaarvergadering van het bestuur van de Activiteitencommissie wordt de 
hoogte van de contributie bekend gemaakt. Van deze contributie worden allerlei evenementen en activiteiten 
bekostigd. Deze contributie is op vrijwillige basis, maar zonder deze bijdrage kunnen bepaalde activiteiten 

voor uw kind niet plaats vinden. Leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een 
evenredig deel van de contributie. Dit schooljaar bedraagt de contributie € 15,- per kind. Voor kinderen die in 
de loop van het schooljaar op school komen bedraagt de contributie 1/10 van het jaarbedrag x aantal maanden 
dat het schooljaar nog duurt. 
Schoolreis en / of schoolkamp worden apart betaald. Deelname daaraan is op vrijwillige basis, betaling niet. 

Ouders die voor school met eigen auto rijden, bijv. bij excursies, mogen € 0,20 per km declareren. 

6.7 STICHTING LEERGELD OOSTERSCHELDE 

 Veel kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Als dat bij uw kind ook zo is omdat u te weinig geld 

heeft om dat te kunnen betalen, dan moet u zeker contact zoeken met de Stichting Leergeld 
Oosterschelderegio. Leergeld kan er namelijk voor zorgen dat uw zoon of dochter wél mee 
kan doen aan activiteiten in en buiten school. 

 
Wie kan een aanvraag doen? 

Een aanvraag doen is mogelijk voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 tot 18 jaar die wonen in één 
van de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland 
en Tholen. De voorwaarde is dat het netto gezinsinkomen per maand minder is dan €1843. 
Bij eenoudergezinnen is de voorwaarde dat het netto gezinsinkomen per maand minder is dan €1290. 

Deze bedragen zijn vastgesteld in januari 2021. 
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Waarvoor kunt u financiële hulp aanvragen? 

U kunt van Leergeld de kosten vergoed krijgen voor een schoolreisje, een schoolkamp en andere zaken die 
met de school van uw kind te maken hebben. Daarnaast kan Leergeld zorgen voor een 
laptop, een I-Pad of een fiets om mee naar school te gaan. Verder helpen we u graag bij het aanvragen 
van een bijdrage voor de kosten van activiteiten als sport, dans, muziek en scouting bij de gemeente 

waar u woont of bij andere fondsen. 
 
Hoe kunt u financiële hulp aanvragen? 
Ga naar de website van Leergeld of stuur een bericht naar info@leergeldoosterschelderegio.nl met 

daarin uw naam, adres en telefoonnummer. U kunt Leergeld van maandag tot en met donderdag tussen 
09.00 en 12.00 uur ook bellen. Het telefoonnummer is 06 38 93 03 71. 
 
Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag? 
Een medewerker van Leergeld neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een 

vertrouwelijk gesprek. In dat gesprek krijgt u een duidelijk beeld van wat Leergeld precies kan 
betekenen voor uw kind(eren). 
Veel meer informatie over de stichting Leergeld vindt u op hun website: 
www.leergeld.nl/oosterschelderegio  

6.8 INFOBLAD 

Iedere maand verschijnt één Infoblad waar belangrijke data voor evenementen, mededelingen, etc. in staan. 
Bij dit maandelijkse Infoblad zit altijd een bijlage, die door één van de groepen wordt verzorgd. Bij sommige 
actuele gebeurtenissen geven we tussentijds een extra Infoblad uit. Dit Infoblad ontvangen alle gezinnen per 
E-mail. Goed voor het milieu! 

6.9 DE WEBSITE 

 Onze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar bij bijzondere activiteiten 
vaak nog dezelfde dag. U vindt er o.a.: 

• alle belangrijke data en schoolgegevens 

• contactgegevens 

• uitgebreide fotoreportages 

• het maandelijkse infoblad 

• verslagen van bijzondere activiteiten 
 

De website is eenvoudig te bereiken via www.horizon-rilland.nl  

Onze school is samen met alle andere Prismascholen te vinden op www.prisma-scholen.nl . Op deze website 
zijn allerlei wetenswaardigheden te vinden over de Prisma Scholengroep en de scholen. 

6.10 VERTROUWENSPERSONEN 

Bij ons op school zijn twee vertrouwenspersonen: juf Petra Goossens en juf Karin Sauter-Timmermans. Beide 
teamleden zijn daarvoor opgeleid. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen 
die zich zorgen maken om de veiligheid op school. 

 
Bij de vertrouwenspersonen kun je je klachten en zorgen uitspreken. De vertrouwenspersonen helpen dan 
met het zoeken naar een juiste manier waarop een oplossing gevonden kan worden. 
In dit filmpje leert u meer over de taken van de vertrouwenspersonen: 
https://www.youtube.com/watch?v=6rfgc7wlaLw  
 
Zorgvuldig handelen brengt met zich mee dat een probleem altijd eerst met de direct betrokkene wordt 
besproken. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan contact opgenomen worden met de directeur 
en/of met 1 van de vertrouwenspersonen van de school, zij verrichten de eerstelijnshulp. 
 
  

http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio
http://www.horizon-rilland.nl/
http://www.prisma-scholen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6rfgc7wlaLw
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Het werkgebied van de vertrouwenspersoon ligt op het terrein van klachten: 

• tussen leerlingen onderling, 

• tussen leerlingen en personeel, 

• tussen personeel onderling, 

• tussen leidinggevenden en personeel. 
 
Er is ook een mogelijkheid om extern een vertrouwenspersoon te spreken. U wordt dan doorverwezen naar 
onze externe vertrouwenspersoon, Elke de Beyer, tel. 06-52889686, info@elkedebeyer.nl. In de Algemene 
Informatiegids van De Prisma Scholengroep vindt u aanvullende informatie over onze klachtenregeling en de 
werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. 

6.11 SOCIALE VEILIGHEID 

Onze school wil graag een veilig leer- en werkklimaat bieden waarin de leerlingen en het personeel zich 
veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. 
Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van 
een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. 
Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de 
kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. Dat alles in een cultuur waarin zowel leerlingen als 
medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt 
gepraat. 
 
