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 1 De school 
 
Richting 
 
Rooms Katholieke Basisschool Molenbolwerk 
Verlengde Molenstraat 1 
4515 AT IJzendijke 
Tel. 0117 – 30 15 42  
E-mail: directie.molenbolwerk@scoba.nl  
Website: http:\\molenbolwerk.scoba.nl 
 
Directeur:      (waarnemend) Adjunct - directeur:   
dhr. F. C. F. Boerebach (Frank)    mevr. A. Mabelis (Annelies) 
Ds. Raamshof 37     Woordweg 2a 
4542 AZ  Hoek      4503 GB Groede 
Tel. 0115 – 44 22 41     Tel. 06 – 220 131 31  
 
Dhr. Boerebach is tevens directeur van de St. Petrus- De Wegwijzer in Schoondijke, tel. 0117 – 40177 
 

Situering van de school 
 

Ons schoolgebouw is in 1977 gebouwd aan een rustige rand van het dorp, achter de R.K. kerk, vlakbij 
waar eens een molen stond. De school staat op het terrein van een voormalig klooster. Het torentje op 
de speelplaats is daar nog het enig overblijfsel van. Het schoolgebouw is voor het laatst in 2006 – 
2007 verbouwd en gemoderniseerd. 
De school is gelegen aan een zeer verkeersarme straat.  
De kinderen die de school bezoeken komen uit het gehele dorp (van oude kern tot nieuwe woonwijk) 
maar ook van ver uit de polders rond het dorp en uit de omliggende dorpen. 
De school heeft een groot speelplein, verdeeld in een gedeelte ( met afsluitbare zandbak) voor de 
onderbouw en een gedeelte (met een grote open ruimte en veel zitgelegenheid) voor de midden- en 
de bovenbouw. Het speelplein wordt omgeven door een muur, hekwerk en door groen. Aan de rand 
van het speelplein is een ruime, afsluitbare fietsenstalling. 
Het schoolgebouw heeft een aparte toegang voor de onderbouw en één voor de overige groepen. 
 
 

Schoolgrootte 

 
De school telde de afgelopen jaren steeds ruim 100 kinderen. 
Dit aantal leerlingen geeft onze school recht op een personeelsformatie van tussen de 5 en 6 
formatie-eenheden. Dit wil min of meer zeggen dat we personeel mogen aanstellen om tussen de 5 en 
6 groepen te vormen. Dat betekent doorgaans vier combinatiegroepen die elk een aantal schooltijden 
gesplitst worden. Eventuele overige middelen worden ingezet om de combinatiegroepen te 
ondersteunen of remedial teaching te verzorgen.  
Van schooljaar tot schooljaar wordt bekeken of het nodig is een of enkele enkelvoudige groepen te 
vormen. 
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 2 Waar de school voor staat 
 
Het klimaat van de school 
 
We streven in de school naar een omgang tussen de leerlingen en leerkrachten die getypeerd wordt 
door respect, aandacht en beleefdheid. Consequentie daarvan is dat we nadrukkelijk eisen stellen aan 
het gedrag van de kinderen en de leerkrachten en van ouders verwachten dat ze de school daarin 
ondersteunen. 
We streven naar een sfeer van openheid en eerlijkheid. We willen een school zijn die laagdrempelig is 
voor kinderen en ouders door een sfeer uit te stralen van veiligheid, gezelligheid en zorgzaamheid. 
Daarnaast beseffen we dat leren het best gebeuren kan in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat. 
Ten dienste daarvan proberen we ook vaste momenten of rituelen te creëren in het dagritme, in de 
schoolweken, in het schooljaar. 

 
Uitgangspunten  
 
De ouders, medezeggenschapsraad en team van het Molenbolwerk stellen zich –in 
en door geregeld overleg- ten doel, opvoedkundig gunstige omstandigheden te 
scheppen.... 
 
 *  waardoor de aan het Molenbolwerk toevertrouwde leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, 
zich ononderbroken en optimaal kunnen ontwikkelen in de groei naar een eigen persoonlijkheid; 
 * waarbij de ontplooiing van het vermogen om zich uit te drukken, gunstig beïnvloed wordt, 
zodat het kind zijn beleving door middel van woord, gebaar of beeld, kan overbrengen op anderen; 
 *  waarbij het kind kennis en informatie opdoet, waardoor het zich beter bewust wordt van en 
inzicht verkrijgt in het eigentijds gebeuren; 
 * waarbij het kind zichzelf en anderen leert ontdekken, waardoor samenspel, gesprek en 
samenwerking in harmonie kunnen groeien tot een positieve opstelling t.o.v. de medemens, zodat een 
eerlijk kritisch zicht ontstaat op de eigen toekomst en maatschappij; 
 * waarbij het team van ouders, oudercommissie, medezeggenschapsraad, directie, 
groepsleerkrachten en bestuur van het Molenbolwerk bij hun handelen en denken kindgericht te werk 
gaan, rekening houdend met de individuele mogelijkheden en de unieke eigenheid van ieder kind; 
 *  waarbij aan het eind van deze basisschoolperiode de vorming van het kind op zo'n niveau 
moet zijn, dat voor elk kind een soepele overgang gewaarborgd is naar één van de mogelijkheden van 
voortgezet onderwijs, welke aan zijn capaciteiten beantwoordt; 
 *  waarbij het totale patroon van vorming belicht wordt door ons geloof in Jezus Christus. 

 
 
Doelstellingen 

 
Het onderwijs op het Molenbolwerk richt zich in elk geval op   
   *  de sociaal-emotionele, 
   *  de verstandelijke, 
   *  de zintuiglijke, motorische en lichamelijke, 
   *  de creatieve, 
   *  en de religieuze ontwikkeling. 
Ons onderwijs is gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen, om tot een 
zodanige ontplooiing van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van de leerlingen te komen dat 
zij op een positieve wijze hun plaats in onze samenleving kunnen beleven. 

 
We willen deze verschillende aspecten van ons onderwijs op de volgende pagina's toelichten: 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling: 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling heeft betrekking op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden 
en houdingen door kinderen betreffende datgene wat zich binnen henzelf, binnen anderen en tussen 
hen en anderen afspeelt. Sociaal-emotionele ontwikkeling is voor de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van essentieel belang. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling kent twee aspecten: 

 

a. Het leren omgaan met eigen gevoelens en emoties en met die van anderen    
Een gebied waarbij het leren omgaan met gevoelens en emoties een rol speelt is het voorlezen en de 
vertelling. Door voorlezen en vertellen wordt enerzijds de woordenschat vergroot, anderzijds worden 
door het zich inleven in figuren en situaties emoties opgeroepen, die in weinig andere leersituaties zo 
intensief worden beleefd. 
Ook bij het natuuronderwijs zal de sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd, door met 
name de ervaring van verwondering, bewondering en zorg uit te spreken en ermee te leren omgaan. 
In velerlei werksituaties moet het voor de kinderen ook mogelijk zijn om ervaringen van bevestiging en 
trots op te doen om te kunnen groeien in zelfvertrouwen. 

 

b.  Het leren van sociale vaardigheden die nodig zijn om het werken en spelen met 
anderen mogelijk te maken  
- omgang met anderen, met vaardigheden als: 
interesse ontwikkelen voor anderen, leren samenwerken en samen spelen, zich richten op de 
behoeften van anderen, hulpvaardig gedrag, een gesprek kunnen voeren en het leren hanteren van 
omgangsvormen 
- omgang met materiaal, met vaardigheden als: 
leren maken van een keuze, zorg dragen voor materiaal en omgeving, opruimen, op je beurt wachten, 
delen van materialen met anderen 
- naleven van vastgestelde regels, met vaardigheden als: 
zich houden aan algemene regels en het vragen naar het 'waarom’ van regels. 
Spel -in vrije of geleide vorm- vinden wij voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang.  

 
Verstandelijke ontwikkeling: 

 

Verstandelijke ontwikkeling heeft betrekking op het verwerven en het toepassen van kennis. 
Het verwerven van kennis is een belangrijk aspect van de menselijke ontwikkeling. Dankzij die kennis 
is de mens in staat te functioneren; hij kan de wereld waarin hij leeft betekenis geven; hij kan met 
anderen communiceren; hij kan zich in de wereld gedragen en handhaven. 
 
Het onderwijs heeft als taak de leerprocessen van de kinderen te begeleiden en vorm te geven. Dit 
doet zij door ervaringen te systematiseren; door kennis aan te bieden en geschikte 
overdrachtsvormen te hanteren; door te leren waar te nemen, te redeneren, te experimenteren en 
door probleemoplossend te werken. 

 
Zintuiglijke, motorische en lichamelijke ontwikkeling: 

 
Via spel, ontdekking, beweging en het omgaan met ontwikkelingsmateriaal of toestellen worden 
zintuigen, motoriek en de lichamelijke gesteldheid verder tot ontwikkeling gebracht. 
De zintuiglijke, motorische en lichamelijke ontwikkeling staan in nauw verband met de verstandelijke 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij streven ernaar dat kinderen zich bewust worden van hun 
zintuigen. Wij streven ernaar kinderen handelend, tastend, luisterend, kijkend te laten omgaan met 
materialen en leermiddelen. 
Wij streven ernaar dat het kind eigen mogelijkheden en beperkingen op lichamelijk en zintuiglijk 
gebied ervaart, en probeert de eigen grenzen op een verantwoorde manier te verleggen. 
Wij streven ernaar de grove en fijne motoriek te ontwikkelen. De fijne motoriek ten dienste van 
noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen (zoals schrijven, tekenen, bedienen van instrumenten). 
Wij streven ernaar dat kinderen leren actief te luisteren. 
Wij streven naar ontwikkeling van motorische vaardigheden die van belang zijn voor de 
veiligheid van kinderen (zoals fietsen, lopen, zwemmen, vrij spel). 
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Wij streven ernaar dat kinderen plezier ervaren in het lichamelijk bezig zijn en het belang van gezonde 
lichaamsbeweging inzien. 
 
Als aspect en uitvloeisel van de lichamelijke ontwikkeling beschouwen we ook de oriëntatie in tijd en 
ruimte. Wij streven ernaar dat kinderen zich kunnen oriënteren op het platte vlak en in de 
driedimensionale ruimte. Dat blijkt o.a. uit het correct kunnen gebruiken van termen als links, rechts, 
boven, verder, hoger, hier, dichtbij, kubus, enz.  
Bij kleine kinderen vooral door spel, beweging, motorische ontwikkeling in tal van situaties.  
Bij oudere kinderen wordt de ruimtelijke oriëntatie ook bevorderd in leergebieden zoals rekenen, 
natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Hoewel minder direct te maken met de lichamelijke ontwikkeling, streven wij er ook naar dat kinderen 
zich kunnen oriënteren in de tijd. Dat blijkt o.a. uit het correct kunnen hanteren van begrippen als 
gisteren, eeuw, het jaar 2019, later, een uur, enz. 
Dit doel wordt ook op vele manieren nagestreefd: spel, vertelling, het dag- en weekritme, leren klok 
kijken, gesprekjes over afstamming, de eigen levenslijn, de tijdbalk, enz. 

 
Creativiteitsontwikkeling: 

 
Creativiteit is het kunnen toepassen, doorbreken en vinden van regels en vormen in zoveel mogelijk 
situaties. Creativiteit wordt met name zichtbaar als een mens het unieke in zichzelf uitdrukt. Als 
kinderen worden gestimuleerd of uitgenodigd zelf oplossingen te zoeken, gewoontes te doorbreken, 
nieuwe regels of vormen te vinden is er sprake van creativiteitsontwikkeling. Voor kennisgebieden 
geldt dat het creatief vragen stellen, oplossingen zoeken etc. de creativiteit ontwikkelt. Bij taal spreken 
we van creatief taalgebruik wanneer we gedichten schrijven, dramatiseren, creatief stellen, enz. 
Verder bieden de expressievakken natuurlijk bij uitstek de mogelijkheid om creatief bezig te zijn. 
Spel speelt dus bij de creativiteitsontwikkeling eveneens een belangrijke rol, want als kinderen zich 
inleven in personen in andere situaties dan vraagt dat creatief inlevingsvermogen. 

 
Religieuze ontwikkeling: 

 
Kinderen leven in een wereld waarin mensen op velerlei manieren proberen hun leven in een 
onmetelijkheid van tijd en ruimte zin te geven. Kinderen komen allereerst in hun leven mensen tegen, 
die zich op een bepaalde manier gedragen: ze vinden bepaalde zaken belangrijk of niet belangrijk; ze 
vinden dingen goed of niet goed; ze proberen dingen voor elkaar te krijgen of juist te voorkomen; ze 
handelen voortdurend op basis van keuzes. Zo kun je aan deze mensen ontdekken welke zin zij aan 
hun bestaan geven en welke levensvragen hen bezighouden. We proberen dat wat we in de wereld 
zien en horen voor de kinderen te duiden en betekenis te geven. Allereerst kijken we naar wat 
mensen bezighoudt, vanuit onze algemeen christelijk levensbeschouwing, omdat wij daar onze 
wortels hebben en wij de waarde daarvan zelf ervaren en kunnen uitdragen. Zo willen we bijdragen 
aan de vorming van een eigen levensbeschouwing.  
Op een meer verstandelijk niveau willen we kinderen inzicht geven in andere godsdiensten, 
levensbeschouwingen, culturen en rassen om naar begrip en respect te groeien. 
 
Zelfstandigheid en sociale redzaamheid: 

 
De bij de bovenstaande ontwikkelingsgebieden aangegeven doelen dienen er uiteindelijk voor dat 
kinderen sociaal redzaam en zelfstandig worden. 
Sociaal redzaam betekent dat kinderen handelingsbekwaam worden. Dat houdt ondermeer in, dat hij 
mondig is, eenvoudige technieken beheerst, met informatiebronnen overweg kan, communicatie kan 
voeren e.d. Als zelfstandig beschouwen we kinderen die sociaal redzaam zijn; die geleerd hebben 
verantwoordelijkheid te dragen; die geleerd hebben samen te werken; die een goed zelfvertrouwen 
hebben ontwikkeld; die op een zinvolle manier met werk en vrije tijd kunnen omgaan; die emotioneel 
weerbaar zijn. 
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Pedagogische visie en visie op leren 
 
In het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk lag het accent vooral op de inhoud van het onderwijs op 
het Molenbolwerk. In het voorjaar van 2019 heeft het team, met het oog op het nieuwe schoolplan, 
ook haar visie op de pedagogische benadering van kinderen en de wijze van leren geformuleerd. 
Wij vinden deze visie karakteriserend en veelzeggend voor het Molenbolwerk. 
 

Ons onderwijs is gericht op het welzijn van de kinderen nu. Dit proberen we vorm te geven in 
pedagogische en didactische ‘modellen’, die van blijvende invloed zijn op het leven van de kinderen. 
Met deze ‘modellen’ als basis denken we dat we hen voorbereiden op een goede toekomst. De wereld 
veranderd zo snel, dat het bijna onmogelijk is om te weten wat de kinderen die nu opgroeien nodig 
hebben in hun toekomst. Van blijvende waarde zullen vaardigheden en verworven houdingen zijn, die 
te maken hebben met persoonlijkheidsvorming, communicatie en omgaan met veranderingen. Deze 
blijvende waarden vinden we als school in hoge mate terug in A) de opvattingen van Luc Stevens 
(relatie, competentie en autonomie), B) in de opvattingen over leerbaarheid (growth mindset) en C) in 
het programma van Rots&Water (zelfbewustzijn en communicatie).  

A . Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan 
relatie, autonomie en competentie 

Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met 
mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de 
behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, 
motivatie, inzet en zin in leren. Wordt hier door opvoeders (ook leraren!) tekort gedaan, dan ontstaan 
voorspelbare taakhouding- en motivatieproblemen op school. 
 
Relatie 
Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen 
het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een 
gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet houden met elkaar, voelt men zich er in principe 
veilig. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer en als 
het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leraar. In scholen hebben volwassenen veel 
invloed op de kwaliteit van de relaties. Niet door op de voorgrond te treden, maar juist door vanaf de 
zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende 
omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke 
pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties. 
 
Competentie 
Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat 
kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. 
Niet opletten, niet meedoen, onderpresteren, niet durven, het zijn vaak tekenen van 
afstemmingsproblemen. Een leerkracht die de ontwikkeling van haar leerlingen serieus neemt, biedt 
de leerling ruimte om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en voor hem haalbare 
resultaten te boeken. Een combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor 
hulp en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie. 
 
Autonomie 
Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen 
zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving 
waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor zijn 
ouders of voor de school. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes 
te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en 
ondersteuning soms en het waarborgen van de verbondenheid met de ander. Individuele vrijheid is 
belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van diens vrijheid 
en jouw verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie. 
 
Pedagogische Tact 
Omgaan met leerlingen op school is een aaneenschakeling van ‘pedagogische ogenblikken’. 
Momenten waarin de leraar in een ‘split second’ een beslissing moet nemen. Zij moet onmiddellijk 
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weten wat te doen of juist níet te doen. Ze kan het zich niet veroorloven al te lang stil te staan bij de 
afweging van de meest adequate reactie. Dat is een reactie die aansluit bij de situatiebeleving van de 
leerling en die tegelijkertijd de leerling in staat stelt om verder te gaan met zijn bezigheid. Een reactie 
die de leerling en de groep weer in rust, in evenwicht brengt. In de interactie tussen leerkrachten en 
leerlingen komt het daarop aan, op iets wezenlijks, iets bijzonders, iets dat zich bijna niet laat 
omschrijven. Een fenomeen waarin zichtbaar en voelbaar is dat de leerkracht op het goede moment 
de goede dingen doet en zegt, óók in de ogen van de kinderen. Dat fenomeen wordt ‘Pedagogische 
Tact’ genoemd, waarbij het niet gaat om de competenties van de leraar, maar vooral om wie hij is. 
 
Interactie 
De basisbehoeften en de pedagogische antwoorden, worden verbonden door het woord ‘interactie’. 
De kwaliteit van de interactie bepaalt, volgens Stevens (2004), de kwaliteit van het pedagogische 
klimaat. Een goed pedagogisch klimaat in een groep of in een school is niet te waarborgen door 
procedures, afspraken of regels. Afstemming van het handelen op de behoefte op dit moment is 
essentieel. De ene keer wacht je af, terwijl het de volgende keer nodig is om in te grijpen. 
Pedagogische Tact bepaalt de kwaliteit van de interactie en daarmee de kwaliteit van de school. Van 
groot belang is echter wel dat leraren zich bewust zijn van de waarden waarvoor zij staan: hun 
pedagogische uitgangspunten. In een school dient daarover wel overeenstemming te zijn, neergelegd 
in een schoolconcept dat ook praktijk wordt in die school. 