De Horizon beschikt over een plan sociale veiligheid. Ook heeft De Horizon een coördinator Sociale 
Veiligheid. Dit is juf Siöbhān Teulings-Eilers. Zij is het aanspreekpunt in het kader van pesten. Zij zorgt 
ervoor dat situaties op dit gebied in kaart worden gebracht en onderneemt mogelijke acties binnen de 
school. Ook draagt zij zorg voor het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van het 
pesten. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van afspraken en regels, zicht hebben op beleving van 
veiligheid en incidenten, voorwaarden scheppen voor een zo groot mogelijke sociale veiligheid op school, 
zorgen voor een pedagogische benadering van leerlingen, preventieve activiteiten en programma’s gericht 
op leerlingen, ouders en personeel organiseren en specifieke advisering op het gebied van pesten. 

6.12 THUISONDERWIJS 

Het digitale tijdperk helpt ons enorm om onderwijs op afstand te organiseren. Veel lesmateriaal staat in een 
digitale leeromgeving. Wij als onderwijsinstelling vinden het belangrijk dat er tijdens het thuisonderwijs 
contact is tussen de leerkracht en de leerlingen. Daarom moeten we ook lessen organiseren via een 
videoverbinding. Nu we dit ingevoerd hebben willen we afspraken met ouder(s)/ verzorger(s) maken om de 
privacy van onze leerkrachten en de klasgenoten van uw kind(eren) te beschermen. 
Wij verwachten van ouder(s)/ verzorger(s) dat zij de privacy van de leerkrachten en medeleerlingen volledig 
respecteren door: 

• geen beeld- en/of geluidsfragmenten van de videolessen op te slaan of verder te verspreiden, 

• geen derden toe te laten tot de lessen waarbij sprake is van een videoverbinding met de leerkracht. 

6.13 DE LEERLINGENRAAD 

De leerlingenraad is voor de groepen 5 t/m 8. Van iedere groep zitten 2 kinderen in de leerlingenraad. De 
directeur van de school zit ook in de leerlingenraad. In de tweede week van het schooljaar zijn de 
verkiezingen. Kinderen denken na of ze het leuk vinden om de groep te vertegenwoordigen. Kandidaten 
presenteren zich dan in hun groep en vertellen waarom zij in de leerlingenraad willen.  
Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad: 

• De aanschaf van speelmaterialen 

• Ideeën vanuit de klas of de leerlingenraad zelf. 

• Bespreekpunten van het team. 

• Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 

• Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 

• Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 

• Advies en/of hulp bij allerhande festiviteiten en acties. 
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7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 

7.1 ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 

Als scholen van de Prisma Scholengroep geven we aan dat we veel waarde hechten aan het bevorderen 
van de kwaliteit op onze scholen.  
De kwaliteit wordt gemeten op vijf gebieden:  

• inhoud van ons onderwijs 

• organisatie van ons onderwijs 

• samenwerking van de teamleden 

• contacten met onze ouders 

• de positie van de school in de omgeving. 
 
Het meten van de tevredenheid van de ouders, van de leerkrachten en ook van de leerlingen (vanaf groep 6) 
is voor ons belangrijk om vast te stellen of we voldoen aan hun verwachtingen. 
Tweejaarlijks wordt daarom aan de ouders, leerkrachten en leerlingen (van groep 6, 7 en 8) gevraagd om 
een vragenlijst in te vullen: de Kwaliteitsvragenlijst. De resultaten van deze enquête worden daarna gebruikt 
in een verbeterproject in de school. De enquête is digitaal in te vullen. In maart 2022 krijgt u weer een 
uitnodiging om deze vragenlijst in te vullen. Uiteraard is dat invullen anoniem. We hopen natuurlijk op uw 
medewerking, zodat we nog beter met uw wensen rekening kunnen houden! 

7.2 ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING 

De Horizon is zich bewust van haar plaats in de dorpsgemeenschap. We verlenen daarom ook vaak onze 
medewerking aan promotie van activiteiten die voor ouders of kinderen in het dorp georganiseerd worden. 
Bij deze activiteiten zijn we meestal ook met een van de teamleden vertegenwoordigd. 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 

Het CJG is een plek waar je met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt. Over uw kind, over jezelf 
of over je ouders. Zij vinden geen enkele vraag raar - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je 
vragen telefonisch stellen. Je krijgt een jeugdverpleegkundige aan de lijn. Deze is deskundig op het gebied 
van opvoeden en zal zo goed mogelijk proberen je vraag te beantwoorden.  

PAROCHIEGEMEENSCHAPPEN 

Om als school onze identiteit vorm te geven en om de banden met de R.K. parochie en de Protestante 
Gemeente in stand te houden, houden we regelmatig R.K.-, Protestante en Oecumenische vieringen in de 
Levensbron. Deze schoolvieringen zijn in ieder geval aan het begin en aan het eind van elk schooljaar en 
ook zijn er twee vieringen rond kerkelijke feestdagen. Bij deze vieringen zijn de ouders van harte welkom. 
Data van deze vieringen vindt u in onze maandelijkse info. 
Namens de school is er een teamlid (Petra Goossens) vertegenwoordigd in de Parochiekerncommissie van 
de R.K. Pater Damiaanparochie. Onze contactpersoon bij de Protestante Gemeente van De Levensbron is 
mw. Jessica Stols. 

INTERCONFESSIONELE COMMISSIE RILLAND 

Deze werkgroep vergadert ongeveer 5 x per jaar over geloofszaken binnen de school. De werkgroep bestaat 
uit ouders en leerkrachten met zowel een rooms-katholieke als een protestantse “achtergrond”. De 
werkgroep wordt begeleid door de identiteitsbegeleider van Prisma Scholengroep, dhr. Jan Meeusen. Vanuit 
de R.K. parochie en de Protestante Gemeente zijn er contactpersonen aangewezen om de commissie 
desgewenst van extra informatie te voorzien. 

BIBLIOTHEEK RILLAND 

De Openbare Bibliotheek heeft een steunpunt in “De Nieuwe Vliedberg”. Daar kan elk kind met een 
abonnement gratis boeken aanvragen en lenen. Een abonnement is voor kinderen gratis. 
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UITWISSELING MET DE BATSEN TOREN 

Sinds 1 september 2015 heeft ook Rilland een huis waarin dementerende ouderen wonen. Dit bevindt zich in 
“De Nieuwe Vliedberg”. In huis 6, 8 en 10 wonen in totaal 18 bewoners. 
Samen met enkele medewerkers van de Batsen Toren bedenken we allerlei activiteiten, waarbij de 
bewoners van de Batsen Toren en onze kinderen contact met elkaar leggen. Zo hebben we pannenkoeken 
gebakken in de keukens van de Batsen Toren voor de bewoners, zijn we voor gaan lezen en hebben we 
samen spelletjes gespeeld.  
 