B. Mindset is de manier waarop de leerkracht, leerling en ouders denken over leerbaarheid. 

We typeren de uitersten als een vaste-mindset en een groei-mindset. Bij een vaste-mindset 
veronderstellen we dat de mogelijkheden tot leren van een kind een vast en aangeboren gegeven is.  
Een groei-mindset gaat echter uit van de plasticiteit van het brein. Dat betekent voor ons dat de 
leerbaarheid van kinderen onbegrensd is en niet bepaald wordt door (aangeboren) intelligentie en/of 
talent. Om de plasticiteit optimaal te kunnen benutten, moet er wel aan een aantal pedagogische en 
didactische voorwaarden voldaan worden. Didactisch gaat het vooral om ‘alle zes in de les’, om 
betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces en om het effect van de ‘spiegelneuronen’ (de 
verwachting die de leerkracht uitstraalt over leerbaarheid). Pedagogisch gaat het vooral om 
bovengenoemde pedagogisch tact, waarin (behoud van) autonomie en status belangrijke factoren zijn. 
In onze kijk op opbrengsten staat groei, leerhouding en betrokkenheid voorop, en daarna pas niveau.  
De overtuiging over leerbaarheid vraagt wel inspanning: proberen, volhouden, je dingen ontzeggen, 
fouten durven maken, in verschillende strategieën denken, leren van anderen, je eigen doelen stellen, 
enz. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat lessen over leren en de werking van de hersenen 
tijdens het leren, ook bijdraagt aan het ontwikkelen van een groei-mindset. In alle groepen en voor alle 
leeftijden zijn we daarom bezig om lessen te ontwikkelen over mindset. 
Sinds 2017 spant de school zich in een steeds  mindsetvriendelijkere school te worden.  
Voor de verdere vormgeving verwijzen we naar onze ouderbrochure ‘een mindset vriendelijke school’. 

C. Een gezonde communicatie impliceert een sterke ‘ik’.  

In onze moderne, complexe maatschappij waar mensen dagelijks worden geconfronteerd met keuzes, 
voortdurend worden gebombardeerd met een stroom van informatie via televisie, internet, muziek, 
magazines, reclames etc. is het van groot belang dat een sterke identiteit wordt opgebouwd en goede 
sociale vaardigheden worden ontwikkeld. De school is het instituut waar kinderen veruit de meeste tijd 
doorbrengen en is daarom bij uitstek geschikt om kinderen bij te staan in hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om 
mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het mensbeeld van waaruit wij werken omvat de 
sociale identiteit (Hoe gaan we met elkaar om?), de psychologische identiteit (Wie ben ik?) en de 
spirituele identiteit (Hoe zijn wij met elkaar verbonden?) 
 

Vier rode draden 
In de door ons voorgestane sociaal-emotionele ontwikkeling staan 4 thema’s centraal n.l. 
zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen en durven komen. Deze thema’s 
worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden: · 
1) Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en richten van de 
aandacht. Iemand die gecentreerd is en gegrond ervaart een stevige, fysieke basis die elke handeling, 
en het tot handelen overgaan, vergemakkelijkt. 
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2) De ontwikkeling van de gouden driehoek: lichaamsbewustzijn-emotioneel bewustzijn-
zelfbewustzijn. Zonder lichaam is er geen bewustzijn van emoties mogelijk. Zonder lichaamsbesef is 
er geen emotioneel besef en geen zelfbesef mogelijk. De ontwikkeling van meer lichaamsbewustzijn 
leidt daarom tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot 
verdieping van het emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. De ervaring van een kalme, sterke 
fysieke basis maakt het makkelijker om met anderen contact te maken, vast te houden aan een eigen 
standpunt, en gevoelens en emoties op beheerste manier tot uitdrukking te brengen. 
 
3) De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer 
verbaal georiënteerde, vormen van communicatie 
 
4) Het Rots&Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende 
waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek 
niveau en op mentaal- en sociaal niveau. Zo is het ook mogelijk binnen een gesprek te kiezen voor 
een rotsopstelling of een wateropstelling en ditzelfde geldt voor de manier waarop men relaties met 
anderen onderhoudt. Op spiritueel niveau tenslotte vallen de tegenstellingen tussen rots en water 
weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart men dat beide wegen en kwaliteiten, zowel de rots- als de 
waterkwaliteit, noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te komen en dat mensen in diepste wezen 
met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke weg afleggen. Dit betekent dat het vasthouden aan 
een eigen mening, eigen gevoel, eigen richting wel degelijk grote positieve waarde kan hebben. 
Levenskunst is het vinden van een balans tussen rots- en waterkwaliteiten, tussen samengaan met 
anderen en het vinden van een eigen weg, vasthoudend aan eigen overtuigingen en gevoel. 
Voor de verdere vormgeving verwijzen we naar onze ouderbrochure ‘een Rots&Water school’ 
 

De Gezonde School 
Gezondeschool.nl is een initiatief van het ministerie van onderwijs om scholen te helpen die 
structureel willen werken aan gezondheid. Gezondeschool.nl kan aan scholen een vignet of een 
certificaat toekennen. Deze toekenning bevestigt dat de school structureel en kwalitatief aan de 
gezondheid van de leerlingen werkt volgens de 4 GezondeSchool-pijlers: beleid, educatie, signalering 
en communicatie. In augustus 2018 heeft onze school het themacertificaat Sociaal-emotionele 
ontwikkeling van Gezondeschool.nl opnieuw toegekend gekregen. Dit certificaat is 3 jaar geldig. 
 

 

 
Een belangrijk aandeel in het behalen van het certificaat is ons 
keuze om met Rots&Water te werken. 
In schooljaar 2018 is de school gecertificeerd als Rots & 
Waterschool.  

 
 “We maken geen onderscheid tussen kinderen”  
Het Molenbolwerk wil in haar onderwijs alle kinderen insluiten. Wij willen een school zijn voor alle 
kinderen ongeacht hun verstandelijke en fysieke mogelijkheden en ongeacht hun maatschappelijk, 
etnische of levensbeschouwelijke achtergrond. Elk kind is uniek en heeft dus ook unieke 
onderwijsvragen. Dit brengt met zich mee dat onze school onderwijs wil bieden dat tegemoet komt 
aan verschillende onderwijsbehoeften. 
Hierbij willen we steeds minder denken in termen van een ‘gemiddeld onderwijsaanbod’ voor de 
doorsnee kinderen en een aangepast aanbod voor kinderen met specifieke behoeften. Datgene wat 
kinderen nu juist gemeenschappelijk hebben is dat zij allen van elkaar verschillen. De school staat 
voor de uitdaging om onderwijs te bieden passend bij het specifieke van elk kind. De term 
‘zorgleerlingen’ die doorgaans voorbehouden is aan de kinderen die min of meer serieuze 
ontwikkelingsproblemen hebben, hanteren we niet meer. Al onze leerlingen zijn leerlingen die 
specifieke onderwijsbehoeften hebben. Daaraan tegemoet komen komt alle kinderen in gelijke mate 
toe.  

 
De rol van de school in de samenleving 
De rol van de school in de samenleving en de inhouden van het onderwijs staan onder druk. De 
school wordt regelmatig genoemd als spil in maatschappelijke veranderingen (waarden- en 
normendebat, de multiculturele maatschappij, de duurzame samenleving). Tegelijkertijd spreekt de 
overheid scholen aan om zich (nog meer) te concentreren op de basisvaardigheden taal en rekenen 

http://www.rotsenwater.nl/
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en wil zij de kerndoelen voor overige ontwikkelingsgebieden facultatief maken. Hierdoor krijgt de 
school een grotere vrijheid, maar daarmee ook meer verantwoordelijkheid, omdat zij nu autonoom 
keuzes moet maken. Als Molenbolwerk vinden wij dat de school zich concentreren moet op haar 
onderwijsgevende taak. Ontwikkelingen in de richting van bijv. een brede school, het 
professionaliseren van overblijf- en opvangmogelijkheden bekijken we sterk kritisch omdat deze 
kunnen afleiden van de kerntaak van het onderwijs. 
Het accent op de taal- en rekenontwikkeling mag ook niet leiden tot een uitholling van het overige 
onderwijsaanbod, omdat voor een harmonieuze ontwikkeling creatieve, lichamelijke, 
wereldoriënterende, religieuze en sociaal-emotionele vorming onontbeerlijk zijn. 
Als Molenbolwerk trachten we maatschappijkritisch te zijn. Ons onderwijs moet enerzijds adequaat 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat het goed voorbereid zijn van de kinderen op hun 
maatschappelijke deelname bijdraagt aan hun welzijn. Anderzijds hechten wij vanuit ons mens- en 
wereldbeeld aan waarden, die juist in onze maatschappij onder druk staan (denk aan problemen 
m.b.t. het milieu, vervreemding, verzakelijking, vereenzaming, e.d). Voor zover dat binnen onze 
invloedsfeer ligt, willen we hier actief tegenwicht bieden. 

 
Wij beseffen dat onze onderwijsvisie mede bepaald is door de concrete context van onze school en 
dat deze daardoor voortdurend in ontwikkeling is. Toch denken we dat een zekere consequentie in 
onze visie herkenbaar is en moet blijven. In deze zin willen wij als Molenbolwerk een ‘eigen’ 
herkenbaar product zijn, waar ouders van binnen en buiten IJzendijke zich mee kunnen of willen 
identificeren (of juist niet).  
 
Bepalend voor het verwezenlijken van onze visie is de betrokkenheid van geledingen van onze 
school. Naarmate de persoonlijke ambities en doelen van teamleden en ouders meer samenvallen 
met die van school groeit de persoonlijke betrokkenheid met de school en heeft de school meer kans 
haar missie te verwezenlijken. Om dit te bereiken realiseert het Molenbolwerk een actieve en 
intensieve betrokkenheid van de teamleden bij het integrale schoolgebeuren.  
De betrokkenheid van ouders wordt vormgegeven door een intensieve schriftelijke, mondelinge en 
praktische communicatie. Deze communicatie heeft ten eerste tot doel ouders te engageren bij 
schoolactiviteiten, ten tweede ouders in de gelegenheid te stellen de gedeelde visie te beleven of 
vorm te geven en ten derde de visie uit te dragen voor zover ouders in hun opvoeding nog zoeken 
naar oriëntaties.  
 
Het Molenbolwerk heeft in bovenstaande zaken de afgelopen jaren zeer veel geïnvesteerd met 
bevredigende resultaten. Uit de recent gedane tevredenheidsmeting onder ouders en kinderen 
spreekt een hoge tevredenheid. Het is ieders verantwoordelijkheid het huidige schoolklimaat te laten 
voortduren. 
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3 De organisatie van het onderwijs 
 

De organisatie van de school 
 
-Groepering: 
De school heeft een personeelsformatie om ongeveer 6 a 7 groepen te kunnen vormen. Dat betekent 
dat sommige groepen (een deel van de week) gecombineerd moeten worden.  
 
Binnen de diverse groepen wordt er doorgaans met een verwisselbare opstelling van de tafels 
gewerkt. Dit naar gelang de activiteiten. Bij een centrale activiteit dienen alle kinderen zich te kunnen 
richten op de leerkracht en bijv. het bord. De leerlingen zitten dan in een op de leerkracht gerichte 
opstelling. Bij zelfstandige activiteiten werken de kinderen in kleine groepjes of individueel.  
De opstelling van tafels en stoelen wordt dan daarop afgestemd. De organisatie binnen de groepen 
houdt natuurlijk ook verband met de doelstellingen op sociaal gebied. Mede daardoor werken de 
groepen soms vanuit een ‘groepjes-opstelling'.  

 
- Groepsgrootte en groepsindeling 
Wij werken voor een deel met enkele groepen en voor een deel met combinatiegroepen. Als er sprake 
is van een combinatiegroep, dan streven we ernaar om deze toch 1 tot 3 dagen per week ‘af te 
splitsen’, dat wil zeggen dat de kinderen dan les krijgen in een enkele groep. Deze afsplitsing kan 
jaarlijks wat variëren en een enkele keer ook gedurende het schooljaar wijzigen (bijv. door een grote 
toename van het aantal instromende kleuters).  
 

De samenstelling van het team: 
 
- Wie werken er zoal in de school? 
Allereerst natuurlijk de groepsleerkrachten, die samen het onderwijs dragen. Naast hun eerste taak 
als groepsleerkracht hebben alle leerkrachten diverse onderwijs-inhoudelijke en huishoudelijke taken. 
Verder organiseren zij diverse klassenoverstijgende activiteiten. 
 
Dan de directeur en adjunct-directeur. Samen hebben ze de dagelijkse leiding over de school, waarbij 
de directeur uiteraard de eindverantwoordelijke is.  
Over vrijwel alle zaken betreffende de school overleggen de directeur en adjunct-directeur.  
Daarnaast heeft ieder ook specifieke taken. Zo beheert de directeur met name de externe contacten, 
de contacten met het schoolbestuur, de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie. 
De adjunct-directeur vervangt de directeur bij diens afwezigheid. 

 
Intern-Begeleider (ib-er) is een teamlid die de hulp coördineert aan leerlingen op onze school die extra 
aandacht nodig hebben. Deze coördinator zorgt ervoor dat gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
worden doorgesproken in het team, ziet er op toe dat er hulpprogramma's worden opgesteld en 
uitgevoerd en dat er een tijdige evaluatie en verslaglegging plaatsvindt. Ook is deze coördinator 
betrokken bij de verwijzing naar intern pedagogisch-didactisch onderzoek of bij verwijzing naar 
externe hulpinstanties. De ib-er heeft ook regelmatig overleg met de ib-ers van andere scholen binnen 
het bestuur, die tezamen de ‘kwaliteitskring’ vormen. 
 
Een aantal leerlingen in school heeft een zo’n specifieke onderwijsproblematiek of beperking dat we 
daarvoor het advies van een specialist nodig hebben. Deze specialist wordt een ambulant begeleider 
genoemd. Doorgaans adviseert deze de leerkrachten en doet daarvoor observaties in de klas. 
Sommige van deze leerlingen hebben daarnaast ook de hulp van een onderwijsassistent nodig. 
 
Wanneer het wenselijk is dat leerlingen nader moeten worden geobserveerd of getest, dan kan dit 
gebeuren door een pedagogisch didactisch-onderzoeker (PDO-er). Ook dit is een (neven-)taak van 
een groepsleerkracht of ib-er, die daarvoor echter wel een speciale nascholing heeft gevolgd. 
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Stagiaires 
Onze school biedt ruime mogelijkheden aan studenten van de Pabo (lerarenopleiding) en het ROC 
(opleiding voor bijv. onderwijsassistent) om praktijkervaring op te doen. De stagiaires komen meestal 
langere tijd op een vaste dag (of dagen) in een vaste groep.  
Voorwaarden die we hierbij stellen, is dat er sprake moet zijn van een intensieve begeleiding van de 
stagiaires vanuit hun opleiding en dat de aanwezigheid van de stagiaire niet bezwaarlijk mag zijn voor 
de specifieke groep waarin deze geplaatst wordt.  
Daarnaast vinden er in school ook LIO-stages plaats. Dit zijn stages door pabo-studenten die op de 
drempel van afstuderen staan. Deze stage duurt ongeveer 20 weken, waarbij de stagiaire een eigen 
groep draait, alsof deze reeds als ‘bevoegd’ leerkracht werkzaam is. 
Elke activiteit die een stagiaire in school onderneemt, valt onder de verantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht. 
 
Waar door zoveel kinderen en volwassen mensen gewerkt wordt, moet ook regelmatig 
schoongemaakt worden. Daarom zorgen onze schoonmaaksters er dagelijks voor, dat we de 
volgende ochtend weer schoon kunnen beginnen. 

 
 
Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof en scholing 
 
Vervanging van een leerkracht om welke reden dan ook, gebeurt in de regel door een aantal vaste 
vervangers. Zo hebben de kinderen steeds te maken met ‘vertrouwde’ gezichten. De mogelijkheden 
om vervangers in te zetten, wordt in sterke mate beperkt door de schaarste aan onderwijspersoneel. 
Het kan daarom voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. 
 
In een dergelijk geval zullen we eerst kiezen voor samenvoeging of opsplitsing van groepen en in 
uiterste gevallen overgaan tot slechts een vorm van ‘opvang’ van de kinderen. 
Het kan zelfs in uiterste gevallen voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Dit gebeurt 
echter pas nadat er contact is opgenomen met de ouders van deze kinderen. 
 
 

Scholing van leerkrachten 
 
Na- en bijscholing van de leerkrachten beschouwen we als een wezenlijk deel van onze taak. Doel is 
uiteraard om als team ons onderwijs voortdurend kritisch te beschouwen en waar nodig bij te stellen of 
te vernieuwen.  
Daarvoor is het nodig om steeds van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs op de hoogte te 
blijven. Daarom volgen de leerkrachten jaarlijks scholing, cursussen of trainingen.  
Het streven van het Molenbolwerk is om ieder schooljaar in teamverband een cursus te volgen en 
daarnaast elke leerkracht in de gelegenheid te stellen een individuele nascholing te doen. 
Ten behoeve van deze scholing kan de school een enkele keer een ‘studiedag’ organiseren, waarop 
de kinderen vrij van school zijn. 
 
 

Een school met een katholieke identiteit 
 
Onze katholieke identiteit willen we zichtbaar en beleefbaar maken op verschillende manieren: 

- in de manier waarop we met elkaar omgaan, waarbij er bijzondere aandacht is voor het unieke 
van ieder mens en voor de meest kwetsbare kinderen/mensen in onze samenleving. Zo 
proberen we ook jaarlijks de kinderen te betrekken bij een actie t.b.v. de meest kwetsbare 
medemensen en ondersteunen we parochiële activiteiten die op kinderen zijn gericht. 

- het gezamenlijk vieren en beleven van verbondenheid op bijzondere momenten. Dat kunnen 
momenten zijn in een mensenleven (geboorte, verjaardag, dood), in het bestaan van de 
school (jubilea, afscheid van school), in het kerkelijk jaar (Kerstmis, Pasen), of in het gelovig 
leven (doop, communie, vormsel); 

- in onze verbondenheid met de plaatselijke parochie/geloofsgemeenschappen en de 
christelijke traditie, bijvoorbeeld door het actief ondersteunen van gezinsvieringen;  

- door het geven van godsdienstlessen. (één tot anderhalf uur per week). 
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Alle groepen beginnen met een dagopening in de vorm van een gebed, vers of lied. 
Daarnaast worden er in alle groepen godsdienstlessen gegeven. Daarvoor gebruiken we de 
interconfessionele methode/kalender ‘Trefwoord’. Het werken met de kalender gebeurt (min of meer) 
dagelijks aan het begin van de dag of in de vorm van 1 of 2 in het lesrooster opgenomen lessen. De 
kalender stelt gedurende een aantal weken een bepaald leefthema centraal (bijv. zorg, vriendschap, 
natuur, enz.). Gedurende deze weken is er veel ruimte voor de eigen ervaringen van de kinderen en 
voor eigentijdse verhalen rond dit thema. Daarnaast worden aan de kinderen verhalen of rituelen uit 
de Bijbelse of kerkelijke traditie, die iets met het thema te maken hebben verteld. Tenslotte kunnen er 
ook verhalen en gebruiken uit andere levensbeschouwingen, die met het thema te maken hebben aan 
de orde komen. 
  
De lessen hebben veelal een uitnodigend, bezinnend, vertellend of juist interactief karakter.  
Doel van ons godsdienstonderwijs is in de eerste plaats de kinderen kennis laten maken met de 
christelijke levensbeschouwing en traditie om hen daarna ‘in gesprek’ te brengen met de traditie om te 
ontdekken wat deze traditie ons te zeggen heeft. Zo kan het bijdragen aan het bij aan het ontwikkelen 
van de eigen levensbeschouwing. 
 
Als we met de kinderen hebben over ervaringen, meningen en levensbeschouwingen is goed en fout 
niet van toepassing. Elke ervaring, mening en levensbeschouwing heeft een eigen waarde. 
Verschillend bestaan er wel! Maar deze verscheidenheid willen we ook als een verrijking zien.  
Zo willen we de kinderen respect en een open houding voor deze verscheidenheid leren. Dit typeert 
ook de wijze waarop wij als school met kinderen uit ‘andersgelovige’ gezinnen willen omgaan.  
 

 

Gebruik van het schoolgebouw 
 
-gebruik van de verschillende ruimten:  
Het schoolgebouw kan beschikken over 7 klaslokalen en een speelzaal. 
Al deze ruimtes komen uit op de centrale gemeenschapsruimte.  
Twee lokalen zijn als kleuterlokaal ingericht. 
De speelzaal wordt vooral gebruikt als ‘slecht weer-voorziening’. Ook wordt deze ruimte soms gebruikt 
om kleine groepjes kinderen les te geven. Daarnaast kan in deze ruimte ook aan 
dramatische/dansante expressie aandacht worden geschonken en wordt deze gebruikt voor de 
Rots&Waterlessen.   
 
Centraal in het gebouw ligt de gemeenschapsruimte, waarin het documentatiecentrum is opgesteld en 
waar klassenoverstijgende activiteiten plaatsvinden: niveau-lezen, toneel en vieringen. Ook zijn hier 
regelmatig zelfstandig werkende groepjes kinderen bezig. Deze ruimte wordt ook regelmatig benut 
voor de lessen handvaardigheid. In deze ruimte staan ook de computers die door de leerlingen 
gebruikt worden. Deze ruimte doet in de middagpauze tevens dienst als overblijfruimte. 

 
Overige ruimtes zijn: Spreek- annex personeelskamer, kantoor van de directeur en een tweetal 
opbergruimtes voor gebruiks- en verbruiksmaterialen. Ook beschikt de school over een invalidentoilet 
en douche. Buiten dit schoolgebouw wordt t.b.v. de gymnastieklessen gebruik gemaakt van de 
gymzaal, die op 200 meter in dezelfde straat als de school gelegen is. 

 
-ontruimingsplan 
Het Molenbolwerk heeft voor noodgevallen een ontruimingsplan opgesteld, dat jaarlijks met de 
kinderen doorgesproken en geoefend wordt. Bovendien zijn er tenminste twee leerkrachten geschoold 
in bedrijfshulpverlening. 
 

Overige activiteiten en voorzieningen 
 
- Verkeersproeven 
In elke groep leggen de kinderen een verkeersvaardigheidsproef af, die past bij hun leeftijd. In groep 7 
doen de kinderen mee aan de landelijke theoretische (en zo mogelijk een praktische) verkeersproef. 
Deze activiteiten vinden onder schooltijd plaats. 
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- Jeugd-EHBO 
De kinderen van groep (7-) 8 volgen jaarlijks een uitgebreide EHBO-cursus, die kan uitmonden in het 
behalen van een jeugd-EHBO-diploma. Deze lessen vinden plaats tijdens de biologielessen. 

 
- Bibliotheek 
In IJzendijke is geen bibliotheekvoorziening. Mede daarom hebben we een intensieve samenwerking 
met de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen onder het motto ‘De bieb in school’. Alle kinderen van het 
Molenbolwerk zijn (gratis) lid van de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Via het computerprogramma 
V@School hebben de kinderen op school toegang tot het boekenbestand van de bibliotheek en 
kunnen zo boeken aanvragen/reserveren. Deze boeken moeten dan wel zelf bij een vestiging van de 
bibliotheek (in Oostburg, Biervliet of Breskens) opgehaald worden. Het wens van onze school is, dat 
de gemeente Sluis zo spoedig mogelijk een afhaal/inleverpunt in IJzendijke realiseert. 

 
- Tijdschriften 
Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een inschrijfformulier mee voor een tijdschrift dat 
afgestemd is op zijn of haar leeftijd. Uw kind kan zich op deze bladen abonneren, waarbij de 
tijdschriften rechtstreeks naar het huisadres worden gestuurd. 

 
- Eerste Heilige Communie en Vormsel 
De kinderen uit groep 3/4 kunnen doorgaans om het jaar meedoen aan de voorbereiding op hun 
Eerste Heilige Communie. Elk jaar, meestal in mei of juni komt de bisschop van Breda de leerlingen 
van groep (7-) 8 het Vormsel toedienen.  
De voorbereidingen gebeuren in samenwerking met de andere scholen in de gemeente Sluis en de 
parochie en vindt zowel binnen als buiten schooltijd plaats. Ten behoeve van de voorbereidingen 
worden er een aantal ouderavonden georganiseerd. In de loop van het schooljaar krijgen de ouders 
van de betrokken leerlingen over de voorbereidingen nader bericht. Uiteraard is het de keuze aan de 
ouders om hun kinderen al dan niet mee te laten doen aan deze activiteiten. 
 
- Wensjes  
De kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen een wensje maken bij de verjaardag van papa, mama, opa of 
oma of bijv. bij een huwelijksjubileum. Hiervoor geldt dat u dit een week van tevoren door moet geven 
aan de leerkracht. 
 

- Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes 
Natuurlijk is het leuk om klasgenootjes uit te nodigen voor verjaardagspartijtjes. Wij vragen u echter 
met klem om de uitnodigingen niet op school uit te (laten) delen. De juffrouw krijgt dan vaak de lastige 
vraag waarom de één wel is uitgenodigd en de ander niet mag komen. En dat is toch niet aan ons om 
uit te leggen….. Bovendien, wat is er leuker dan met uw kind een rondje te fietsen en de uitnodigingen 
in de brievenbussen te doen! 

 
- Les in computertypen 
Het NHI uit Terneuzen verzorgt jaarlijks bij voldoende deelname een cursus computertypen voor 
kinderen van de groepen 6, 7 en 8. De cursus kan afgesloten worden met een examen. Ook voor 
deze cursus geldt dat deze in school, maar buiten schooltijd plaats vindt.  
De kosten zijn uiteraard ook voor de ouders van de deelnemende kinderen. Voor het begin van elk 
schooljaar ontvangt u via school schriftelijke informatie over deze mogelijkheid. 
 

- Leerlingenvervoer Hoofdplaat en Waterlandkerkje 
Het bestuur van Scoba verzorgt voor de leerlingen die vanuit Hoofdplaat naar onze school komen 
leerlingenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd door Taxi de Zwart uit Breskens. De kinderen worden 
in Hoofdplaat op een verzamelpunt opgehaald en weer teruggebracht. Wanneer een leerling (bijv. 
vanwege ziekte) een dag geen gebruik zal maken van het taxivervoer, dan dienen de ouders dit zelf te 
melden aan Taxi de Zwart. Het telefoonnummer van Taxi de Zwart is 0117-381551 of 0117-381805. 
U kunt dit telefoonnummer bellen vanaf 07.30 u tot rond 17.00 u. 
 
Leerlingen uit Waterlandkerkje kunnen gebruik maken van de dorpsbus van Waterlandkerkje, die 
dagelijks kinderen uit dat dorp naar de scholen in IJzendijke vervoert.
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 4 De zorg voor kinderen 
 

De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen in de school 
 
-De plaatsing van uw kind op school 
Uw kinderen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig, maar vanaf hun vierde verjaardag mogen zij 
naar de basisschool. Met ingang van deze dag zijn ze dan ook welkom op het Molenbolwerk. Het 
gehele jaar door is er gelegenheid om uw kind aan te melden. Het is voor ons prettig als u dit ruim van 
tevoren doet, want dan krijgen we tijdig zicht op hoe groot de kleutergroep gaat worden en kunnen we 
passende voorzieningen treffen. Uiteraard kan de aanmelding vooraf gegaan worden door een 
oriënterend gesprek met de directeur en een kijkje in school. Als u uw kind via een formulier heeft 
aangemeld voor onze school, ontvangt u thuis een bevestiging van inschrijving. Het kan echter ook 
zijn dat de gegevens op het aanmeldingsformulier voor de directeur aanleiding zijn voor nog een 
gesprek met u, bijvoorbeeld omdat uw kind bijzondere zorg nodig heeft. In dat geval wordt de 
beslissing tot inschrijving uitgesteld tot na dit gesprek.  
 
Om uw kinderen kennis te laten maken met de school, de leerkracht en de andere kinderen, kunt u 
met de leerkracht van de kleutergroep afspreken dat uw kind al in de weken voor de vierde verjaardag 
een aantal schooltijden (maximaal 5 keer) meedraait in de kleutergroep. Ook krijgt u als ouder de 
gelegenheid om een gedeelte van de ochtend in de groep aanwezig te zijn. 
 

De leerplicht houdt niet per definitie in dat uw kind direct volle schoolweken moet meedraaien. 
Afhankelijk van uw kind of de omstandigheden bestaat ook de mogelijkheid om de eerste periode na 
de vierde verjaardag een gedeelte van de week (bijvoorbeeld alleen de ochtenden) naar school te 
gaan. U dient dit wel duidelijk met de leerkracht af te spreken. 
 

Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben om in hun eigen vertrouwde leefomgeving en met hun 
plaatselijke leeftijdsgenootjes naar een basisschool te gaan. Deze keuze betekent dus dat we een 
school willen zijn voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden, eigenaardigheden, lichamelijke of 
mentale beperkingen. We passen ‘aan de voordeur’ geen enkele selectie toe. Uitgangspunt is, dat 
wanneer er kinderen zijn, die specifieke onderwijsbehoeften hebben, het Molenbolwerk voor de 
benodigde aanpassingen zorgt. 
Natuurlijk zijn er grenzen aan de mogelijkheden van de school. Deze grenzen worden bereikt als we 
menen dat we aan uw kind niet de zorg kunnen besteden, waar het recht op heeft. Dit kan zijn omdat 

 het team niet de benodigde deskundigheid heeft en dit ook niet op redelijk termijn kan 
verwerven; 

 er in een bepaalde groep een concentratie van kinderen met specifieke behoeften dreigt te 
ontstaan, waardoor de zorg voor de andere kinderen in het gedrang komt of de taakbelasting 
van de leerkracht onacceptabel wordt; 

 de school onvoldoende een veilig sociaal klimaat voor deze kinderen kan garanderen; 

 de school niet aan de benodigde materiële aanpassingen kan voldoen; 

 de zorg en veiligheid van de andere kinderen in school in het gedrang komt; 

 het kind (ook) medische of fysieke zorg nodig heeft, die de school niet kan bieden. 
 

In geval uw kind toelaatbaar is voor een vorm van speciaal onderwijs of specifieke onderwijsbehoeften 
heeft, maar u deze toch graag op onze school geplaatst ziet, volgt er na aanmelding in alle gevallen 
een gesprek met de directeur. In dit gesprek wordt aan u de procedure uitgelegd die de school gaat 
volgen om te bepalen of zij, mogelijk met aanvullende hulp, de noodzakelijke zorg aan uw kind kan 
bieden en deze dus wil toelaten. 
Het besluit dat het Molenbolwerk in voorkomende gevallen niet in staat is aan uw kind de 
noodzakelijke zorg te bieden, wordt genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. Dit besluit 
wordt aan de ouders schriftelijk gemotiveerd meegedeeld. De school is dan wel verplicht om met de 
ouders een andere school te zoeken, die wel de noodzakelijk zorg kan bieden. 
 
Wisseling van uw kind van basisschool binnen IJzendijke gebeurt nooit zonder overleg tussen de 
beide betrokken basisscholen. 
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
 
-Leerlingvolgsysteem 
Uiteraard wordt de ontwikkeling van uw kinderen gedurende hun schoolloopbaan goed gevolgd. In de 
laagste groepen gebeurt dit door geregelde observaties; dit aan de hand van observatielijsten. Met 
behulp van deze lijsten wordt de algemene, de sociaal-emotionele, de motorische en de verstandelijke 
ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en gevolgd. 
In groep 1 en 2 worden er ook speciaal ontwikkelde observaties gedaan en testjes afgenomen, die 
een beeld moeten geven hoe bij uw kind de voorwaarden zijn ontwikkeld om tot het leren lezen, 
schrijven en rekenen over te kunnen gaan. 
Vanaf groep 3 worden ook de dagelijkse resultaten van uw kinderen geregistreerd. Aanvankelijk ligt 
daarbij de nadruk op de taal-leesvorderingen en rekenen. Gaandeweg groep 3 en verder tot groep 8 
wordt ook op de andere vakgebieden aan vorderingenregistratie gedaan. Dit kan voor sommige 
vakgebieden inhouden dat er (bijna) dagelijks wordt geregistreerd. Bij andere vakken kan dit variëren 
van wekelijks tot ongeveer maandelijks. Over de beoordeling van het werk van uw kinderen worden, 
waar mogelijk, afspraken gemaakt die in de hele school worden gehanteerd. 
  
Door het hele jaar zijn er in de groepen 3 t/m 8 'signaleringsmomenten’. 
Op deze momenten worden landelijk gehanteerde en genormeerde toetsen afgenomen op het gebied 
van spelling, rekenen, schrijven, technisch en begrijpend lezen en woordenschat. 

 

-Teamleden die de vorderingen van de leerlingen doorspreken 
Na een aantal signaleringsmomenten worden de resultaten van iedere groep in het team besproken. 
Dit gebeurt onder begeleiding van de intern-begeleider (zie hoofdstuk 3). In deze bespreking wordt 
ook vastgesteld welke leerlingen nader doorgesproken zullen worden (zie verder in dit hoofdstuk). 
 
Aan het einde van ieder schooljaar worden de leerlingen doorgesproken met hun volgende 
leerkracht(en). Deze overdracht gebeurt zowel mondeling als aan de hand van schriftelijke registratie. 
Uiteraard gaan alle relevante gegevens uit voorgaande leerjaren mee naar de nieuwe groep. 

 

-De verslaglegging van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht 
Van ieder kind wordt er gedurende zijn of haar schoolloopbaan een individueel leerlingendossier 
aangelegd. Dit individuele leerlingendossier bevat in ieder geval: 
- door ouders getekend inschrijfformulier (persoonsgegevens); 
- kopieën van rapporten; 
- gegevens verkregen uit observaties en signaleringsmomenten;  
- verzuimregistratie. 
- gegevens m.b.t. AVG  
In voorkomende gevallen bevat het dossier ook: 
- medische bijzonderheden; 
- formulieren in verband met een verwijzing naar leerlingbespreking 
- gegevens betreffende andere externe begeleiding; 
- verslag van oudercontacten indien deze structureel anders / meer zijn dan de reguliere contacten. 

  

Privacybescherming 
 
Op de gegevens uit het leerlingendossier zijn regels ter bescherming van de privacy van toepassing.  
De directie beheert de gegevens uit de leerlingenadministratie en alleen deze kan gegevens uit de 
persoonsregistratie aan derden verstrekken. 
Een aantal gegevens hieruit worden verstrekt aan de gemeente (onderwijsadministratie) en aan de 
groepsleerkrachten. Voor verstrekking van leerlingengegevens aan ieder ander wordt bij inschrijving 
van de leerling vooraf toestemming aan de ouders gevraagd via een ‘AVG-formulier’. 
 
Leerling- en groepsgegevens worden bewaard in een beveiligd computerbestand en in (dossier-) 
mappen. Deze mappen zijn in een afsluitbare dossierkast opgeslagen. Elke leerkracht bewaart in het 
klaslokaal de werkdossiers met cijfer-, rapport- en signaleringsgegevens van de eigen leerlingen. 
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De directeur machtigt de groepsleerkrachten tot inzage in de leerlingengegevens van de leerlingen 
van de eigen groep voor zover deze gegevens van belang zijn voor door hem/haar behandelde of te 
behandelen problemen. 
De documenten uit het leerlingendossier mogen niet gekopieerd worden en mogen het schoolgebouw 
niet verlaten. Wanneer ouders de gegevens uit het dossier van hun kind willen inzien, kunnen zij dit 
via de directie aanvragen. 

 
Gegevens voortvloeiend uit kindbesprekingen en eventueel volgend onderzoek worden door de intern-
begeleider beheerd. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leerkrachten in overleg met de 
Intern-begeleider. 
De gegevens, die door de ib-er worden beheerd, worden vernietigd 5 jaar nadat de betreffende groep 
c.q. leerling de school heeft verlaten. 

 

 
De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen  

besproken wordt met ouders 
 
Op het Molenbolwerk maken we gebruik van rapporten in de groepen 3 t/m 8. 
Het rapport dat wij op school gebruiken is een combinatie van een woord- en cijferrapport. Daar waar 
sprake is van duidelijk en objectief meetbare prestaties, worden deze uitgedrukt in een cijfer. 
Naarmate er eerder sprake is van een indruk of een indicatie wordt een woordomschrijving gebruikt. 
Op de rapporten worden zowel gedrags- en houdingsaspecten als leerprestaties gewaardeerd. 
Omdat dit rapport ook door de kinderen zelf wordt gelezen, heeft de beoordeling op dit rapport een 
‘kindvriendelijk’ karakter. 
 