8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

8.1 UITSTROOMGEGEVENS 

In deze tabel kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen van groep 8 in de 
afgelopen 3 jaar doorgestroomd zijn. 
 

 2019 2020 2021 

VWO 2   

HAVO-VWO 2 3 3 

HAVO 3 1 1 

VMBO-T-HAVO 6 1 1 

VMBO-T 3 4 4 

VMBO-K 1 1 1 

VMBO-B 1 3 3 

VMBO-LOO  1 1 

PRAKTIJK-ONDERWIJS    

Ons Schoolgemiddelde Eindtoets 
 

IEP 
89,2 

IEP 
Niet afgenomen 

i.v.m. coronacrisis 

IEP 
77,5 

Landelijke norm IEP 
 

79,1 --- 79,7 
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De focus van het team ligt op het verhogen van eigenaarschap door een duurzame verbetercultuur. We 

willen een duurzame verbetercultuur realiseren volgens de methodiek van stichting leerKRACHT om 
daarmee onze onderwijskwaliteit te verbeteren. 
Dit zijn de vier uitgangspunten die leidend zijn voor Stichting LeerKRACHT: 

• We dagen tijdens de samenwerking de school voortdurend uit: wat heeft de leerling hieraan? 

• We hebben vertrouwen in de kracht van leraren om samen het onderwijs te verbeteren, ondersteund 
door een schoolleiding met visie en ambitie 

• We stimuleren het schoolteam om 'elke dag samen een beetje beter' in de praktijk te brengen en zo 
het onderwijs beter te maken 

• We zetten ons samen met de scholen in om van 'elke dag samen een beetje beter' een duurzaam 
onderdeel van de schoolcultuur te maken 

 
We starten met Parro: 
Parro is een vlotte, veilige communicatie-app, waarmee u alle schoolgerelateerde informatie binnen 

handbereik hebt. Zo kunnen we snel en veilig communiceren tussen ouders en collega's met één-op-één 
berichten of door middel van een mededeling aan de groep of zelfs hele school. Het zoeken naar 
telefoonnummers, e-mailadressen is verleden tijd. Weg zijn de zorgen van verloren briefjes. 
Met Parro kun je de dagelijkse activiteiten van uw kind op school volgen. Je ontvangt bijvoorbeeld foto's of 

andere updates vanuit de groep. Ook kunt u zich opgeven om mee te doen met activiteiten of je inschrijven 
voor ouderavonden. Alles binnen één overzichtelijke app! 
 

9 WETENSWAARDIGHEDEN 

9.1 GEDRAGS- EN SCHOOLREGELS 

VASTE SCHOOLREGELS 

Schoolbreed zijn er 7 vaste schoolregels die in iedere groep worden nageleefd. Deze regels zijn verduidelijkt 
aan de hand van foto’s waarop leerlingen het gewenste gedrag behorende bij de regel laten zien. De foto’s en 

regels hangen op in de klassen en in de gemeenschappelijke ruimte.  
 
Het gaat om de volgende regels: 

• We zorgen goed voor alle spullen op school. 

• Lachen is gezond, maar we lachen niemand uit.  

• In de school zijn we rustig.  

• We doen ons best.  

• We helpen elkaar als het nodig is.  

• We spelen fijn op het plein. 

• We zijn aardig voor elkaar.  
 

GOED VAN START 

Verder hebben alle leerkrachten met elkaar afgesproken om vanaf het begin van het schooljaar gebruik te 
maken van het boek Goed van Start. Daarmee worden de volgende doelen beoogd: 

• Een positief en veilig klimaat, waarin iedere leerling geaccepteerd wordt.  

• Alle leerlingen groeien in hun sociale vaardigheden.  

• Je bent in de groep duidelijk over regels en routines. 
 
Het boek geeft aanwijzingen voor specifieke activiteiten en doelgericht leerkrachtgedrag. Het biedt 5 
coöperatieve klassenvergaderingen die in verschillende fasen zijn in te zetten. We betrekken de leerlingen 
actief bij zaken die ook hen aangaan. Dit heeft een enorme impact. Leerlingen betrekken bij het opstellen en 

handhaven van regels voor hun groep zorgt ervoor dat leerlingen voelen dat hun mening ertoe doet. Het effect 
is betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor datgene wat samen is afgesproken. 
In januari herhalen we de vergaderingen om iedereen weer scherp te maken op regels, afspraken en 
consequenties.  
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Goed van Start gaat over:  

• • Persoonlijke relaties opbouwen  

• • Stimulering van teamvorming, willen en kunnen samenwerken  

• • Optimaliseren van de sfeer in de groep  

• • Klassenmanagement staat centraal  

• • De inrichting en indeling van de klas  
 
Deze punten worden in klassenvergaderingen met de leerlingen besproken volgens onderstaande stappen:  

1. Wat gaat er goed in onze groep?  
2. Regels afspreken om de gang van zaken goed te laten verlopen.  
3. Hoe gaan we met elkaar om?  
4. Contract opstellen  
5. Consequenties afspreken. 

VÓÓR SCHOOLTIJD 

Groep 1-2 
‘s Ochtends starten we de dag met een spelinloop. Op de tafels staan materialen waarmee de leerlingen aan 
de slag kunnen gaan. De leerlingen hebben een vaste plek aan de tafel. De leerlingen mogen vanaf 08.15 u. 
in de klas komen. Om 08.45 u. beginnen we met de dagopening. We willen u vragen bij de voordeur afscheid 
te nemen van uw kind.  

• Voor ouders van nieuwe kleuters is de mogelijkheid om bij de wenmomenten en gedurende de eerste 
volle schoolweek mee naar binnen te komen.  

• Voor alle ouders willen we één keer per maand de mogelijkheid bieden mee naar binnen te komen en 
bij de spelinloop aanwezig te zijn. Deze data worden met u gedeeld. U kan dan samen met uw kind 
een werkje doen. 

Voor de rust voor de kinderen willen we u vragen om op tijd op school te komen. 
 
Bij binnenkomst gaat uw kind eerst naar de kapstok om daar de jas in de luizenzak te doen en de tas aan het 
haakje te hangen. Van daaruit lopen ze naar het klaslokaal.  
 
Heeft u vragen, mededelingen of behoefte aan een kort gesprek dan vragen we u om dat niet tijdens de inloop 
te doen, maar dit per E-mail of briefje te laten weten. Na schooltijd op het plein is er meer ruimte om een kort 
gesprekje aan te gaan. Een afspraak maken voor een gesprek kan altijd als u dat wenst. 
 