Daarnaast wordt er in alle groepen van elke leerling een ‘verzamelstaat’ bijgehouden waarop de 
gegevens van de observaties en toetsen uit het leerlingvolgsysteem gedurende de hele 
schoolloopbaan worden bijgehouden. Inzage in deze gegevens is voorbehouden aan de ouders en 
gebeurt in de groepen 1 t/m 8 tenminste eenmaal per schooljaar (bij de 10-minutengesprekken)  
De ouders wordt gevraagd bij die gelegenheid te tekenen ten teken dat zij kennis hebben genomen 
van deze gegevens. 
 
Uiteraard is er 'in de wandelgangen' veelvuldig contact met ouders over hun kinderen. Daarnaast is er 
natuurlijk ook sprake van gestructureerde contacten: 
De ouders van de kleuters wordt jaarlijks rond februari en juni de gelegenheid geboden tot een 
gesprek met de groepsleerkracht over hun kind. Uitgangspunt voor deze gesprekken zijn de resultaten 
van de observaties en toetsen.  
Voor alle ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 is er een gespreksmoment met de leerkracht(en) n.a.v. 
het eerste en tweede rapport. N.a.v. het laatste rapport (in de laatste schoolweek) is een gesprek 
doorgaans niet nodig. Mocht dit rapport toch daartoe aanleiding geven, dan zal de leerkracht van uw 
kind ruim voor de laatste schooldag contact met u opnemen. 
 
Natuurlijk kunt u op elk ander moment in het schooljaar om een gesprek met de leerkrachten 
verzoeken. Een leerkracht kan eveneens op elk moment in het schooljaar om een gesprek met u 
vragen en zij zullen ook niet aarzelen dit te doen. Aanleiding hiervoor kunnen o.a. de resultaten van 
de signaleringstoetsen zijn, zorgen over het welbevinden, uitval op een bepaald vak- of 
ontwikkelingsgebied, de wens tot extra oefening thuis, of de wens tot het inschakelen van extra hulp 
van binnen of van buiten de school.  

 
 

De zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
 
Wat als uw kind problemen heeft? 
(leerproblemen, lichamelijke of 
sociaal-emotionele problemen) 
Kinderen die op de een of andere wijze 
problemen hebben worden besproken in een 
zogenaamde leerlingbespreking. In deze 

bespreking zoeken de teamleden, onder 
leiding van de Intern Begeleider (ib-er), met 
elkaar op welke manier gesignaleerde leer- of 
gedragsproblemen kunnen worden behandeld. 
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- Wanneer de groepsleerkracht denkt met de 
aangedragen suggesties het probleem zelf in 
de klas te kunnen behandelen, neemt deze dit 
op in een plan van aanpak (leerlingkaart). De 
ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
Na deze periode wordt, met de Intern 
Begeleider, gekeken of de gekozen aanpak 
succes heeft gehad. 

 
- Wanneer de groepsleerkracht en het team 
menen dat zij te weinig inzicht hebben in de 
aard of ernst van het probleem, dan kan 
besloten worden tot een nader onderzoek van 
de leerling. Wanneer het om beginnende of 
niet al te ernstige problemen gaat kan besloten 
worden tot een Pedagogisch-Didactisch-
Onderzoek. De ouders van de leerling worden 
hierover geïnformeerd. Dit onderzoek gebeurt 
door een daarvoor geschoold teamlid. Naar 
aanleiding van dit onderzoek wordt er door de 
PDO-leerkracht in overleg met de 
groepsleerkracht een aanpak afgesproken en 
na enige tijd geëvalueerd. 

 
Handelingsgerichte aanpak 
Als school willen we de behoeften van de 
leerlingen centraal stellen. De consequentie 
daarvan is dat we proberen ons onderwijs 
daarop af te stemmen. Centraal daarbij staat 
de vraag hoe we de leeromgeving van het kind 
(leerstof, tempo, materiaal, leerkrachtgedrag, 
ed.) zo kunnen aanpassen dat deze het leren 
verbetert. We noemen dit afstemmen op de 
onderwijsbehoeften. Bij een kind met leer- en 
ontwikkelingsproblemen kan de leerkracht zich 
afvragen of de leeromgeving voor dit kind wel 
optimaal is. In een dergelijk geval kan de 
leerkracht advies vragen in zogenaamde 
HGPD-gesprekken. Dit zijn gesprekken tussen 
de leerkracht, ib-er en soms een externe 
deskundige, die ertoe moeten leiden dat er 
aanpassingen t.b.v. het kind gedaan worden. 
In het kader van deze gesprekken kan een 
kortdurend onderzoek van het kind nodig zijn. 
In dat geval wordt ouders daarvoor 
toestemming gevraagd.  

 
Zorgcommissie 
Als een leerling zeer specifieke onderwijs-
kundige zorg nodig heeft, kan deze zorg door 
de ib-er worden aangevraagd bij de 
Kwaliteitskring van Scoba. Dit team, bestaande 
uit een directeur en de ib-er van Scoba, heeft 
de taak om de beschikbare (externe) hulp toe 
te kennen aan leerlingen van de Scoba-
scholen. De Kwaliteitskring probeert voor de 
hulpvraag van de school het best passende 
antwoord in de vorm van een begeleiding of 
onderzoek te vinden. Voor de inbreng van een  

 
leerling in de zorgcommissie zal altijd om 
toestemming van de ouders gevraagd worden. 
Dit kan resulteren in inschakeling van een 
deskundige bijv. van een orthopedagoog of 
psycholoog van het RPCZ, een ambulant 
begeleiders (mogelijk uit het speciaal 
onderwijs) of de inzet van een 
onderwijsassistent.  
 
Het kan ook zijn dat problemen met een 
leerling niet van onderwijskundige aard zijn, 
maar bijv. te maken hebben met de huiselijke 
omstandigheden. Via de Kwaliteitskring kan de 
school dan vragen om overleg met of 
bemiddelen in hulp vanuit met instanties, die 
samenwerken in het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (Porthos) van de gemeente Sluis. 
Het CJG coördineert de zorg, die vanuit niet-
onderwijsinstanties zoals Maatschappelijk 
werk, GGD, Jeugdzorg, ed. geboden wordt. 

 
Doubleren en versnellen 
Het kan voorkomen dat het team, na intern 
overleg, tot het besluit komt dat een leerling 
beter kan doubleren. Dit voorstel wordt alleen 
gedaan wanneer het aannemelijk is dat het 
probleem met een extra jaar kan worden 
verholpen. Te denken valt o.a. aan sociaal-
emotionele 'onrijpheid' bij kleuters, bij de 
constatering dat een kind voortdurend  
'op z'n tenen moet lopen', of bij een brede 
leerachterstand, die niet te herleiden is tot een 
leerstoornis. Ouders worden in zo’n geval 
maart/april al door de leerkracht geïnformeerd 
dat de kans op doublure bestaat. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van de leerling in de 
laatste schoolmaanden wordt een definitief 
besluit genomen. Doubleren betekent nooit dat 
een leerling een groep automatisch integraal 
overdoet, maar dat er 10 maanden extra 
onderwijstijd wordt gecreëerd, waarin de 
leerling een eigen programma kan doorlopen. 
 
Anderzijds kan het ook voorkomen dat een 
kind dermate hoog presteert, zich daarbij 
sociaal en emotioneel stabiel toont en van een 
goede leerhouding blijk geeft, dat besloten kan 
worden tot een versneld leerprogramma. 
 
Voor ‘herfstkleuters’ (geboren in de maanden 
oktober t/m december) hanteert de school een 
apart protocol om te bepalen of het 
verantwoord is deze kinderen een (ver-)korte 
kleuterperiode te bieden. 

 
De voorzieningen  
T.b.v. kinderen die extra zorg nodig hebben 
organiseert de groepsleerkracht in het les- 
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programma momenten waarop deze die zorg 
kan geven, bijv. verlengde instructie. 
 
Zoals in de vorige paragraaf en vorig hoofdstuk 
al genoemd is kent de school t.b.v. kinderen 
met (dreigende) ontwikkelingsproblemen de 
functies Intern Begeleider, onderwijsassistent, 
AB-er en van de PDO-leerkracht.  
T.b.v. deze kinderen beschikt de school ook 
over een (beperkte) orthotheek. Dit is een 
bibliotheek met materialen voor kinderen met 
leer- of ontwikkelingsproblemen. 
Waar nodig worden andere materialen geleend 
of aangeschaft. 
 

Passend onderwijs 
De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 
2014 van kracht. De kern van de wet is dat de 
school er voor dient te zorgen, dat een leerling 
het onderwijs krijgt dat bij de behoefte van die 
leerling past. Voor de meeste kinderen geldt 
dat dit kan door het onderwijs te volgen op de  
nabij gelegen school.  
 
 

 

 
Een aantal kinderen heeft echter specifiekere 
behoeften. Dit kan zijn vanwege een 
lichamelijke of geestelijke beperking of bijv. 
door een ziekte of stoornis. Ook voor deze 
kinderen geldt dat in eerste instantie gekeken 
moet worden of de school ‘om de hoek’ deze 
zorg kan bieden, eventueel met hulp van 
externe begeleiders. Kan de school deze zorg 
niet voldoende bieden, dan is deze school er 
verantwoordelijk voor dat de leerling op een 
school komt die deze zorg wel kan bieden. 
Er wordt dan eerst gekeken naar een andere 
basisschool in de directe omgeving. 
Is het nodig dat deze leerling naar een school 
voor speciaal (basis-)onderwijs gaat, dan kan 
dit als er overeenstemming is tussen de 
ouders, de verwijzende school en de 
ontvangende school voor speciaal (basis-) 
onderwijs. Deze laatste maakt een beoordeling 
op basis van het zorgdossier van de 
betreffende leerling. 

Molenbolwerk heeft haar zorgprocedures uitvoerig beschreven in een ‘ondersteuningsdocument’. Dit 
document is ter inzage op school. 

 
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

 
Het is belangrijk, dat de school tijdens (langdurige) ziekte contacten organiseert met het zieke kind. 
Enerzijds om ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Anderzijds vanwege het 
gevoel van het zieke kind “erbij te blijven horen”. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Bij een 
ziekte van langer dan 3 dagen zal de leerkracht contact zoeken met de ouders om te kijken of het kind 
in staat is tot het maken van werk thuis. Bij ernstige ziekte (bijv. bij ziekenhuisopname) kan het zieke 
kind ook worden bezocht door de leerkrachten en medeleerlingen en/of op aangepaste tijden de 
school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van 
telefonische, schriftelijke of digitale communicatie. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en 
tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen school en de zieke. 
Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en 
de draagkracht van kind, ouders en school. De school doet deze activiteiten in goed overleg met de 
ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind 
een moeilijke periode doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. 
Volgens de wet ‘Ondersteuning aan zieke leerlingen’ kan de school een beroep doen op de 
schoolbegeleidingsdienst. In Zeeland is dat het RPCZ. Medewerkers van het RPCZ kunnen scholen 
helpen bij het zo goed mogelijk begeleiden van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte. 
 

De procedure, die wij binnen onze school in voorkomende gevallen hanteren, is als volgt: 
 

1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt 
opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de Intern-Coördinator van de 
school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

2. De groepsleerkracht en de Intern-Coördinator nemen in overleg met de directie en de ouders 
het besluit wel of geen hulp van de schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 

3. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met 
externe begeleiding) 

4. De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het 
uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats 
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Leesproblemen en dyslexie 
 

Vanaf groep 1 observeren en signaleren we de kinderen op het risico van leesproblemen en dyslexie. 
We doen dit volgens de richtlijnen van het landelijk protocol. Deze signalering is het meest intensief in 
de groepen 3 en 4. De observatie en signalering is gericht op zo vroegtijdig mogelijk onderkenning en 
aanpak van leesproblemen. Via het protocol kunnen we in voorkomende gevallen ook (meestal vanaf 
groep 5) dyslexie vaststellen. Op basis hiervan kunnen we voor deze kinderen in de groepen 5 t/m 8 
aanpassingen doen. In de regel wordt in de basisschoolperiode geen officiële dyslexieverklaring 
verstrekt, omdat dit in de meeste gevallen geen toevoegende waarde heeft op het programma dat wij 
voor deze kinderen kunnen bieden. 
 

Meerbegaafde leerlingen 
 
Op de scholen van Scoba is er ook aandacht voor kinderen die niet genoeg hebben aan de 
basisleerstof, de meer- of hoogbegaafde kinderen. Sommige van deze kinderen hebben genoeg aan 
‘pluswerk’ in de klas, andere kinderen hebben ook nog andere uitdaging nodig. Binnen ons bestuur is 
er voor deze kinderen (in de groepen 6 t/m 8) een plusklas.  
Om de week komt een groep kinderen onder leiding van een leerkracht samen om lesstof aangereikt 
te krijgen die afgestemd is op hun begaafdheid.  
Scoba heeft een beleidsplan ‘meerbegaafdheid’ waar de exacte procedure omschreven is o.a. hoe wij 
kinderen selecteren en voordragen voor deelname aan de plusklas. 
Deelname aan de plusklas vindt uiteraard in overleg met en na toestemming van de ouders plaats. 
De lessen worden op woensdagmorgen in Oostburg gegeven. 

 
Kinderen die onze school verlaten 
 
Voor elk kind dat onze school verlaat (dit kan zijn naar het voortgezet onderwijs, maar ook naar een 
andere basisschool), stelt de school een onderwijskundig rapport op. In dit rapport worden aan de 
nieuwe school de belangrijkste gegevens over de schoolloopbaan van de vertrekkende leerling 
gemeld. Ouders hebben recht op een kopie van dit onderwijskundig rapport.  
 
 

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
 
De voorlichting aan ouders ten 
behoeve van de schoolkeuze van 
leerlingen 
Groep 8 is de laatste groep van de basisschool 
en daarom moet er gedurende dat jaar ook 
een keuze worden gemaakt voor een 
middelbare school. Ten behoeve van het 
advies kijken we naar het karakter van het 
kind, naar zijn werkhouding en naar zijn 
intellectuele, technische of creatieve 
vermogens. Ook is de leermotivatie erg 
belangrijk. 
Al deze zaken, tezamen met de gegevens uit 
het leerlingendossier, dat in de voorgaande 
jaren is opgebouwd, geven een goed beeld 
van elke leerling. Omdat de Cito-eindtoets pas 
in april wordt afgenomen, vormt het 
opgebouwde leerlingendossier de basis voor 
het advies voor het voortgezet onderwijs. Dit 
advies wordt voor 1 maart schriftelijk aan de 
ouders meegedeeld en vervolgens in een 
persoonlijk gesprek door de leerkracht van 
groep 8 toegelicht. 

De uitslag van de centrale eindtoets kan een 
bevestiging van het dan reeds gegeven advies 
zijn. In verband met het verlaten van de 
eindtoets wordt de uitslag van de Entreetoets 
van eind groep 7 voorzien van een 
voorspelling voor het niveau van voortgezet 
onderwijs. Om in februari een advies te geven 
gebaseerd op de meest actuele gegevens, 
worden er in januari nog toetsen afgenomen. 
Voor het overgrote gedeelte van de leerlingen 
is het Zwincollege in Oostburg de school waar 
het vervolgonderwijs gevolgd gaat worden.  
Daarom is er jaarlijks op een van de 
basisscholen in IJzendijke een 
voorlichtingsavond over deze school. Ook 
wordt er rond februari met de gehele groep de 
open dag van genoemde school bezocht. 
Ouders worden door het Zwincollege 
eveneens in de gelegenheid gesteld de school 
ter kennismaking te bezoeken.  
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De wijze van adviseren en de procedure 
die gevolgd wordt 
De ouders bepalen bij welke school voor 
voortgezet onderwijs hun kind wordt  
aangemeld en sturen zelf een 
aanmeldingsformulier in. De ouders geven hun 
keuze ook door aan onze school. De leerkracht 
van groep 8 zendt de betreffende school het 
eigen schooladvies en een onderwijskundig 
rapport van elk kind.  
De school voor voortgezet onderwijs vraagt de 
ouders het ontvangen advies van de 
basisschool te bevestigen. 
Het advies van de basisschool kan op basis 
van de centrale eindtoets in april alleen nog 
naar boven worden bijgesteld. In dat geval 
geeft de basisschool het bijgestelde advies 
aan zowel de ouders als de school voor 
voortgezet onderwijs door. 
De groepsleerkracht spreekt vervolgens elk 
kind door met de brugklascoördinatoren van de  

 
vervolgscholen. Hierop beslist de 
vervolgschool of zij de leerling aanneemt. 
Het is belangrijk dat uw kind op de goede 
plaats in het voortgezet onderwijs terecht komt. 
Kinderen die dit nodig hebben moeten ook in  
het voortgezet onderwijs kunnen rekenen op 
extra ondersteuning. Om te bepalen of het 
Zwincollege uw kind dit kan bieden en in welke 
afdeling van deze school uw kind het beste af 
is, kan het Zwincollege nadere gesprekken of 
onderzoek verlangen. Op basis hiervan kan 
het Zwincollege extra faciliteiten inzetten t.b.v. 
uw kind of concluderen dat uw kind op een 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 
beter op z’n plaats is. 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs houden 
gedurende enige jaren daarna de basisschool 
via schriftelijke of mondelinge contacten op de 
hoogte van de vorderingen van de oud-

leerlingen.  

 
Huiswerk 
 
Vanaf groep 5 wordt er aan de kinderen huiswerk opgegeven. Doel hiervan is om de kinderen te leren 
plannen, doelgericht te studeren en (in groep 8) huiswerk een plaats te geven in hun dagelijkse 
bezigheden. In die zin kan het ook gezien worden als een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Uiteraard wordt het omgaan met huiswerk in de loop van de jaren geleidelijk opgebouwd.  
In groep 5 ‘mag’ er thuis geleerd worden voor toetsen die opgegeven zijn.  
Het gaat hierbij vooral om topografie, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 
In groep 7 en 8 krijgt het huiswerk een vaste plaats en komen er ook opdrachten in het kader van 
bepaalde projecten bij. Aan kinderen die moeite hebben met het overzien van bepaalde taken of met 
het plannen van werk over een bepaalde periode, wordt begeleiding geboden. Ouders kunnen hun 
kinderen bij het huiswerk helpen, in eerste instantie door er belangstelling voor te tonen, maar ook 
door af en toe eens te overhoren. 
Via het weekbericht wordt er in de regel mededeling gedaan van komende toetsen, waarvoor thuis 
geleerd kan worden. 
De gemiddelde omvang van het huiswerk in groep 7 en 8 is ongeveer 3 kwartier per week. 
Dit kan echter in de praktijk best eens betekenen dat een kind de ene week 2 uur huiswerk heeft en 
een andere week in het geheel niet. 
Bij het houden van boekbesprekingen, voordrachten en spreekbeurten (vanaf groep 5) is het 
vanzelfsprekend dat het grootste gedeelte van de voorbereiding thuis gebeurt. Hiertoe worden door de 
leerkracht doorgaans adviezen over de aanpak gegeven. 
 
In overleg met de ouders, is het ook mogelijk dat kinderen met bepaalde leerproblemen of een  
leerachterstand, thuis oefeningen doen. In principe zijn we hier als school terughoudend mee, omdat 
we de schooldag van de kinderen niet op deze wijze willen verlengen. Daarbij hebben kinderen met 
leerproblemen de ontspanning na school doorgaans hard nodig. 
 
Ook de kinderen van groep 3 en 4 krijgen wel eens werk mee naar huis. Doel hiervan is om de 
kinderen wat oefening te geven en om de ouders op de hoogte te houden van waar hun kind op  
school zoal mee bezig is. Hoewel we het op prijs stellen als hier huis aandacht aan besteed wordt, is  
dit werk niet verplicht 

 
 
 
 
 



Schoolgids Molenbolwerk 

25 

augustus 2019 

Jeugdgezondheidszorg 
 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel de bescherming en bevordering van de gezondheid, 
groei en ontwikkeling van 0 – 19 jarigen. 
Als uw kind naar school gaat, draagt de verpleegkundige van het consultatiebureau de gegevens over 
aan het team Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar. U krijgt te maken met de jeugdarts, de 
jeugdverpleegkundige en de jeugdarts assistent(e). Zij vormen samen het team van de JGZ.  
 
Door middel van preventieve gezondheidsonderzoeken heeft de JGZ regelmatig contact met praktisch 
alle jeugdigen en hun ouders en is zij in staat eventuele risico’s tijdig te signaleren. Met tijdige  
signalering door de JGZ van beginnende problemen op het gebied van gezondheid en ontwikkeling en 
tijdige (lichte) hulp, kan ernstige problematiek worden voorkomen. Een goede (lichamelijke en 
geestelijke) gezondheid is voor de kinderen en jongeren zelf van groot belang, maar heeft ook een 
positieve invloed op hun functioneren op school en in hun vrije tijd. 
Wanneer uw kind gezondheidsproblemen heeft die van invloed zijn op de schoolsituatie dan 
bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige dit, met uw toestemming, met de school. 
 
Alle 5-jarige basisschoolleerlingen worden door de jeugdarts en jeugdartsassistente onderzocht op 
groei, motoriek, zicht, gehoor en eventuele problemen op het gebied van voeding, slaap of sociale 
ontwikkeling. Hierbij zijn de ouders aanwezig. 
Om zich een goed beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling en omstandigheden van ieder kind, 
wil de jeugdarts, naast de gegevens van het consultatiebureau, ook over meer actuele gegevens 
beschikken. De ouders worden daarom voorafgaand aan het bezoek verzocht een vragenlijst in te 
vullen over hun kind. Daarnaast heeft de jeugdarts een voorgesprek met de leerkracht van uw kind.  
N.a.v. dit bezoek kunnen adviezen aan ouders en de leerkracht worden gegeven en/of kunnen er 
extra controlebezoeken worden afgesproken.  
 
Op 10-jarige leeftijd worden de kinderen uitgenodigd voor een preventief onderzoek door de 
jeugdverpleegkundige. Naast enkele gezondheidsaspecten, ligt het accent bij dit onderzoek op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 
 
Bovenstaande onderzoeken worden standaard aan alle kinderen aangeboden. 
Daarnaast is overleg met een medewerker van de jeugdgezondheidszorg altijd mogelijk. Bijvoorbeeld 
omdat u zich zorgen maakt over uw kind vanwege gedrags-, opvoedings-, of leerproblemen of omdat 
u wilt weten of uw kind wel goed kan horen of zien. Gedurende de basisschoolperiode kan op elk 
moment op verzoek van ouders/jeugdigen of school een extra onderzoek worden aangevraagd.  
 
De gegevens van de kinderen vallen onder de wet op de privacy. De school mag deze gegevens niet 
zonder toestemming van de ouders verstrekken. Uit praktische overweging vragen wij de ouders 
echter om bij aanmelding van hun kind op de school eenmalig deze toestemming te geven voor 
alle contacten in het kader van de jeugdgezondheidszorg. Ouders kunnen deze toestemming op 
elk moment (evt. tijdelijk) intrekken, maar moeten hiertoe dan wel zelf het initiatief nemen. Wij gaan 
ervan uit dat alle gezinnen overtuigd zijn van de wenselijkheid van de activiteiten van de GGD, maar 
formeel bent u niet verplicht daaraan mede te werken. 

 
Logopedie en fysiotherapie 
 
De school kan (vooral bij de jongste kinderen) problemen signaleren op het gebied van spraak- en 
taalontwikkeling of de motoriek. In die gevallen neemt de school contact op met de ouders en zal hen 
adviseren om voor een screening naar een logopedist(e) of kinderfysiotherapeut te gaan. Deze 
kunnen dan op basis van deze screening het kind in behandeling nemen. Doorgaans nemen zij dan 
ook contact op met school om adviezen aan de leerkracht te geven. 

 
Verwijdering en schorsing van leerlingen 
 
Er zijn situaties denkbaar waarin de school genoodzaakt is om tot een van deze maatregelen over te 
gaan. 
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
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Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie 
tussen school en leerling/ouders onherstelbaar is verstoord. 
Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 

 
-Schorsing van leerlingen 
Bij schorsing van een leerling volgen we de volgende procedure: 
1. Een leerling kan voor een beperkte periode worden geschorst (één tot maximaal 5 dagen). 
2. Het besluit wordt schriftelijk door het bestuur aan de ouders meegedeeld. Vermeld wordt de reden 

van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. 
3. De ouders worden in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen bij het bestuur en kunnen 

aansluitend hierop eventueel in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank. 
4. De inspectie en de leerplichtambtenaar worden in kennis gesteld. 
5. Schorsing vindt in principe plaats na overleg met de ouders en de groepsleerkracht. 
6. De school draagt er zorg voor dat de leerling geen leerachterstand oploopt. 
 

-Procedure voor verwijdering van leerlingen 
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een bestuur slechts in het uiterste geval 
neemt. Stapsgewijs wordt de volgende procedure gevolgd. 
1. De directie doet bij het bestuur een verzoek tot verwijdering 
2. Alvorens het besluit tot verwijdering is genomen hoort het bestuur zowel de betrokken 

groepsleerkracht/directie als de ouders. 
3. Het besluit wordt terstond aan de leerplichtambtenaar gemeld.  
4. Het bestuur zorgt er voor dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. Uiteraard 

gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Lukt dit binnen 10 weken niet, dan kan het bestuur de 
leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen. 

5. Het bestuur maakt het besluit tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen bekend aan 
de ouders. In dit besluit staat vermeld dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan 
kunnen tekenen bij het bestuur. 

6. Wanneer ouders (tijdig) bezwaar maken beslist het bestuur binnen 4 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift. Het bestuur hoort de ouders, voordat het een definitief besluit neemt. Hiertegen 
kunnen de ouders dan weer in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank. 

 
 

Een veilige school 
Als wij spreken over veiligheid op school onderscheiden we 2 terreinen: 

1. een veilige omgeving (fysieke veiligheid). 
2. een veilige beleving (sociale veiligheid). 

 

-Een veilige omgeving 
Het bestuur van onze school heeft een bouwcommissie. Deze bouwcommissie schouwt jaarlijks alle 
scholen van het bestuur en neemt in overleg met de directeur van de school de benodigde 
maatregelen in het kader van de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen en de speelplaats. 
 
Om de 4 jaar laat het bestuur voor al haar scholen een “Algemene schoolverkenning” uitvoeren door 
een erkend Arbo-bedrijf. Jaarlijks worden de aanbevelingen die daaruit voortkomen besproken, 
vastgelegd en geëvalueerd met de medezeggenschapsraad van de school. 
De school registreert de ongevallen die op school plaatsvinden en neemt op basis hiervan waar nodig 
maatregelen. 
De school heeft een ontruimingsplan en oefent dit jaarlijks tenminste één keer. 
De school heeft meerdere geschoolde bedrijfhulpverleners. 
 
Op school liggen met betrekking tot dit onderwerp de volgende documenten ter inzage: 

a. de ongevallenregistratie. 
b. de algemene schoolverkenning en de jaarlijkse bijstellingen. 
c. hoofdstuk “M.1.4. Arbo, Gebouw en speeltoestellen”van het Scoba-vademecum. 
d. het ontruimingsplan van de school. 

 

-Een veilige beleving 
De school heeft tot taak de sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel te waarborgen. 
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Om dit te kunnen doen moet een directie van de school inzicht hebben in de beleving van de 
veiligheid van leerlingen en personeel. 
Voor het personeel zullen hierbij de functioneringsgesprekken die met het personeel gehouden 
worden en de hierboven genoemde “Algemene schoolverkenning” een rol spelen. 
Voor (een deel van) de leerlingen wordt er elk schooljaar een veiligheidsmonitor gehouden, bestaande 
uit een vragenlijst en een individueel gesprek met elk van de leerlingen. De ouders wordt gevraagd 
om elke 4 jaar een vragenlijst in te vullen. 
Daarnaast zal de school preventief moeten handelen om incidenten die een onveilig gevoel geven te 
voorkomen. Onze school heeft hiervoor schoolregels opgesteld. Ook werkt zij preventief aan de 
sociale veiligheid via de methode Rots&Water (zie ook hoofdstuk 2) en hanteert ze een pestprotocol. 
Verder hanteert ze nog een protocol voor het veilig gebruik van ICT. 
Daarnaast heeft het bevoegd gezag een gedragscode voor ouders, kinderen en leerkrachten. 
 
Een aantal activiteiten in het schoolprogramma vinden plaats op een andere plaats dan in de school 
(denk aan excursies, culturele voorstellingen, schoolreisje, sportdag, enz.) 
Hiervoor moeten de kinderen op een verantwoorde veilige manier (per bus, auto, fiets of benenwagen) 
vervoerd worden. Hiervoor hanteert de school het protocol ‘vervoer leerlingen’. Dit protocol wordt bij 
elke vervoersgelegenheid aan de vervoerende ouders uitgereikt en waar nodig met de leerlingen 
doorgesproken. 

 
De school zal jaarlijks, of zoveel meer als nodig, binnen de teamvergadering en met de 
medezeggenschapsraad aandacht besteden aan dit onderdeel van de veiligheid op school. 
De school hanteert met betrekking tot dit onderwerp de volgende documenten: 

a. de schoolregels (bijlage bij deze schoolgids). 
b. de methode Rots&Water 
c. gedragscode Scoba. (bijlage bij deze schoolgids) 
d. hoofdstuk “A.1.10 Rookbeleid” van het Scoba-vademecum. 
e. protocol ‘vervoer leerlingen’ (bijlage bij deze schoolgids) 
f. pestprotocol (bijlage bij deze schoolgids) 
g. ICT-protocol (bijlage bij deze schoolgids) 

 
Alle maatregelen die de school neemt in het kader van de veiligheid zijn vastgelegd is het door de 
overheid verplichte Veiligheidsplan. Ook heeft de school een wettelijk verplichte veiligheids-
coördinator. Op het Molenbolwerk is dit de directeur.  
 

-Medisch protocol 
De scholen van Scoba hanteren een ‘protocol medisch handelen’. Door dit protocol te hanteren 
proberen de scholen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met situaties, waarin kinderen ook op school 
medische zorg nodig hebben. Om dit te kunnen waarmaken vragen wij aan het begin van ieder 
schooljaar via het schoolbericht aan alle ouders actuele medische gegevens van hun kinderen te 
verstrekken. 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De school gaat zorgvuldig om met het verstrekken van informatie en beeldmateriaal van leerlingen en 
personeel. Ouders geven bij inschrijving op een AVG-formulier aan waarvoor zij toestemming geven 
met betrekking tot het verstrekken van leerlinggegevens aan derden. Deze verklaring is gedurende de 
hele schoolloopbaan geldig, maar kan tussentijds op verzoek van de ouders aangepast worden.  
In algemene zin geldt dat er van activiteiten in het schoolgebouw zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de directie GEEN foto’s of films mogen worden gemaakt. Als deze toestemming gegeven wordt, 
dan is dat onder voorwaarde dat het beeldmateriaal voor eigen gebruik is en niet via de sociale media 
wordt gedeeld.  
De teamleden geven geen toestemming om beeldmateriaal waarop zij staan te delen via sociale 
media, tenzij zij daar per gelegenheid persoonlijk toestemming voor hebben gegeven. 
 

Vieringen en buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
 
-Sinterklaas 
Rond 5 december wordt bij ons de Goedheiligman verwelkomd. Bij de groepen 1 t/m 4 komt Sint  
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s ochtends op bezoek. Voor de groepen 5 t/m 8 is er een surprise-ochtend. ‘s Middags hebben de 
kinderen van groep 1 t/m 4 vrij en is er voor de overige leerlingen een feestelijk middagprogramma. 
 
 

 
 

- Kerstmis 
Voor de kerstvakantie wordt er een kerstviering gehouden voor alle groepen. Tijdstip en vorm kunnen 
van jaar tot jaar verschillen. Bij (delen van) de kerstviering zijn de ouders ook welkom. 
 

- Carnaval 
De donderdag of de vrijdag voor de Carnavalsvakantie staat het Molenbolwerk te daveren op zijn 
grondvesten vanwege de viering van Carnaval. Leerkrachten en leerlingen komen vrolijk uitgedost 
naar school en is er een feestelijk programma. 
 

- (Palm-)Pasen 
Rond Palmpasen versieren de kinderen een ‘Palmpaasstok’, die ook op Palmzondag gebruikt mag 
worden tijdens de kerkelijke viering. Voor de paasvakantie wordt er, met name in de hogere groepen, 
binnen de klas aandacht besteed aan het lijdens- en paasverhaal. 
 

 

- Schoolreis 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in mei of juni op schoolreis.  
Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt er in die periode ook een uitstapje georganiseerd. 
 

- Culturele activiteiten 
De kinderen van het Molenbolwerk draaien mee in een cultureel programma dat i.s.m. CEZVL is 
opgezet, het zogenaamde “Cultuurmenu”. Dit houdt in dat er in alle groepen jaarlijks 2 culturele 
activiteiten aangeboden worden. Deze activiteiten kunnen (deels) op school plaats vinden, maar ook 
elders, bijv. in een theater. In de loop van de 8 schooljaren komen uw kinderen zo in aanraking met 
culturele activiteiten zoals dans, muziek, beeldende kunst, literatuur en musea. 
   
- Buitenschoolse activiteiten 
Uiteraard organiseert onze school diverse buitenschoolse activiteiten. Daarvan zijn excursies een 
belangrijk onderdeel, want er valt ook buiten het schoolgebouw veel te leren! 
Aan het leerprogramma van elke groep zijn daarom excursies verbonden. Deze excursies dienen 
allemaal educatieve doelen en passen meestal in een project of thema, dat in de groep aan de orde 
is. Voor het vervoer van de kinderen wordt doorgaans een beroep gedaan op de ouders.  
 
In groep 6 gaan de kinderen elk jaar op een tweedaagse excursie naar een (grote) stad in Nederland. 
 
Vaste punten zijn de jaarlijkse sportdag, musical en een actie t.b.v. de Activiteitencommissie en de 
Mini-Roparun. 
Elke twee jaar wordt het Schoolzomerfeest op onze school gehouden: op een zaterdag is er dan in en 
rond de school een keur van activiteiten, waarbij iedereen van harte welkom is. De opbrengst wordt 
besteed aan activiteiten voor de leerlingen. 
 
De school verleent welwillende medewerking aan diverse terugkerende of incidentele evenementen, 
die de plaatselijk verenigingen organiseren. 
Op deze manier kunnen kinderen zich ‘breed’ oriënteren op verschillende belangen van sport, 
ontspanning en maatschappelijke organisaties. Dit draagt bij aan hun individuele ontwikkeling.  
Te denken valt dan aan activiteiten zoals voetbal- en handbaltoernooien, zwem- of schaats- 
wedstrijden, de Boulevardloop, boomplantdag, kennismaking met de muziekverenigingen, enz. 
Ook neemt de school actief deel aan de organisatie van de Sinterklaasintocht. 
 
Uitgangspunt voor de school is wel dat de verantwoordelijkheid voor deze evenementen bij de 
organiserende verenigingen ligt; dat de evenementen gepland worden in overleg met de school en dat 
de personele medewerking die van school gevraagd wordt acceptabel is.
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  5 De ouders 
 

Het belang van de betrokkenheid van ouders 
 
Ouders zijn uiteraard de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Een deel van 
die opvoeding besteden ze uit aan de school, omdat deze specifieke vaardigheden en materialen 
bezit om de kinderen te vormen. 
De opvoeding die de kinderen binnen de school genieten, moet zo goed mogelijk passen in de 
bredere opvoeding thuis. De praktijk wijst uit dat de schoolloopbaan van kinderen grotere kans van 
slagen heeft, als het thuis- en schoolmilieu goed op elkaar aansluiten; als kinderen voelen dat hun 
ouders bij de school betrokken zijn en interesse tonen in het wel en wee van de school in het 
algemeen en van de ontwikkelingen van hun kinderen in het bijzonder. 
Het is dan ook van groot belang dat ouders zich goed op de hoogte stellen van alles wat zich op 
school afspeelt. Van onze school mogen ouders dan ook verwachten, dat zij er op uit is ouders actief 
te informeren. Wij trachten een open school te zijn, die laagdrempelig is voor ouders, en stellen 
intensieve en eerlijke wederzijdse contacten zeer op prijs. 
 
 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
 
De contacten die ouders en leerkracht met elkaar onderhouden kunnen incidenteel zijn, maar er zijn 
ook vaste momenten in het jaar dat ouders in de gelegenheid gesteld worden om informatie op te 
doen over de programma's van de leerjaren, of een gesprek hebben over het functioneren en 
presteren van hun kind.  
 