Groep 3 t/m 8 
Alle kinderen gaan, zodra het schoolhek open gaat, naar binnen om in de klas onder het toeziend oog van de 
leerkracht aan een startactiviteit te beginnen. Het hek gaat om 8:15 u. open. Vijf minuten voor half 9 gaat de 
bel in de klas als teken voor de kinderen om op te ruimen, zodat we op tijd kunnen beginnen. 
 
Ook voor de ouders van groep 3 tot en met 8 zal er eens per maand de mogelijkheid zijn om samen met hun 
kind naar binnen te gaan. 

 
Heeft u vragen, mededelingen of behoefte aan een kort gesprek dan vragen we u om dat per E-mail of briefje 
te laten weten. Een afspraak maken voor een gesprek kan altijd als u dat wenst. 
 
Het schoolplein is open: één kwartier vóór de aanvang van de schooltijd. Spelen op het schoolplein vóór 8:15 
uur en na schooltijd is in verband met het ontbreken van toezicht verboden. Laat uw kind dus niet vóór 8:15 
uur in de buurt van school rondlopen. 

OPHALEN KINDEREN BIJ SCHOOL 

• Ouders die met de auto komen parkeren hun auto in de Cromvlietstraat of Burg. Van Gorselstraat. 

• Ouders die met de fiets komen zetten hun fiets buiten het hek op de stoep (niet op de oprit bij de 
buren!) 

• Kinderen die op de fiets naar school komen moeten de ingang aan de Burg. Van Gorselstraat 
gebruiken. (Dus niet langs de Cromvlietstraat en dan via het schoolplein naar de andere kant van het 

gebouw). De fietsenstalling is niet overdekt. Voor schade aan de fietsen / stepjes onder schooltijd 
nemen wij geen verantwoordelijkheid. Natuurlijk letten wij wel op moedwillige vernielingen. Daarom 
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staat er voor en na schooltijd ook altijd een leerkracht bij de fietsen om er op toe te zien dat alles goed 

gebeurt. 

• De fietsenstalling bij de gymzaal is NIET voor onze leerlingen bestemd!!! 

• Ouders die hun kind op komen halen wachten op hun kind bij het klimtoestel. Dit geeft zowel voor de 
kinderen als de juffen een beter overzicht. Als het regent mogen ouders natuurlijk onder het afdak bij 

de ingang schuilen! 

• De juffen van groep 1-2-3 geven als de school uit is het kind op het plein aan de ouder mee. De juf 
van groep 1-2 doet dat bij de voordeur. De juf van groep 3 bij de zijdeur. 

• De eerste maandag van de maand mogen de ouders om 11:55 uur binnen op hun kind wachten, 

omdat dan de sirene getest wordt! 
 
En voor de veiligheid van alle betrokkenen: ER MAG OP HET SCHOOLPLEIN NIET GEFIETST, 
GESKEELERD OF GESKATEBOARD WORDEN! 

ETEN, DRINKEN EN TRAKTEREN 

Iedere morgen mogen de kinderen iets te eten of te drinken mee naar school nemen. (geen snoep!) 
Wilt u de beker(s) en / of bakjes voorzien van de naam van uw kind(eren). Dit in verband met het zoekraken. 
Ook moet de beker goed sluiten. 
 

Elke woensdag, donderdag en vrijdag eten we in de ochtendpauze fruit of groente. We willen u vragen om uw 
kind(eren) op deze dagen fruit/groente mee te geven.  
 
Ook bij verjaardagen graag een gezond aardigheidje zoals: een appel, mandarijn of een stukje kaas. (Kijk ook 
op websites als www.party-kids.nl voor leuke en gezonde ideeën.) 

Heeft uw kind een voedselallergie, vertelt u dit dan even aan de desbetreffende leerkracht, dan kan er met 
trakteren altijd rekening mee gehouden worden. 
Energiedrankjes: De GGD ontraadt het gebruik van energiedrankjes door kinderen onder de 13 jaar. Deze zijn 
daarom op school, tijdens het overblijven en tijdens schoolactiviteiten zoals schoolreis en schoolkamp niet 

toegestaan. 
 
N.B. 
Deel uitnodigingen voor kinderfeestjes bij voorkeur niet op school uit. Het is vooral voor de kleintjes vaak 
moeilijk om te gaan met de enthousiaste reacties van de kinderen die wél uitgenodigd worden. 

GYMKLEDING 

Voor de groepen 1-2 hoeft u alleen gymschoenen mee te geven. De kinderen kunnen warme truien/vesten 
uitdoen bij het gymmen.  
 

In groep 3 t/m 8 dragen de kinderen gymkleding tijdens de gymles. Een broekje, shirt en schoenen zijn 
voldoende. Voor een vakantie gaat de gymtas mee naar huis zodat de gymkleding gewassen en na de vakantie 
weer fris aangetrokken kan worden. 

ROOKVERBOD 

In het schoolgebouw geldt een rookverbod. Ook op de speelplaats en als u uw kind op school op komt halen, 

is roken niet toegestaan. Vriendelijk verzoek om ook niet buiten bij de poort te blijven roken, maar iets verderop 
te willen gaan staan! 

VEILIGHEID 

Voor de veiligheid van alle betrokkenen dient iedereen (ouders, kinderen, etc.) zich in school altijd te houden 

aan de aanwijzingen van de leerkrachten en de directie. 
In elke ruimte van de school hangt een vluchtroute in geval van nood. Een of twee keer per jaar wordt, in 
overleg met de brandweer, het vluchtplan geoefend. 
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SCHOOLBENODIGDHEDEN 

Van school uit gebruiken de leerlingen een vulpen, gum, potlood, liniaal, rode balpen, kleurpotlodendoos, 
schaar, Pritt-stift en stiften. Materialen die op zijn worden gratis vervangen. Schoolmaterialen die kapot 

gemaakt worden of kwijt raken worden in rekening gebracht.  
Kinderen kunnen van thuis fineliners (max. 10), markers, een plat etui en bewaarmap / Elastomap gebruiken. 
Tippex en kneedgummen zijn niet toegestaan. In overleg met de leerkracht kan vanaf groep 5 een 
blauwschrijvende Stabilo-pen van thuis worden gebruikt. U moet dan wel zelf zorgen dat er reserve-vullingen 
voor die pen op school zijn.  