Aan het begin van elk schooljaar zijn er informatieavonden per groep. Op deze avond krijgen de 
ouders inzicht in het leerprogramma en de werkwijze van de groep waarin hun kind(eren) geplaatst is 
(zijn). Als vervolg op deze avonden wordt aan de ouders de mogelijkheid geboden om gebruik te 
maken van ‘open lesochtenden’. Dit zijn ochtenden waarop ouders tijdens de lessen in de groep van 
hun kind(eren) aanwezig mogen zijn. 
 
Bij de rapporten in het najaar en voorjaar is er gelegenheid om in een 10-minutengesprek over een 
kind te praten. 
Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om tussendoor een gesprek over een kind te houden. Dit kan 
zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouders zijn. Soms kan zo'n gesprek ook met een 
deskundige (bijv. de leerlingbegeleider van het RPCZ of de logopediste) zijn. 
Ook is het natuurlijk mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen om een gesprekje met de 
leerkracht te hebben, hoewel er dan het risico bestaat dat de leerkracht andere verplichtingen heeft. 
Vooraf een afspraakje maken kan dit voorkomen. 
 
Doorgaans wordt er jaarlijks ook een algemene ouderavond georganiseerd over een onderwerp dat 
voor alle ouders van belang is. Deze avond komt zo mogelijk en wenselijk in overleg met de 
Activiteitencommissie en/of Medezeggenschapsraad tot stand. 
Een belangrijke schakel in de informatievoorziening naar ouders is onze wekelijkse nieuwsbrief, het 
‘Weekbericht’. Naast algemenere informatie over een onderwerp uit de dagelijkse schoolpraktijk, 
bevat deze nieuwsbrief ook specifieke actuele informatie. Deze ontvangen de ouders digitaal en naar 
wens ook op papier. 
Ook via het publicatiebord naast de toegang tot het schoolplein wordt u over verscheidene zaken 
geïnformeerd. 

 
Het kan zijn dat de ouders geen één gezin (meer) vormen. De school zal dan in principe zowel de 
vader als de moeder informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Hoe dit vorm krijgt, wordt in 
overleg met de betrokken ouders geregeld.  
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Activiteitencommissie 
 
De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een voorzitter, secretaris en een ongeveer 12 ‘overige 
leden’. 
Relevante informatie uit de vergaderingen van de AC worden opgenomen in het weekbericht.  
De leden van de AC bieden op verzoek van, en in samenwerking met de leerkrachten vooral 
praktische ondersteuning bij allerlei activiteiten. 
De leden van de AC helpen bij het organiseren van klassenoverstijgende activiteiten, zoals de viering 
van kerst en carnaval, buitenschoolse activiteiten, ouderavonden en schoolreisjes.  
De inspraak van de AC in onderwijskundige zaken is minimaal, maar zij kan wel een belangrijk 
‘klankbord’ zijn voor de school. 
Namens het team is de directeur en een wisselende leerkracht bij de vergaderingen van de AC 
aanwezig. 
 
Ouders kunnen zich uit eigen beweging beschikbaar stellen voor de Activiteitencommissie of n.a.v. 
een oproep die aan het eind of begin van elk schooljaar wordt gedaan. De huidige samenstelling van 
de Activiteitencommissie kunt u vinden in hoofdstuk 9. 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Het is de taak van de medezeggenschapsraad (Mr), namens de ouders en het onderwijzend 
personeel, aan het schoolbestuur advies te geven bij het nemen van beslissingen over allerlei zaken, 
die met school te maken hebben. Ook heeft de Mr over een aantal belangrijke zaken 
instemmingsrecht. Daarnaast doet de Mr. voorstellen aan het bevoegd gezag, indien zij dat nodig of 
wenselijk acht. 
De Mr heeft ook met personele en onderwijskundige zaken uitdrukkelijk bemoeienis.  
Ouders kunnen na kandidaatstelling en verkiezing zitting nemen in de MR. 
De Mr bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten; de directie heeft in de MR een adviserende stem. 
Een afvaardiging van de Mr heeft zitting in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Dit is een 
Gmr, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de scholen onder 
het overkoepelend bestuur.  
De huidige samenstelling van de MR vindt u in hoofdstuk 9.  
 
 

Het Schoolbestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Scoba bestuurt de confessionele basisscholen in West Zeeuws-
Vlaanderen. De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen directeur.  
Het bestuur vergadert jaarlijks een aantal malen met de Gmr. 
Om geïnformeerd te blijven over de lopende zaken in school kunnen leden van het bestuur de 
vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwonen of een oriënterend bezoek aan de school 
brengen. De huidige algemeen directeur en contactgegevens van het bestuur vindt u in hoofdstuk 9. 
 
 

Overige ouderhulp 
 
Behalve de bovengenoemde activiteiten van ouders, is er soms behoefte aan ondersteuning door 
ouders van activiteiten binnen het lesprogramma. Zo is de hulp van ouders onontbeerlijk bij sommige 
activiteiten met de kleuters, bij het ‘werken in hoeken’, bij het niveau-lezen, bij projecten en excursies, 
bij vieringen en feesten en bij de buitenschoolse activiteiten. 
Voor deze en incidentele hulp wordt er een oproep gedaan via de Activiteitencommissie, de 
leerkrachten of het weekbericht. 
 
De hulp van ouders is voor onze school onbetaalbaar, daarom proberen we alle hulpouders jaarlijks 
op een passende wijze te bedanken. 
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Verkeersveiligheidslabel 
 
De school heeft een ‘verkeerswerkgroep’, bestaande uit ouders en teamleden. Doel van deze 
werkgroep is om de school te ondersteunen bij de verkeersopvoeding van de kinderen en in 
algemenere zin de verkeersveiligheid in het dorp te bevorderen. Dankzij deze werkgroep is de school 
al vele jaren in het bezit van het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel (een soort keurmerk voor scholen 
met een structureel programma voor een goede verkeersopvoeding). Om dit label te behouden wordt 
de verkeerseducatie regelmatig door 3VO of het ROVZ hertoetst. De verkeerswerkgroep is onderdeel 
geworden van de Activiteitencommissie. Een van de ouders in de Activiteitencommissie is de 
contactpersoon voor de verkeersactiviteiten. U vindt deze in hoofdstuk 9.  
 
 

Kosteloos materiaal 
 
Mogelijk merkt of hoort u van deze of gene, dat er een restant partijtje papier, karton, gekleurde 
stroken, latjes, triplex, gereedschap, tennisballen of iets dergelijks weggegooid wordt. 
Wij van het Molenbolwerk zouden het zeer op prijs stellen als deze ouders zo’n restantpartijtje zouden 
willen reserveren voor onze school. Wij verbruiken namelijk erg veel en veelsoortig materiaal en zo’n 
partijtje is ook een eerste gewin binnen ons schoolbudget. 
 
 

Schoolverzekering voor leerlingen 
 
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering. 
Deze verzekering dekt een aantal ongevallen die onder schooltijd, ondanks toezicht van de 
leerkrachten en indien de school iets te verwijten is, kunnen gebeuren. De verzekering geldt ook voor 
buitenschoolse activiteiten (excursies, sportdagen, e.d.). Ook ouders, stagiaires e.d. die taken namens 
de school uitvoeren vallen onder deze verzekering. Schade toegebracht door medeleerlingen moet 
eerst worden verhaald op de WA-verzekering van de ouders van desbetreffende leerling. 
 
 

De vrijwillige ouderbijdragen 
 
Onze school biedt de kinderen een aantal activiteiten aan, waarvoor zij geen vergoeding van de 
overheid ontvangt. Dit zijn activiteiten die samenhangen met de identiteit van de school (kerstviering, 
paasviering, Carnaval), met de traditie van de school (Sinterklaasfeest, voorleesontbijt, excursies, 
e.d.) en het schoolreisje. Deze activiteiten worden doorgaans georganiseerd in samenwerking met de 
Activiteitencommissie. 
Voor de bekostiging van deze activiteiten vraagt de school van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. 
De hoogte van deze bijdrage en de besteding wordt jaarlijks verantwoord aan de vertegenwoordigers  
van de ouders in de Medezeggenschapsraad. De ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een 
verzoek tot betaling van de bijdrage. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De hoogte van de bijdrage voor 
het huidige schooljaar vindt u in hoofdstuk 9. 
Voor kinderen die in de loop van het jaar instromen, wordt een aangepaste bijdrage gevraagd. 
De school gaat er van uit dat alle ouders bereid zijn tot betaling van de vrijwillige bijdrage. Ouders die 
bezwaar tegen deze bijdrage hebben, moeten dit uitdrukkelijk kenbaar maken. 
 
Voor de jaarlijkse meerdaagse excursie van groep 6 vragen we vrijwillige ouderbijdrage ongeveer  
€ 40,00 ter bekostiging van de overnachting. 
 
Voor het afscheidskampje van groep 8 vragen we een vrijwillige bijdrage van rond de € 15,00. 
 
Ouders die problemen met de betaling hebben, kunnen met de school een regeling treffen. 
Teruggave van (een deel van) de ouderbijdragen is mogelijk als uw kind voortijdig onze school verlaat 
of als uw kind door overmacht bijv. niet aan de schoolreis kan deelnemen 
De kinderen voor wie de ouders geen ouderbijdrage (willen) betalen, kunnen overigens gewoon deel 
nemen aan de diverse activiteiten.  
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Tussendoortjes, kleuterhapjes en traktaties 
 
Alle kinderen mogen voor het speelkwartier (of bij de kleuters voor de drinkpauze) een klein 
tussendoortje meenemen in de vorm van wat drinken en een gezonde versnapering. Graag het eten in 
en drinken in herbruikbare bekers/flesjes/doosjes meegeven. Realiseert u zich dat als u de kinderen 
toch zoetigheid meegeeft, zij tot enkele uren daarna niet in de gelegenheid zijn om hun tanden te 
poetsen! De tussendoortjes worden in de bakken bij de kapstokken gedaan. 
 
Om gezonde voeding te stimuleren is elke woensdag fruitdag! De kinderen mogen op deze dag als 
pauzehapje alleen fruit meenemen! 
 
Als algemene regel hanteren we: er wordt op school niet gesnoept. 
Uitzonderingen daarop zijn natuurlijk feestelijke gelegenheden zoals verjaardagen. 
Daar hoort een traktatie bij! Maar.....ook dat hoeft niet altijd zoet te zijn.  
Er zijn genoeg leuke traktaties te bedenken zonder daarbij snoep te gebruiken: 
zoutjes, kaas, fruit, popcorn, worst, rozijntjes, enz.  
Het is goed vooraf bij de groepsleerkracht even na te vragen of er in de groep soms kinderen zitten 
die een bepaald dieet of allergie hebben.  
 
 

Overblijfmogelijkheden 
 
Op het Molenbolwerk is er elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een overblijfgelegenheid. 
De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor het overblijven. De organisatie ervan gebeurt 
dagelijks door 2 tot 4 ouders (toezichthouders). 
De overblijvers brengen zelf hun eten en drinken mee, maar er wordt door de school ook kosteloos melk 
of thee geschonken. Voor het overblijven zijn de ouders een financiële bijdrage verschuldigd. 
Het overblijven gebeurt in de gemeenschapsruimte en/of in de daarvoor aangewezen ruimtes.  
De klaslokalen zijn onder het overblijven niet voor de kinderen toegankelijk. 
De tijd van aanvang van het overblijven sluit aan op het einde van de ochtendschooltijd en eindigt op 
het moment dat er op de speelplaats toezicht aanwezig is, dus een kwartier voor schooltijd. 
Problemen m.b.t. het overblijven worden door de toezichthouders opgelost. In uitzonderlijke gevallen 
heeft de directie het recht om, na overleg met de ouders, kinderen (tijdelijk) te weigeren om van de 
overblijffaciliteiten gebruik te laten maken. 
De ontvangen gelden worden voor een gedeelte besteed als vergoeding voor de toezichthouders.  
Een ander gedeelte van de gelden wordt besteed aan spelmateriaal t.b.v. de overblijvers.  
 
De overblijfregeling is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. 
Jaarlijks worden ook de financiën m.b.t. overblijf verantwoord aan deze raad. 
In de eerste schoolweek van het schooljaar ontvangen alle ouders een briefje met de informatie over 
deze voorzieningen. 
 
De naam van de contactpersoon en de kosten van het overblijven vindt U in hoofdstuk 9. 
 
 

Buitenschoolse opvang 
 

Elke basisschool is verplicht om aan ouders de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang van hun 
kinderen te bieden. Het Molenbolwerk heeft voor deze opvang een convenant gesloten met BSO 
TiekeKids (particuliere organisatie voor buitenschoolse opvang). Als u voor uw kind gebruik wilt 
maken van deze vorm van opvang, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met BSO TiekeKids. 
Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden door medewerkers van BSO 
TiekeKids naar en van onze school gebracht en gehaald. 
BSO TiekeKids, 17 Oktoberplein 6, 4515 CP IJzendijke. Tel. 0117 – 30 27 90 
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Klachtenregeling 
 
Het kan gebeuren dat ouders klachten hebben over de school. Deze klachten kunnen heel divers zijn: 
agressie, onvoldoende begeleiding van het kind, gebrekkige communicatie met de ouders, 
ongewenste intimiteiten, beslissingen die ten onrechte zijn genomen of zijn uitgebleven, enz. 
Wanneer ouders klachten hebben over school, kunnen zij in eerste instantie contact opnemen met de 
groepsleerkracht, die hen –indien nodig- doorverwijst naar de directie. 
 
Ook wanneer ouders, na herhaalde pogingen, het probleem niet kunnen oplossen met de 
groepsleerkracht, kunnen zij om inmenging van de directie vragen. 
Wil men, om wat voor reden dan ook, de klacht niet voorleggen aan de leerkracht of de directie, of 
komt men er ook met de directie niet uit, dan kunt U terecht bij een contactpersoon. Deze 
contactpersoon kan bij de klacht bemiddelen of U in contact te brengen met de vertrouwenscommissie 
van het bestuur. De vertrouwenscommissie zal bekijken of de klacht door een bemiddeling kan 
worden verholpen of zal de klacht doorverwijzen naar een onpartijdige landelijke klachtencommissie.  
Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie van het Verus (Vereniging voor katholiek en 
christelijk onderwijs). 
U kunt uw klacht ook rechtstreeks aanmelden bij deze commissie. 
Vanzelfsprekend behandelen alle betrokken personen uw klacht vertrouwelijk. 
 

Naam en adres van de contactpersoon van onze school en de landelijke klachtencommissie vindt u in 
hoofdstuk 9. 
Het volledige reglement van de klachtenregeling kunt U opvragen bij de directie. 

 
 

GSM op school? 
 
Het gebruik van een GSM op school is niet nodig en daarom ook niet toegestaan. Als het nodig is dat 
kinderen onder schooltijd contact opnemen met ouders of anderen dan is dit altijd met toestemming 
van de leerkracht en wordt hiervoor de telefoon van school gebruikt. Om veiligheidsredenen vragen 
we de kinderen, die een gsm mee naar school nemen (om bijv. na schooltijd bereikbaar te zijn), deze 
’s morgens in bewaring te geven in het klaslokaal. Als dit niet gebeurt, is beschadiging of zoek raken 
van de gsm voor het risico van de ouders. 
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6 De ontwikkeling van de school 
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
 

Het Molenbolwerk is voortdurend bezig het onderwijs te laten meegroeien met de maatschappelijke en 
onderwijskundige ontwikkelingen. De invoering van nieuwe methodes, het werken vanuit 
onderwijsbehoeften, het vergroten van de mogelijkheden om kinderen hulp te kunnen bieden, het 
intensiveren van de communicatie tussen iedereen die bij de school betrokken is zijn daarvan de 
merkbare resultaten. 
De overheid verplicht de basisscholen tot een systematisch bewaken van de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school. Dit doet zij o.a. door het verplicht stellen van een schoolplan. In het 
schoolplan geeft het Molenbolwerk aan hoe de school over een periode van 4 jaar de kwaliteit van het 
onderwijs denkt te bewaken en te verbeteren. Het schoolplan komt tot stand via een ‘kwaliteitscyclus’:  
* De school brengt eerst in kaart wat haar zwakke en sterke kanten zijn. Bronnen hiervoor zijn o.a. 
       -     enquêtes onder de teamleden, de ouders en de kinderen; 

- de leerresultaten van de kinderen; 
- rapporten van inspectiebezoeken; 
- toetsing van het onderwijsaanbod aan de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn doelen, die door 

de overheid zijn opgesteld, waaraan elke basisschool moet voldoen; 
* Op basis van deze analyse stelt de school een plan ter bewaking of verbetering op; 
* Gedurende en na afloop van dit plan herhaalt de school de analyse om te kijken of de gestelde 
doelen bereikt zijn; 
* Op basis van deze actuele analyse stelt de school zich weer nieuwe doelen voor de komende 4 jaar. 
 

De voornaamste punten uit ons huidige schoolplan (2019-2023) zijn: 
 

- Afstemming op onderwijsbehoeften: 
- Vergroten van de expertise met betrekking tot datgene wat passend onderwijs van de school vraagt 
- Werken met leerlingkaarten als basisregistratie voor alle kinderen. 
 

- Onderwijskundige vernieuwing: 
- De school ontwikkelt zich verder als mindset-vriendelijke school. 
- De school versterkt het onderwijs in sociaal-emotionele vorming: ‘Rots&Water’-school. 
 

- Methodische vernieuwing: 
- Invoering van een nieuwe methode voor geschiedenis in de groepen 5 t/m 8. 
- Keuze en invoering van een nieuwe methode voor schrijven in de groepen 3 t/m 8. 
- Uitbreiding van de mogelijkheden die Bieb-in-School de school biedt (technisch lezen en 
leesbevordering). 
 

- Kwaliteitszorg: 
- De school evalueert een aantal instrumenten waarmee zij zelf haar kwaliteit meet en voert zo nodig 
nieuwe instrumenten in. 
- De school vergroot de mogelijkheden voor collegiale consultatie, wederzijdse klassenbezoeken en 
coaching. 
 
De ontwikkelingen in het onderwijs gaan soms zo snel, dat een plan opstellen voor 4 jaar moeilijk is. 
Aanpassingen gedurende de looptijd van het schoolplan, zijn dan ook eerder regel dan uitzondering. 