Voor een etui dat in het laatje past en een stevige schooltas moeten de leerlingen zelf zorgen. Meer spullen 
geven we mee naar huis! 

HUISDIEREN 

Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan. Hebt u een hond bij u, maak deze dan bij het hek zó vast dat 

de leerlingen er niet langs hoeven, dus niet bij de poort zelf. Er zijn leerlingen die helaas bang zijn voor deze 
vriendelijke viervoeters en dan niet goed door de poort durven.  
Wil uw kind een huisdier mee naar school nemen, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, overleg dan eerst met 
de leerkracht of dit geen problemen oplevert in verband met allergieën. 

MOBIELE TELEFOON LEERLINGEN 

Als er een mobiele telefoon meegenomen moet worden staat deze op school (ook in de pauzes) uit. Dit geldt 
ook voor een MP3- en MP4-speler. Bij binnenkomst in de klas wordt deze in het “telefoon”bakje gelegd. 

PRIVACY 

De school heeft een informatieplicht en moet uitleggen hoe er met de gegevens over leerlingen wordt 

omgegaan. Ouders hebben recht op volledige transparantie van de school daarover. Met dit document willen 
wij onze ouders informeren over privacy op school. Dit document is opgenomen in de schoolgids en is terug 
te vinden op de website van de school. 
 
Algemene teksten over privacy 

Op de scholen, vallend onder de Prisma Scholengroep, wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze 
leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging 
daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze 
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 

beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen 
en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers 
van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers 
strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, 

tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten 
zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is op te vragen bij de directeur van de school. Natuurlijk 
kunt u voor vragen ook terecht bij de directie. 

 
Aanvullende teksten 
 

1. Basispoort 
Een groot aantal basisscholen maakt gebruik van Basispoort. Basispoort beschikt over veel (standaard) 
leerlinggegevens, daarom is het wenselijk om ouders specifiek over Basispoort in te lichten. Basispoort geeft 
op haar eigen website informatie (http://info.basispoort.nl/privacy). 
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken de scholen vallend 
onder de Prisma Scholengroep gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op 

maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 
mogelijk als de leerkracht weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens 
nodig. De organisatie heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over 
het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt vanaf het schooljaar 2015/2016 gebruik van de 

volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, 
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geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de 

school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 
 

2. Extra informatie over digitaal leermateriaal 
Vanaf 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van 

leermiddelen. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken 
maken over de verwerking van persoonsgegevens. 
De bewerkersovereenkomsten, die de Prisma Scholengroep namens haar scholen, door het bevoegd gezag 
heeft laten afsluiten, zijn op te vragen bij onze organisatie. 

 

3. Inschrijfformulier 
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn 
naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil de 
school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te verstrekken. 

Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere formulieren. Gemakshalve noemen we het 
formulier ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om 
transparant te zijn wat de school doet met de verstrekte informatie. De meeste vragen op het formulier spreken 
voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen.  

 
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van 

de school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet 
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden 
beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt 
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor 
zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons 

verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen. 
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons 
privacyreglement, de schoolgids en website. 
 

4. Telefoonlijst 
Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en 
telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Maar het verstrekken van een dergelijke lijst valt onder de 
wettelijk beschermde privacy van de leerling en diens ouders. Het goed kunnen geven van onderwijs is niet 

afhankelijk van deze klassenlijst. De school dient de ouders (vooraf) toestemming te vragen om een 
klassenlijst te mogen maken en te laten delen met andere ouders in de klas. Hoe praktisch deze lijst ook is: 
steeds vaker zijn er ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun privégegevens met de hele klas worden 
gedeeld. 
 

Toelichting informatieplicht 
De helderheid die scholen over privacy moeten geven, gaat over twee belangrijke thema’s: 

• informatie over het privacy-beleid. Hierin wordt beschreven hoe de school in het algemeen omgaat 
met privacy. Dit is meestal vastgelegd in een privacyreglement en/of mediaprotocol; 

• over de (concrete) uitwisselingen van gegevens met andere organisaties en bedrijven, zoals met 
leveranciers van digitaal leermateriaal of leveranciers van leerlinginformatiesystemen. 

 
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet de school degene over wie de 
persoonsgegevens gaan (de betrokkene) op de hoogte stellen van haar identiteit (schooldirecteur, bestuur 

en/of bevoegd gezag) en voor welk doel(en) de school de persoonsgegevens verzamelt. Als de betrokkene 
jonger dan 16 jaar is, dan mogen volgens de Wbp alleen de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) beslissen 
over de privacy van de betrokkene. Gemakshalve gebruiken we hierna ‘ouders’. 
 

De Wbp eist dat een school de ouders extra informeert als: 

• de verwachting van de ouders anders is: als de school persoonsgegevens gebruikt op een manier die 
ouders redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra informatie te geven; 

• de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt: ouders zijn er niet altijd van op de 
hoogte dat de school via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft gekregen, het is 

dan noodzakelijk ouders daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de hoogte te stellen; 
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• Het gebruik dat de school van de gegevens gaat maken: als de gevolgen van het gebruik van de 

persoonsgegevens voor de leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra 
informatieverstrekking noodzakelijk; 

• de aard van de gegevens: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die de school van de leerling 
gebruikt, hoe meer reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk hierbij aan het 

gebruik van medische gegevens. 

• Ouders moeten ten minste zijn geïnformeerd op het moment dat de school de gegevens gaat 
gebruiken. De school moet er wel rekening mee houden dat de informatie iedereen moet kunnen 
bereiken: niet iedereen ontvangt bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief of heeft toegang tot (het 

afgesloten deel van) de website. 

 
De informatieplicht geldt niet als: 

• de school weet dat alle ouders volledig zijn geïnformeerd. Vermoeden is niet genoeg; 

• het onevenredig veel inspanning kost om iedereen (persoonlijk) te informeren, is een alternatief 
voldoende (dus geen persoonlijke brief of gesprek maar bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website). 

 

Colofon 
Meer weten over de privacy op school? Lees de brochure ‘Privacy in 10 stappen’ op kn.nu/privacy  

9.2 OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

TELEFOON 

 Voor een leerkracht kunt u bellen: 
 

• van 08:00 - 08:15 uur 

• na 14:30 uur 
 
Van 14:00 – 14:30 uur hebben de leerkrachten pauze. 

 

Wij verzoeken u voor contacten met school steeds het telefoonnummer van school (0113-556152) te gebruiken 
en niet het privénummer van de leerkracht.  