 
Zorg voor de relatie school en omgeving 
 
De school onderhoudt met vele instanties en organisaties contacten. De voornaamste zijn: 
 

- Directieberaad: 
Maandelijks komen de directies van de scholen binnen ons bestuur bij elkaar om overleg te voeren. 
Bestuurlijke en onderwijskundige zaken die relevant zijn voor alle zeven scholen worden 
doorgesproken en beleid wordt vernieuwd, bestudeerd en aangepast. 
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- Parochie: 
 Als katholieke school onderhouden we contacten met de Andreasparochie. Deze samenwerking 

betreft o.a. gezinsvieringen en de voorbereidingen op de Eerste H. Communie en het Vormsel. 
 

- Fotograaf. 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf foto’s maken van de kinderen. Het ene jaar maakt hij groepsfoto’s en 
het andere jaar individuele foto’s. 
Vooraf zal er via het weekbericht mededeling gedaan worden wanneer de schoolfotograaf komt. 
 

- GGD Zeeland: 
De GGD adviseert de school o.a. bij projecten over jeugdgezondheidszorg en geeft op ons verzoek 
ook voorlichting aan ouders. De school kan ook voor educatieve materialen een beroep doen op de 
GGD. Zie ook hoofdstuk 4. 

 

- Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen: 
Bij deze dienst kan de school terecht voor projectcollecties en andere literaire materialen ter 
ondersteuning van ons onderwijs. Ook is zij partner in het samenwerkingsproject ‘Bieb op school’. 

 
- Emergis/Indigo: 

 Wanneer kinderen problemen hebben die hun oorzaken buiten school hebben, kan door de school 
een voorstel aan de ouders worden gedaan om de begeleiders van Emergis in te schakelen.  

 Te denken valt aan problemen van psychische, sociale of opvoedkundige aard.  
 

- Onderwijsbegeleidingsdienst RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland):  
Deze dienst is een instantie die het team kan helpen met allerlei zaken en problemen.  
Zij geven o.a. advies over de keuze en invoering van methodes, over de aanpak van problemen en  
verzorgen nascholing en cursussen voor de leerkrachten. 
Ook kunnen zij op verzoek van de school advies geven over kinderen die ontwikkelingsproblemen 
hebben en zo nodig bij deze kinderen onderzoek doen.  

 
      -    Gemeente Sluis: 
De school onderhoudt met name op twee terreinen contacten met de gemeente Sluis. Ten eerste is de 
gemeente eigenaar van het schoolgebouw en uit dien hoofde ook betrokken bij het onderhoud van het 
gebouw. Ten tweede ziet de gemeente toe op de naleving van de leerplicht. Daarvoor is er een 
regelmatige administratieve uitwisseling tussen de school en de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Sluis. 
 

- CEZVL: 
Deze instantie (CultuurEducatie Zeeuws-Vlaanderen) is namens de scholen van de gemeente Sluis 
de uitvoerende en organiserende instantie voor het ‘cultuurmenu’, een programma voor culturele 
vorming voor basisschoolleerlingen. 
 

 

Sponsoring 
 
In een kleine leefgemeenschap zoals IJzendijke hechten we veel waarde aan een 
goede relatie met de plaatselijke middenstand. Nogal eens blijken school en 
middenstand voor een beetje van elkaar afhankelijk. We stellen het dan ook zeer op 
prijs dat zij, of andere commerciële instellingen of bedrijven, de school soms financieel of in 
natura willen ondersteunen. Daarbij stellen we wel de volgende voorwaarden: 
- de sponsoring moet direct of indirect ten goede komen aan de kinderen; 
- de sponsoring mag geen invloed uitoefenen op de inhoud of organisatie van het onderwijs; 
- de kinderen mogen onder schooltijd noch mondeling, noch via lesmateriaal of aankleding van de 

lesruimtes doelbewust in aanraking gebracht worden met reclame-uitingen; 
- met inachtneming van het voorgaande, mogen reclame-uitingen die gericht zijn op leerlingen, 

deze niet stimuleren tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten en tot het aanmoedigen van hun 
ouders om producten of diensten van de sponsor af te nemen; 

- de eigenlijke onderwijsactiviteiten mogen niet afhankelijk gesteld worden van sponsoring; 
- de school mag door sponsoring niet verplicht worden tot een tegenprestatie.
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7 De resultaten van het onderwijs 
 

Resultaten van het onderwijs; inleiding 

 
Onze school streeft kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs na. Over wat kwalitatief goed onderwijs 
eigenlijk is, valt veel te zeggen. Gaat het hier, in uitersten: 
* om het halen van zo hoog mogelijke leerprestaties of 
* om een totale evenwichtige ontwikkeling en welbevinden van kinderen? 
In hoofdstuk 2 van deze schoolgids hebben wij al het een en ander geschreven over de 
uitgangspunten voor het onderwijs op onze school. Daarin hebben we proberen duidelijk te maken dat 
wij het ontwikkelen van kennis bij kinderen als (belangrijk) onderdeel beschouwen van een bredere 
persoonsontwikkeling. Als school willen we vooral ook werken aan die bredere ontwikkeling. 
 
Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te bewaken en waar mogelijk te verbeteren wordt 
gewerkt vanuit een kwaliteitsbeleid. Bij het voeren van kwaliteitsbeleid is het noodzakelijk, dat op een 
systematische wijze gegevens verzameld wordt over die onderdelen, die wij voor de kwaliteit van het 
onderwijs maatgevend vinden. Mede door het verzamelen van deze gegevens zijn wij in staat te 
bepalen of de kwaliteit van het onderwijs op onze school zich ontwikkeld. 
 
U begrijpt dat een aantal aspecten van ons onderwijs goed in cijfers of tevredenheidscores zijn uit te 
drukken (leerprestaties, leerlingenzorg, samenwerking tussen de leerkrachten en het 
onderwijsleerproces). Dit terwijl andere aspecten niet of nauwelijks in cijfers of maten zijn uit te 
drukken (zoals het sociale klimaat, emotionele welbevinden, motivatie en inzet).  

 
Op de volgende terreinen verzamelen we gegevens: 

Kwaliteitsaspect Middelen 

Leerprestaties van de kinderen * Gemiddelde groepsresultaten van toetsen, die op school worden 
   afgenomen 
* Gemiddelde resultaten van de centrale eindtoets van groep 8 
* Percentage van de schooladviezen voor het voortgezet 
   onderwijs, dat na 2 jaar juist bleek te zijn geweest.  
* Sociaal-emotioneel meetinstrument en veiligheidsmonitor 

Structuur waarmee kinderen 
worden geholpen, die extra hulp 
behoeven bij hun ontwikkeling. Dit 
gebeurt in groter verband: de 
kwaliteitskring, waaraan alle 
scholen van Scoba deelnemen. 

* Aantal kinderen dat in de kwaliteitskring besproken werd 
* Aantal kinderen dat begeleid en/of onderzocht werd door externe 
specialisten uit het  
* Aantal kinderen dat verwezen werd naar het speciaal 
   (basis-)onderwijs, in vergelijking met het landelijke gemiddelde 
* Aantal kinderen dat teruggeplaatst werd vanuit het speciaal 
   basisonderwijs 

Samenwerking tussen de 
leerkrachten 

* Onderzoek naar het oordeel van leerkrachten over interne 
communicatie, besluitvorming, teamgeest, onderwijsvernieuwing, 
leiding van de school en personeelsbeleid 

Onderwijsleerproces, waaronder 
het opvoedkundige klimaat 

* Onderzoek naar het oordeel van leerkrachten, ouders en kinderen 
over het verloop van het onderwijsleerproces 

Leerlingenzorg * Onderzoek naar het oordeel van leerkrachten over de zorg voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven  

Actieplan (schoolontwikkelingsplan) * Plan met evaluatie, waarin de doelen, inspanningen en resultaten 
  per schooljaar worden weergegeven 

Het onderzoek waarvan hierboven sprake is maakt gebruik van gegevens van leerkrachten, ouders en 
kinderen. Ze wordt elke 4 jaar afgenomen.  
 

Gegevens over onze school 
 
-Leerprestaties van de kinderen. 
Scholen zijn verplicht in hun schoolgids te rapporteren over de resultaten van het onderwijs. Bij het 
rapporteren van resultaten speelt een belangrijke rol aan welke maatstaf deze gegevens afgemeten  
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worden. Zo kunnen we de gemiddelde prestaties van onze kinderen afzetten ten opzichte van wat 
landelijk ‘gemiddeld’ gepresteerd wordt. Daarnaast kunnen we vaststellen of in de loop van de jaren 
de resultaten van de eigen school op eenzelfde peil blijven, dan wel verbeteren of verslechteren. 
 
Wij gebruiken bij voorkeur toetsen, waarbij de resultaten afgezet kunnen worden tegen landelijke 
gemiddeldes.  
Voor de rekenontwikkeling en een aantal aspecten van de taalontwikkeling wordt er gewerkt met 
landelijk genormeerde toetsen van het instituut voor toetsontwikkeling Cito. Deze worden jaarlijks in de 
groepen 3 t/m 8 afgenomen. Sommige onderdelen worden 2 keer per jaar getoetst, andere worden 1 
keer per jaar getoetst. 
De resultaten worden ingedeeld in 5 niveaus, te weten:  
Niveau A: De score behoort tot de 25% hoogst scorende kinderen van het land. 
Niveau B: De score behoort tot de 25% net boven het landelijke gemiddelde scorende kinderen. 
Niveau C: De score behoort tot de 25% net onder het landelijke gemiddelde scorende kinderen. 
Niveau D: De score behoort tot de 15% ruim onder het gemiddelde scorende kinderen. 
Niveau E: De score behoort tot de 10% laagst scorende kinderen. 
Precies tussen niveau C en niveau B ligt het landelijke gemiddelde. 
 
Van elk afgenomen toets berekenen wij ook een groeps- of schoolgemiddelde. Door deze 
gemiddeldes een aantal jaren achter elkaar te zetten wordt een trend zichtbaar.  
Wij maken een dergelijke trendanalyse steeds over de laatste 3 schooljaren. 
 
Als school stellen wij als minimum, dat leerlingen gemiddeld minstens op het landelijke 
gemiddelde presteren. Ons streefdoel leggen we iets hoger: wij willen op  
60% van de afnamemomenten gemiddeld op of boven het landelijke gemiddelde scoren. 
 
Een aantal leerlingen volgt op sommige ontwikkelingsgebieden een eigen programma, dat niet 
vergelijkbaar is met dat van hun groepsgenoten. Bij deze leerlingen kan sprake zijn van een 
achterblijvende ontwikkeling, maar ook van een voorlijke. Deze leerlingen maken soms andere toetsen 
dan de overige kinderen.  
 

De meest actuele resultaten (trendanalyses) van de toetsen publiceren we jaarlijks in het 
schooljaarverslag, dat rond 1 november gereed is. Dit jaarverslag is ook beschikbaar voor de ouders. 
Via het Weekbericht worden de ouders geïnformeerd wanneer het schooljaarverslag beschikbaar is.  

 
-Gemiddelde duur schoolloopbaan 
Afgelopen verslagjaar telde het Molenbolwerk (op 1 oktober) totaal 106 leerlingen. Ruim 90% van 
deze leerlingen doorloopt onze basisschool in de meest gebruikelijke periode van 8 a 9 schooljaren.  
Bij 3% van de kinderen is er sprake van een verkorting van deze schoolloopbaan (7 á 8 schooljaren). 
5% van de kinderen doet (bijv. door een doublure) langer over hun schoolloopbaan (9 á 10 
schooljaren). 
 

-Gemiddelde resultaten Centrale-eindtoets. 
Elk jaar wordt op onze school bij alle kinderen van groep 8 de centrale eindtoets afgenomen (m.u.v. 
de volgens wettelijke voorschriften toegestane uitzonderingen). Per kind wordt daarover aan de 
ouders gerapporteerd. De gegevens bevestigen als het goed is de reeds op dat moment gedane 
advisering voor het vervolgonderwijs.  
Ook de school krijgt een rapport. Daarin wordt de gemiddelde prestatie van alle leerlingen vermeld. 
Deze gegevens krijgen wij reeds jaren. In deze schoolgids vermelden we het gemiddelde resultaat van 
de kinderen over de afgelopen 3 jaar opnemen.  
 
We vermelden de ongecorrigeerde score. In de gecorrigeerde score worden specifieke 
omstandigheden van sommige leerlingen verrekend, waardoor de gemiddelde score anders uitvalt. De 
gecorrigeerde score is de score die de onderwijsinspectie hanteert bij de beoordeling van de school. 
 

 Landelijk gemidd. score:  535 

ongecorrigeerde score van onze school in het schooljaar 2018- 2019 536,1 

Gemidd. ongecorrigeerde score over de schooljaren ’16/’17- ’18/’19 535,2 
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-Adviezen voortgezet onderwijs. 
Bij de adviezen voor het voortgezet onderwijs spelen de ervaringen met het kind gedurende de 
periode, dat het onze school bezocht, de score van de cito-eindtoets en in sommige gevallen een 
specifiek onderzoek naar de aanleg een rol. Als school vinden wij het belangrijk na te gaan in 
hoeverre deze adviezen na 2 jaar voortgezet onderwijs juist bleken te zijn. Wij geven in de schoolgids 
aan welk percentage van de adviezen juist bleek te zijn. Daarnaast wordt aangegeven het percentage 
kinderen, waarvan de mogelijkheden te laag, dan wel te hoog zijn ingeschat.  
Voor de duidelijkheid dient hierbij vermeldt, dat het gaat om de adviezen van de school en niet om de 
uiteindelijke schoolkeuze die de ouders voor hun kinderen maken. Het kan immers voorkomen dat de 
ouders hun kinderen anders inschatten of dat scholen voor voortgezet onderwijs andere 
toelatingscriteria hanteren. 
 
Aantal schoolverlaters in de afgelopen 5 jaar:  64 = 100% 
Percentage juiste adviezen na 2 jaar: 83% 
Percentage onjuiste adviezen na 2 jaar: 17% 
                                                  waarvan “te hoog ingeschat”: 4% 
                                                  waarvan “te laag ingeschat”: 12% 
 

-Kwaliteit van de leerlingenzorg 
Het onderzoek van Beekveld & Terpstra is een tevredenheidsmeting onder de leerkrachten en ouders 
over alles wat in school samenhangt met de leerlingenzorg. Alle aspecten van de zorg scoorden bij de 
meest recente meting (2019) onder de leerkrachten gemiddeld een tevredenheid van hoger dan 90%.  
 
 

De zorgstructuur  

 
-Zorgactiviteiten: 
Er vinden jaarlijks tenminste 5 leerlingbesprekingen/groepsbesprekingen in teamverband plaats. 
Daarnaast talrijke gesprekken met individuele leerkrachten over leerlingen. 
In de leerlingbesprekingen werden in het schooljaar 2018 – 2019 totaal 28 verschillende leerlingen 
besproken. 2 Leerlingen werden nieuw ter bespreking ingebracht. Bij 5 leerlingen werd het 
zorgdossier gesloten. Bij 3 van deze was de reden het verlaten van de onze basisschool. 
Voor de meeste leerlingen kon worden volstaan met collegiale consultatie en uitwisseling van 
ervaringen en observaties.  
Betreffende 6 leerlingen waren de ontwikkelingen binnen de eigen leerlijnen onderwerp van gesprek 
 
De kwantiteit en aard van de hulpvragen en ontwikkelingsproblemen worden hieronder schematisch 
weergegeven: 

Totaal aantal leerlingen op het Molenbolwerk  106 =100% 

Aantal leerlingen besproken in relatie tot extra ondersteuning 28 28% 

Aantal kinderen dat met hulpvraag is ingebracht in de Kwaliteitskring 2 2% 

Aantal leerlingen waarbij gedurende het schooljaar extern onderzoek werd gedaan 2 2% 

Aantal verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs 0 0% 

 
De gevraagde of geboden extra ondersteuning betrof de volgende ontwikkelingsgebieden: 

 Aantal kinderen 

- sociaal emotionele problematiek 6  

- voorlijke ontwikkeling 2  

- gedrag t.o.v. leerlingen/leerkracht 1  

- werkhouding/concentratie 4  

- rekenen 7  

- technisch lezen 9  

- begrijpend lezen 2  

- spelling 11  

- lees/rekenvoorwaarden (groep 1-2) 1  

- brede ontwikkelingsachterstand 1  

- motoriek, fysieke problemen en spraak/logopedie 10  
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- gezinsomstandigheden 1  

Aantal kinderen dat zorg behoefte op twee ontwikkelingsgebieden:  9 

Aantal kinderen dat zorg behoefte op meer dan 2 ontwikkelingsgebieden: 9 

  
5 leerlingen worden begeleid door specialisten uit het speciaal onderwijs (ambulant-begeleiders). 
Hierbij waren de groepsleerkrachten, de ib-er, klassenassistenten en de ouders betrokken. 
Het aantal leerlingen in school waarbij dyslexie is vastgesteld of die gevolgd worden vanwege het 
risico van vermoede dyslexie: 8 
Het aantal leerlingen met een gediagnosticeerde autistische of gedragsstoornis: 4 
Het aantal leerlingen met een gediagnosticeerde motorische stoornis: 2 
Het aantal leerlingen waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld: 1 
Het aantal leerlingen met een SO of SBO-indicatie of aanwijzing: 5 
Voor al deze leerlingen worden aanpassingen in leerstof en/of didactiek gedaan. 
 
De Ib-er bezocht dit jaar 16 keer de bijeenkomsten van de Kwaliteitskring. 
 

Vorderingen in de schoolontwikkeling 
 

Gedurende een schooljaar zetten de teamleden en andere betrokkenen zich volop in om de kwaliteit 
van de school te onderhouden en te verbeteren, zonder dat de resultaten hiervan misschien altijd 
even direct zichtbaar, merkbaar en meetbaar zijn. 
Deze inzet gebeurt planmatig. De acties in het kader van de schoolontwikkeling zijn vastgelegd in het 
schoolplan voor de periode 2019 – 2023 en worden vertaald in een jaarlijks actieplan. 
Dit actieplan wordt in het lopende jaar tenminste eenmaal met het gehele team en 
Medezeggenschapsraad geëvalueerd. Na afloop van ieder schooljaar maakt de school een 
gedetailleerd Schooljaarverslag over de gerealiseerde schoolontwikkeling en de leerresultaten. Via het 
Weekbericht wordt gecommuniceerd wanneer het Schooljaarverslag gereed is. Als u interesse heeft in 
het schoolplan, in het jaarplan van het lopende schooljaar of het schooljaarverslag, dan kunt u bij de 
directeur een exemplaar vragen. 
Uw interesse in de inhoudelijke ontwikkeling van onze school wordt zeer gewaardeerd! 
 