SCHOOLREIS 

Elk jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Hoe de groepsverdeling voor de schoolreis zal zijn, 

is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de bestemming en de reservering van de bussen. Informatie hierover 
krijgen de kinderen in een aparte brief mee naar huis. Wij streven er naar om de prijs laag te houden. (onder 
€ 30,-). De kinderen van de laagste groepen zijn die dag rond 16:00 uur weer terug op school, de hogere 
groepen om 18:00 uur.  

SCHOOLKAMP 

In het voorjaar gaan de kinderen van groep 8 onder begeleiding van een enthousiaste groep leerkrachten en 
ouders drie dagen de wijde wereld in! Via een leuke en veilige route fietsen we naar onze kamplocatie toe en 
weer terug. De dagen staan in het teken van sport en spel en ook het kampvuur ontbreekt natuurlijk niet! U 
krijgt van tevoren alle informatie over de kosten en andere belangrijke zaken. Dit schooljaar bedragen de 

kosten van het schoolkamp € 50,- per leerling. 

SCHOOLFOTO'S 

Bij speciale activiteiten (bijv. Sinterklaas) zorgt het team of het bestuur van de Activiteitencommissie er voor 
dat er foto's gemaakt worden. Deze zijn, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, 
direct via onze website te bekijken en evt. te downloaden.  

Ook komt een schoolfotograaf die groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes / zusjes maakt. U bent 
vrij om deze foto’s wel of niet te kopen. Deze schoolfotograaf komt dit jaar op 8 oktober. 
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HOOFDLUIS 

De Horizon heeft een hoofdluisprotocol opgesteld. Het doel van dit hoofdluisprotocol en de maatregelen die 
daar uit voortvloeien is het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van hoofdluis op school. Het 

protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de GGD Zeeland.  
Voor vragen hierover kunt u terecht bij juf Petra Goossens. 

 

Preventie 
Ieder kind heeft een eigen luizenzak. Deze wordt door de school verstrekt in de eerste schoolweek van een 
kind. Elke zomervakantie worden de luizenzakken verplaatst naar de nieuwe groep. Een kapotte luizenzak 
krijgt uw kind in de zomervakantie mee naar huis, zodat u deze kunt repareren of laten vervangen. Ook als 

tussentijds de luizenzak kapot gaat krijgt u daar bericht van. De prijs van een luizenzak bedraagt € 3,-. 

 

Controles 
In principe vindt er in de week na een vakantie een hoofdluiscontrole plaats. Wilt u er op toezien dat die dag 
het gewassen haar van uw kind zo wordt gedragen dat er gemakkelijk gecontroleerd kan worden (geen 
vlechten, gel, etc.). De data van deze controles worden vermeld in het infoblad. De controles vinden buiten de 

groep plaats. De leerlingen worden één voor één gecontroleerd.  
 
Als er bij een controle hoofdluis geconstateerd wordt, stelt de leerkracht de betreffende ouder hiervan op de 
hoogte. Na 14 dagen vindt een hercontrole plaats in de groep waarin hoofdluis geconstateerd is, en zo nodig 

vervolgens na 14 dagen weer, net zo lang tot er geen hoofdluis meer geconstateerd wordt. 
 
Voorlichting over controle, herkenning van luizen / neten en bestrijding is verkrijgbaar bij de leerkracht van uw 
kind. Het hoofdluisprotocol ligt ter inzage in het kantoor van de directeur.  
Mocht u zelf ontdekken, dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan aan de betreffende leerkracht meedelen? 

Dan kan de school informatie verstrekken over de bestrijding ervan. 
 
Als school willen we graag meewerken aan de preventie, maar dat kan niet zonder uw hulp!  

INFECTIEZIEKTEN 

De Infectieziektewet 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 maatregelen getroffen worden om verdere verspreiding van de 
ziekte te helpen voorkomen. 

 
Ook wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, willen wij 
dat u dit meldt aan de leerkracht of de directeur van de school. Indien nodig kunnen de overige ouders dan 
gewaarschuwd worden. 

ROUWPROTOCOL 

Op onze school is een handreiking beschikbaar als een leerling, een ouder of een leerkracht onverwacht komt 
te overlijden, het zogenaamde ‘rouwprotocol’. 
In tijden van grote verwarring om het plotseling verdriet, kan het fijn zijn om terug te kunnen vallen op enkele 
te ondernemen stappen. Een crisisteam dat is samengesteld uit de directeur, een teamlid en de 

groepsleerkracht, ziet toe dat het rouwprotocol zorgvuldig wordt gevolgd. Hierbij kunnen we zo nodig hulp 
inroepen van de pastor of identiteitsbegeleider en eventueel Slachtofferhulp en Schoolbegeleidingsdienst. Ook 
beschikken we over de nodige materialen rondom het thema rouwverwerking die we in kunnen zetten als dat 
nodig is. 
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9.3 ACTIES 

Regelmatig wordt er op onze school meegedaan aan acties of wordt er een actie georganiseerd: 

INZAMELING BATTERIJEN  

In het halletje van school kunt u lege batterijen inleveren. We zorgen dat ze gerecycled worden en ontvangen 
er een kleine vergoeding voor. Ook deze vergoeding gaat in onze pot waaruit extra speelgoed e.d. voor de 
kinderen betaald wordt. 
Gooit u dus thuis of op uw werk altijd uw lege batterijen weg? Geef ze voortaan mee aan uw kind en help het 
milieu en de school! 

SPONSORACTIE.  

Eén keer per 2 jaar organiseren we een eenmalige sponsoractie. Dit kan zijn voor een goed doel wat op dat 
moment actueel is of door leerlingenraad, ouderraad, team of MR aangedragen wordt. Dit jaar doen we dat 
met alle Prisma-scholen voor de Stichting Imani, die in Suriname weeshuizen en scholen ondersteunt. 

OPERATIE SCHOENENDOOS (SCHOENMAATJES) 

Een keer per twee jaar doen we mee met Operatie Schoenendoos. De kinderen vullen thuis een schoenendoos 
met allerlei spulletjes voor een kind in de Derde Wereld. Tenslotte wordt de doos als cadeautje ingepakt en 
door de organisatie verzameld en opgestuurd naar diverse landen in de Derde Wereld. Bij Operatie 
Schoenendoos leren kinderen tijdens het vullen van de schoenendozen spelenderwijs meer over het leven 

van kinderen in andere landen. Dit schooljaar 2021-2022 doen we weer mee. 

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 

Een keer per twee jaar doen we mee met de inzamelingsactie voor de Voedselbank die door de Levensbron 
georganiseerd wordt. In het schooljaar 2022-2023 doen we weer mee. 

KINDERPOSTZEGELS 

Eén keer per 2 jaar verkopen de leerlingen van groep 7 en 8 in het najaar kinderzegels en kinderkaarten huis 
aan huis. In het schooljaar 2022-2023 doen we weer mee. 

9.4 ADRESSENOVERZICHT 

DIRECTIE 

Mw. Corina Mackloet, 

directeur. 
E-mail: 
cmackloet@prisma-scholen.nl  
 

 

 

LEERKRACHTEN 

Mw. Karen Kuijpers 

E-mail:  
kkuijpers@prisma-scholen.nl 

 Mw. Sascha Baaijens 

E-mail: 
sbaaijens@prisma-scholen.nl 
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 Mw. Carla den Ouden-Derksen 

E-mail:  
cdenouden@prisma-scholen.nl 
 

 Mw. Petra Goossens 

E-mail:  
pgoossens@prisma-scholen.nl 

 

Mw. Suus Lichtendahl-Hollestelle 
E-mail:  

slichtendahl@prisma-scholen.nl 

 Mw. Daniëlle Hoogesteger-Maas 
E-mail:  

dhoogesteger@prisma-scholen.nl 

 

Mw. Nicky van der Jagt-Hazeleger 
E-mail: 
nhazeleger@prisma-scholen.nl 

 Mw. Siöbhān Teulings-Eilers 
E-mail:  
seilers@prisma-scholen.nl 

 

Mw. Karin Sauter-Timmermans 
E-mail:  
ksauter@prisma-scholen.nl 

 Dhr. Marijn Witkam  
E-mail: 
mwitkam@prisma-scholen.nl 

 

Mw. Linda Siermans-Puik 
E-mail: 
lsiermans@prisma-scholen.nl 

 Mw. Emily Martens 
E-mail: 
emartens@prisma-scholen.nl 

 

Mw. Anouk Maaskant-Dalebout 

E-mail: 
amaaskant@prisma-scholen.nl 

 Dhr. Marcel Allewijn 

E-mail: 
mallewijn@prisma-scholen.nl 

 

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 

• Conciërge en klassenassistent: Marijn Witkam 

• Schoonmaakbedrijf Proti Cleaning 

 

BEVOEGD GEZAG 

College van bestuur Prisma Scholengroep 
Mw. M. Schipper, Voorzitter 

Adres:  Stationspark 49, 4462 DZ GOES 
Tel. 0113-218899 

E-mail: mschipper@prisma-scholen.nl  
  

mailto:mschipper@prisma-scholen.nl
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TEAM KIBEO 

Vestigingsmanager: 
Mw. Maaike Martin 

 
 

 Mw. Mariëlle de Voogd  

Mw. Layla Ed-Dai  Mw. Romee de Bruijn  

Mw. Birgit van der Zwaluw-Mols  Mw. Mirjam Lindenberg-Van 
Goethem 

 

Mw. Esmee de Kok  Mw. Janet van Ast-Schout  

Mw. Isabelle Buijs    
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COÖRDINATOR SOCIALE VEILIGHEID 

Mw. Siöbhān Teulings-Eilers 

VERTROUWENSPERSONEN  

PRISMA SCHOLENGROEP DE HORIZON 
Mw. Elke de Beyer,  
tel. 06-52889686 

info@elkedebeyer.nl 

Mw. Petra Goossens 
Mw. Karin Sauter-Timmermans 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Namens het personeel:    
Voorzitter 
Mw. Karin Sauter-Timmermans 

(vertegenwoordiger G.M.R.) 
 

 Secretaris  
Mw. Karen Kuijpers 

 

 

Namens de ouders:    
Rianne Pauwels-Bek 

 

 Mw. Jessica Stols 

 

 

E-mail: mr@horizon-rilland.nl 

INTERCONFESSIONELE COMMISSIE RILLAND 

Namens het personeel:    
PR & Communicatie 
Mw. Nicky van der Jagt-Hazeleger 
 

 Secretaris 
Mw. Karin Sauter-Timmermans 
(Contactpersoon bovenschoolse 
identiteitscommissie) 

 

 

Namens de ouders:    
Voorzitter en contactpersoon van 

PC gemeente De Levensbron 
Marjolein Bruijns-Verkerke 
 
E-mail: icrhorizon@outlook.com 

 Annemieke van den Berg  
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Voorzitter: 
Dhr. Ramon Visschers  

 

 

Secretaris: 
Mw. Lidewij Dietvorst-Lambrechtse 

 

Penningmeester: 
Mw. Cynthia Kramer 

 Lid: 
Mw. Marlou Freijser-Schiepers 

 

 
Lid: 

Mw. Sabina v.d. Laak-Arnout 

 

 

Lid: 

Mw. Mariëlle van Zetten-Janse 

 

Lid: 
Mw. Diana Streyl 

 Lid:  
Jenny Lobbezoo-Van Holland 

 

Lid:  

Rachelle Wagenaar-Schout 

 Lid: 

Mandy Meijeren 

 

 

Bankrekeningnummer Activiteitencommissie: 
Als u de ouderbijdrage aan de activiteitencommissie overboekt krijgt u misschien de mededeling 
"Let op: dit rekeningnummer is van een persoon en staat niet op naam van activiteitencommissie" 
 
Dit komt omdat de bank tegenwoordig controleert op naam van degene die de rekening geopend heeft 
 

U kunt gewoon de ouderbijdrage overboeken op naam van Activiteitencommissie en rekeningnummer 
NL34 INGB 0445 5941 28 
 
p.s. 

Als u dit ook opneemt in uw adresboek krijgt u voortaan deze melding van de bank niet meer. 
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REGIONAAL PEDAGOGISCH CENTRUM ZEELAND: RPCZ 

Bezoekadres: 
Stationsplein 21 
4461 HP GOES 

Postadres: 
Postbus 351 
4380 AJ Vlissingen 

www.rpcz.nl 
Tel.: 0118-480800 
E-mail: info@rpcz.nl 

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO KIND OP 1:  

Bezoekadres: 
Evertsenstraat 100 
4461 XS GOES 

Postadres: 
Postbus 307 
4460 AS GOES 

www.swvkindop1.nl 
E-mail: mtotte@swvkindop1.nl 

ONDERWIJSINSPECTIE 

Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl  Vragen over onderwijs: Tel. 0800-8051 
(gratis)Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs Tel. 0900-1113111 (lokaal tarief) 

GGD-ZEELAND 

Bezoekadres: 
Westwal 37 
4461 CM GOES 

Postadres:  
Postbus 345  
4460 AS GOES 

www.ggdzeeland.nl 
Tel: 0113-249400  
E-mail: info@ggdzeeland.nl 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 

Bezoekadres  
Oude Plein+1, 
4416 AK KRUININGEN 

Postadres 
Postbus 70 
4416 ZH KRUININGEN 

Tel: 06-40736270 
Iedere werkdag van 08.30 - 12.30 uur 
E-mail: cjg@reimerswaal.nl 

BSO 

Tel: 0113-760322 

E-mail: horizon@kibeo.nl  

PEUTERGROEP 

Tel. 0113-760321 
E-Mail: horizon@kibeo.nl 

STICHTING LEERGELD 

www.leergeld.nl/oosterschelderegio 
 

E-mail: 
info@leergeldoosterschelderegio.nl 

Tel. 06-38930371 
Maandag t/m donderdag van 
08:00 – 12:00 uur 

9.5 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 

SCHOOLTIJDEN. 

Alle groepen: 
Maandag t/m vrijdag 
08:30 – 14:00 uur 

 
 

 

GYMNASTIEKTIJDEN. 

Maandag 
08.30-09.15 groep 3  
09.15-10.00 groep 6  
10.15-11.00 groep 7  
11.15-12.00 groep 8  

 
 
 
 
 

mailto:cjg@reimerswaal.nl
mailto:horizon@kibeo.nl
mailto:horizon@kibeo.nl
http://www.leergeld.nl/oosterschelderegio
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Woensdag 
08.30-09.15 groep 1/2 A  
09.15-10.00 groep 1/2 B 
 
Donderdag 
08.30-09.15 groep 1/2B 
09.15-10.00 groep 1/2A 
10.00-10.45 groep 3 
10.45-11.30 groep 4/5 
11.30-12.15 groep 6  
12.30-13.15 groep 7 
13.15-14.00 groep 8 
 

 

 

ZWEMTIJDEN 

Groep 4/5 (vanaf 20 september) zwemt één keer in de twee weken met hun juf op maandag in zwembad Den 

Inkel. Vertrek vanaf school om 10:25 uur. Terug op school om ongeveer 12:15 uur. 

VAKANTIES 

Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 
Meivakantie 
Hemelvaart 
2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 
maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 
donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 
maandag 6 juni 2022 

maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 

OVERIGE VRIJE DAGEN 

Donderdag 4 november 2021 
Maandag 7 februari 2022 
Vrijdag 8 juli 2022 

Studiedag 
Studiedag 
Studiedag 

9.6 TE VINDEN OP DE WEBSITE 

Om te voorkomen dat deze schoolgids een veel te dik boekwerk zou worden zijn een aantal zaken niet als 
tekst opgenomen maar verwijzen wij u naar de website van de Prisma Scholengroep:  
www.prisma-scholen.nl  

 
Op deze website zijn te vinden: 

• MR-reglement, -activiteitenplan en -notulen 

• pestprotocol 

• klachtenregeling 

• Vertrouwenspersonen Prisma Scholengroep 

• internetprotocol 

• protocol seksuele intimidatie 

• sponsoring 

• onderwijs aan langdurig zieken 

• schorsing / verwijdering 

• school ondersteuningsplan 
 
U kunt op de website van de Prisma Scholengroep ook verder naar de website van onze school. Daar kunt u 

vinden: 

• Inspectierapport 

• Pest- / Gedragsprotocol 

http://www.prisma-scholen.nl/
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9.7 OVERZICHT ACTIVITEITEN 

6 september 2021 Eerste dag nieuwe schooljaar 

13 t/m 16 september 2021 Kennismakingsgesprekken 

6 oktober 2021 Start Kinderboekenweek 

8 oktober 2021 Schoolfotograaf 

13 oktober 2021 09:30 – 11:00 u. Open ochtend  

22 oktober 2021 Afscheid meester Alfons  

4 november 2021 Studiedag leerkrachten. Alle leerlingen vrij 

12 t/m 20 november 2021 Week v.d. Mediawijsheid groep 7 en 8 

1 december 2021 Dankdagviering 

3 december 2021 St. Nicolaas op school 

23 december 2021 

 

 

11:00 uur Kerstviering in De Levensbron 

Kerststukjes maken peuters t/m groep 8 

17:30 uur Kerstdiner 

24 december 2021 ‘s Morgens school. Alle leerlingen vrij om 12.00 u. 

19 januari 2022 Voorleesdag Peuters en groep 1-2 

7 februari 2022 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

18 februari 2022 Eerste rapport mee naar huis 

21 t/m 24 februari 2022 Eerste rapportgesprekken 

25 februari 2022 Viering carnaval op school (Alle leerlingen om 12:00 u. vrij) 

16 maart 2022 Biddagviering 

7 t/m 25 maart 2022 VVE-themaweken scholen Rilland 

5 april 2022 09:30 – 11:00 u. Open ochtend  

14 april 2022 

 

Paaseieren zoeken Peuters en groep 1-2 

Paasviering in de Levensbron en Paasmaaltijd op school 

20 en 21 april 2022 IEP-eindtoets groep 8 

22 april 2022 Koningsspelen. Alle leerlingen om 12:00 u. vrij. 

23 mei 2022 Schoolreizen groep 1-7 

8 t/m 10 juni 2022 Schoolkamp groep 8 

9 juni 2022 Sportdag Gemeente Reimerswaal 

13 t/m 17 juni 2022 Verkeersweek 

7 juli 2022 Tweede rapport mee naar huis 

8 juli 2022 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

11 t/m 15 juli 2022 Poetsweek 

11 t/m 15 juli 2022 Tweede rapportgesprekken 

14 juli 2022 Eindmusical groep 8 

19 juli 2022 11:00 u. Slotviering in De Levensbron 

20 juli 2022 Afscheidsfeest groep 8 

21 juli 2022 11:00 u. Eindfeest peuters en groep 1-2 

21 juli 2022 Afscheid groep 8 

22 juli 2022 Om 12:00 uur: Begin Zomervakantie. Alle leerlingen vrij 

 