Beoordeling door de onderwijsinspectie 
 

Jaarlijks rapporteert de school de resultaten van leerlingen aan de onderwijsinspectie. Op basis 
hiervan beoordeelt de inspectie of de school presteert naar verwachting. In dat geval kent de inspectie 
de school het zogenaamde ‘regulier toezicht’ toe. Elke 4 jaar bezoekt de inspectie de school en 
beoordeelt de school dan op een aantal kerntaken. Het laatste bezoeken vond plaats in september 
2018. Het Molenbolwerk valt al sinds jaar en dag binnen het ‘reguliere toezicht’. Dat wil zeggen dat de 
school aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. De juistheid van dit toezicht is tijdens het laatste 
inspectiebezoek opnieuw bevestigd. De rapporten van de laatste inspectiebezoeken kunt u vinden op 
de website van de onderwijsinspectie (www.owinsp.nl)  

http://www.owinsp.nl/
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8 Schoolregels; school- en  
vakantietijden 
 

Leerplicht 
 
Kinderen zijn vanaf hun 5e verjaardag leerplichtig. Dan moeten zij dus naar school. 
Echter, kinderen zijn vanaf hun 4e verjaardag op school welkom. 
Na de gewenningsperiode op school gaan we ervan uit dat ook de vierjarige kinderen de gebruikelijke 
schooltijden meedraaien en dat verzuim overlegd wordt, evenals eventueel verlof van school. 
 
 

Schoolbenodigdheden 
 
In principe verschaft de school alles aan de leerlingen dat zij op school nodig hebben:  
een gymtas, huiswerktas, etui, pennen, potloden, kleurpotloden, een multomap, een gum en liniaal, 
boeken en schriften. Van kinderen die verwijtbaar onzorgvuldig met schoolmateriaal omgaan, kan 
gevraagd worden deze benodigdheden in het vervolg van thuis mee te brengen. 
Vanaf groep 4 schrijven alle kinderen verplicht met een vulpen. Deze vulpen wordt door school 
verstrekt. Kinderen die zelf een vulpen o.i.d. willen meenemen mogen dit, op die voorwaarden dat zij 
de kwaliteit van deze vulpen eerst door de leerkracht laten beoordelen.  
Een agenda wordt in groep 7 en 8 door school verstrekt. Een andere agenda is niet toegestaan! 
Pennenstandaards, correctievloeistof of correctiepennen en fijnschrijvers mogen in de klas door de 
kinderen niet gebruikt worden! Een eigen etui is toegestaan. 
 
 

Schooltijden 
 
Groepen 1 t/m 4: 
 - 's morgens van 8.45 - 12.00 u. (woensdag tot 12.15 u.) 
 - 's middags van 13.00 - 15.15 u. 
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. 
 
Groepen 5 t/m 8: 
 - 's morgens van 8.45 - 12.00 u. (woensdag tot 12.15 u.) 
 - 's middags van 13.00 - 15.15 u. 
Woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 vrij. 

 
 

 Regels voor aanvang en einde schooltijd 
 
-Het brengen en halen van uw kind: 
De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf een kwartier voor aanvang van de schooltijd 
even een kijkje in het kleuterlokaal nemen. 
De kleuters mogen tot het belsignaal buiten blijven spelen. Als de kinderen na het belsignaal naar de 
klas gaan, nemen de ouders bij voorkeur bij de klasdeur afscheid van hun kleuter.  
Ouders die hun kinderen komen ophalen wachten meestal bij het hek aan de straat. Als het slecht 
weer is kunt u echter ook binnen in de garderobe op uw kind wachten. 
Ook na schooltijd bent u altijd van harte welkom om een kijkje te nemen in de klaslokalen. 

 
-De speelplaats  
van onze school bestaat uit 2 gedeeltes: 
Het achterste gedeelte van de speelplaats is voor het spel van de groepen 1 t/m 4. 
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Het voorste gedeelte van de speelplaats is voor de groepen 6 t/m 8.  
Kinderen worden op z'n vroegst een kwartier voor aanvang van school op de speelplaats verwacht.  
Vanaf dat moment is er ook toezicht op de speelplaats.  
 
Op de speelplaats gelden speelplaatsregels. Deze worden regelmatig met de kinderen 
doorgesproken. 
De kinderen mogen vrij gebruik maken van de speelmaterialen die in de garderobe staan, mits ze 
deze gebruiken zoals ze bedoeld zijn. Voetbal met een grote bal is verboden. 
 

-Op de fiets  
De fietsenstalling van de school heeft maar een beperkte capaciteit. Vandaar dat we grenzen moeten 
stellen aan welke kinderen op de fiets naar school mogen komen. Op de fiets naar school komen is in 
principe alleen toegestaan aan kinderen die buiten de kern IJzendijke wonen (voorbij Tivoli, 
Oranjestraat en Mauritsweg). Kinderen die binnen de kern wonen en denken een geldig excuus te 
hebben, vragen (elke jaar opnieuw) vooraf toestemming aan de directie. 
Een te volle fietsenstalling leidt doorgaans tot vallende en beschadigde fietsen. De school is niet 
verantwoordelijk voor schade aan fietsen van kinderen, die zich niet aan de fietsafspraak houden. 
Steekproefsgewijs controleren we of de kinderen zich aan de fietsafspraken houden. 
De kinderen mogen zich onder schooltijd niet ophouden in de fietsenstalling! 

 
-Regenlaarzen: 
Als het slecht weer is, komen veel kinderen met rubberlaarzen naar school. In het gebouw mogen zij 
deze laarzen niet aanhouden. Ze laten deze achter bij de jassen. Zorgt u dan dat ze gymschoenen of 
pantoffels bij zich hebben en zet de naam in de laarzen. 
 
 

Huisregels van het Molenbolwerk 
 
Dit zijn de ‘dagelijkse’ regels in school. Ze worden regelmatig onder de aandacht van de kinderen 
gebracht. We hopen dat ze op den duur een vanzelfsprekendheid worden. 
U vindt de regels die zowel betrekking kunnen hebben op de leerkrachten, ouders en kinderen van de 
school in de bijlage van de schoolgids. 
 
 

Kledingvoorschriften 
 

Zie hiervoor de ‘Gedragscode’ in de bijlage van deze schoolgids. 
 
 

Regels in geval van ziekte en ander schoolverzuim 
 
Melding van afwezigheid: 
Als uw kind ziek is, of als er een andere reden is, waardoor uw kind niet naar school kan komen, 
verzoeken wij U daar direct melding van te maken. Bij voorkeur telefonisch: 

 

 MOLENBOLWERK   tel.  30 15 42 
 
Uiteraard kan een ziektemelding ook gedaan worden middels een briefje, maar wel dezelfde ochtend/middag.  
Dit om ongerustheid te voorkomen. 
 
Als U de ziektemelding via één van uw andere kinderen doorgeeft, graag d.m.v. een briefje.  
De praktijk leert namelijk dat de kinderen mondelinge boodschappen nogal eens vergeten door te geven !!  
Voor kinderen die langdurig ziek zijn, wordt de mogelijkheid van huiswerk met de ouders besproken. 
 
Kinderen, die zonder bericht van de ouders afwezig zijn, worden geregistreerd als ‘ongeoorloofd afwezig’ 
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- Melding van aard van de ziekte van een leerling. 
De directeur is wettelijk verplicht om een ongewoon aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten  
te melden bij de GGD. Het gaat dan om een ongewoon aantal zieken met dezelfde verschijnselen, 
zoals diarree, geelzucht of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen.  
 
In overleg met de GGD kunnen er dan maatregelen genomen worden om verdere verspreiding van de ziekte 
te helpen voorkomen. Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is  
vastgesteld, stellen wij het dan ook zeer op prijs, dat u dit meldt aan de leerkracht of directeur. 
Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Verzuim, anders dan door ziekte, dient U tevoren te regelen (zie vervolg)!  
 
 

Gymnastiekregels 
 

De kleuters gymmen wekelijks in de officiële gymzaal en soms ook nog (onregelmatig en afhankelijk 
van het weer) in onze eigen speelzaal. 
In de speelzaal en gymzaal zijn gymschoenen verplicht! Deze gymschoenen mogen geen zwarte 
zolen hebben! En natuurlijk niet dezelfde schoenen als ook buiten gedragen worden. Dus....schone  
gymschoenen, en graag zonder veters, zodat ze gemakkelijk aan en uitgaan. Instappers dus of schoenen  
met klittenband!!  
 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer per week in de zaal aan de Verlengde Molenstraat. 
Gymkleding is verplicht !! Deze wordt bewaard in een tasje op school en wordt aan het begin van elke 
vakantie meegegeven om gewassen te worden. Het is zeer raadzaam al de spullen te merken! 
De gymkleding bestaat uit: 
 - shirt met korte broek of gympakje en gymschoenen met antislip profiel (geen zwarte zolen!) 
Gymkleding en schoeisel worden niet voor en na de gymles gedragen !!! 
Kinderen zonder de vereiste gymbenodigdheden worden van de gymles uitgesloten en blijven tijdens 
de gymles op school bij een andere leerkracht! 
 
De gymspullen worden op school bewaard in een door de school verstrekte gymrugzak.  
 
Voor kinderen die om fysieke/gezondheidsredenen niet mee kunnen gymmen, verwachten we van de ouders  
een briefje, mailtje of telefoontje met opgave van redenen. Zonder dit bericht gymmen de kinderen ‘gewoon’ mee! 
 

Vakantieregeling 
 
Met in achtneming van onderstaande vakantiedagen, komt schooljaar 2019-2020 uit op 890,25 
lesuren uur voor de onderbouw en 995,75 lesuren voor de bovenbouw. 
 
U dient uw vakanties binnen het onderstaande rooster te plannen. Zo niet, dan moet U verlof 
aanvragen. Daarbij hanteren wij de richtlijnen die ons door het ministerie zijn gegeven (zie vervolg). 
 

 Vakantiedata schooljaar 2019 - 2020: 
 
 Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 
 Kerstvakantie 23 december 2019 om 12.00 uur t/m 3 januari 2020 
 Carnavalsvakantie 24  t/m 28 februari 2020 
 2e Paasdag 13 april 2020 
 Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2020 
 Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
 Pinksteren 1 en 2 juni 2020 

Extra vrije dagen voor de groepen 1 t/m 4: 15 november 2019 en 17 juni 2020 en de dag (nog 
nader te bepalen) na de schoolreis. 

 Zomermiddagen 6, 7 en 9 juli 2020 (alleen voor groep 1 t/m 4) 
 Zomervakantie            10 juli (12.00 uur) t/m 21 augustus 2020 
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Informatie en regels over het aanvragen van extra schoolverlof. 
 
U dient elk schoolverzuim schriftelijk aan te vragen!  
Daarvoor kunt U op school vragen naar een daarvoor bestemd formulier. 
 
Beslissing over een aanvraag: De directeur beslist over de aanvraag. Voor aanvragen van meer dan  
10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
 
Gewichtige omstandigheden: In de leerplichtwet worden enkele gewichtige omstandigheden genoemd, 
waarbij verzuim geoorloofd is.  
 
Gewichtige omstandigheden zijn:   
- verhuizing 
- huwelijk of huwelijksjubilea van familieleden 
- ziekte of overlijden van een familielid 
- in bepaalde gevallen: vakantie (zie hieronder) 
 

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 
- een tweede vakantie 
- sportevenementen buiten schoolverband 
- wintersport buiten de schoolvakanties  
- het bezoeken van een pretpark, e.d. 
- de wens eerder op vakantie te gaan dan het 
begin van de schoolvakantie (of later terug  
te komen). 
 

Elk verzuim zonder toestemming zal aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim. 
De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 

 
Op vakantie buiten de schoolvakanties: 
In bepaalde mate wordt rekening gehouden met het feit, dat sommige gezinnen niet in staat  
zijn tijdens de schoolvakanties op reis te gaan. Dit kan bijvoorbeeld verband houden met uw beroep. 
In een dergelijk geval moet u een brief van uw werkgever kunnen overleggen waarin staat dat u in 
verband met uw beroep geen gebruik kunt maken van een vakantie gedurende een schoolvakantie. 
De directie kan daarop (schriftelijk) eenmalig maximaal 10 verlofdagen voor een vakantie toekennen. 
 
In al deze gevallen dient het om de enige vakantie in het schooljaar te gaan.  
Bovendien mag deze vakantie niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. 
Vanuit school wordt zo nodig huiswerk meegegeven om een leerachterstand te voorkomen. 
 
 

Verjaardagen leerkrachten 
 
Hieronder is aangegeven wanneer elke leerkracht jarig is. Dit is echter niet altijd de dag waarop deze 
leerkracht ook daadwerkelijk zijn of haar verjaardag viert. Deze wordt namelijk vaak op een woensdag 
gevierd en wordt meegedeeld via het Weekbericht. Het is op onze school niet de gewoonte dat de 
kinderen gekochte cadeautjes meenemen voor de leerkracht. Iets dat zelf getekend of geknutseld is, 
wordt wel altijd op prijs gesteld! 
       
mevr. A. Maenhout 6 november  mevr. H. Radder  3 december 
mevr. M. Wiersum 25 december  mevr. E. Aerssens  2 januari  
dhr. F. Boerebach 21 februari  mevr. A. Mabelis   5 maart   
mevr. F. Steijaert 3 mei   mevr. J. Dieleman  4 mei   
mevr. T. Buijsse 7 mei   mevr. M. De Causmaecker 16 juni 
mevr. I. Joppe  28 juni 

 
Spreekuren 
 
In principe zijn de leerkrachten altijd voor u bereikbaar, maar een afspraak maken is altijd beter. 
De directeur is een deel van de week bereikbaar op het Molenbolwerk. Bij afwezigheid is deze 
doorgaans bereikbaar op de basisschool in Schoondijke, tel. 0117 - 401777 
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9 Groepsindeling, namen, taken en 
documenten 
 

Groepen: 
 

Leerkrachten: 
 

Groep 1  
 

Maandag en woensdag tot en met vrijdag 
Mevr. A. Mabelis (Annelies) 
Op dinsdag 
Mevr. J. Dieleman (Jenny) 
 

Groep 2 Van maandag tot en met donderdag 
 Mevr. F. Steijaert – Bauer (Francisca) 
Op vrijdagmorgen  
Mevr. N. Joppe (Nada) 
 

Groep 3  
 
 
 
Groep 4 
 
Groep 3 - 4 

Op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen  
Mevr. I. v.d. Voorde (Ingrid) 
Op maandag en de middagen 
Mevr. Aarnoutse - Basting (Janet) 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Mevr. Aarnoutse - Basting (Janet) 
Op woensdag  
Mevr. I. v.d. Voorde (Ingrid) 
 

Groep 5 Op maandag  
Mevr. J. Dieleman (Jenny) 
Op dinsdag t/m vrijdag 
Mevr. M. Wiersum (Marina) 
 

Groep 6  
 
Groep 7 

Op maandag t/m woensdag 
Mevr. N. Joppe (Nada) 
Op maandag t/m woensdag 
Mevr. E. Aerssens (Ellen) 
Op donderdag en vrijdag 
Mevr. T. Buijsse (Thea) 
Op de donderdagmiddagen wordt groep 7 gecombineerd met groep 8. 
Op de vrijdagmiddagen wordt groep 6 gecombineerd met groep 5. 
 

Groep 8 
 
 

Op maandag t/m vrijdag 
Mevr. Radder (Hanne) 
Om de woensdag 
Mevr. T. Buijsse (Thea) 
 

Onderwijsassistente Op maandag en donderdag 
Mevr. Martine de Causmaecker 
 

Intern begeleider 
 

Wekelijks op dinsdag en donderdag  
Mevr. A. Maenhout (Anne) 

 

Mevr. M. de Jaeger (Greet) en mevr. Morcus (Dominique) zijn onze schoonmaakkrachten. 
 
Gedurende het schooljaar zullen er twee stagiaires stage lopen vanuit het ROC en wel op maandag 
t/m woensdag. Zij zullen met name in groep 3-4 en 6-7 hun stage invullen. 
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Interne geledingen 
 

- Schoolbestuur  
Onze school valt onder het bestuur van de ‘Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws-
Vlaanderen’ (Scoba). Sinds 1 januari 2003 is dit het bevoegd gezag van alle confessionele scholen  
in West Zeeuws-Vlaanderen. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur: 
Dhr. Henk Verweg is te bereiken via het secretariaat van het bestuur: tel. 0117 – 45 22 90. 
 

- Medezeggenschapsraad 
Samenstelling M.R. per augustus 2019: 
 
Ouders: vacature mevr. Evelien de Visser (voorzitter en tevens Gmr-lid) 
Leerkrachten: mevr. Anne Maenhout 
  mevr. Jenny Dieleman (tevens Gmr-lid) 
Adviserend lid namens de directie: dhr. Frank Boerebach 

 

- Overblijven  
Contactpersoon voor het overblijven:  Annelies Mabelis. 
De kosten voor het overblijven zijn € 1,00 per keer/per kind. Per maand betaalt U echter maximaal € 6,25 
per kind of per jaar € 62,50. Voor een tweede of derde overblijvend kind zijn de kosten lager. 
In de eerste schoolweek van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met actuele informatie. 

 

- Activiteitencommissie 
De leden van de Activiteitencommissie van het Molenbolwerk per augustus 2019 
Voorzitter: Secretaris: 
Mevr. Isabel Lannoye vacature 
Zuiddiepe  2a 4515 SK IJzendijke  
Ilannoye@kpnmail.nl  
 
Overige leden:   
 Ilse Fliers Dieta Hekkert  Anouschka van Renterghem  
 Sigrid de Smit Simone Smits  Julia Temmerman  
 Sjoerd van de Wijnckel       Vivian de Visser           Kornaleijne Wilhelm  
 Marloes Winne Marijn de Wilde   Ingrid de Wit  
   
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019 – 2020 is vastgesteld op € 30,00 per kind. 
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag voor 1 november 2019 te voldoen. Contant op school of via 
rekening NL12RABO 015.94.04.886 t.n.v. ‘Scoba, Inzake activiteiten Molenbolwerk’. 

        
- Contactpersoon klachtenregeling 
De contactpersoon inzake de klachtenregeling: 
 
 dhr. Martin v.d. Plas 
 Oranjestraat 2 4515 CA  IJzendijke tel. 0117 – 30 14 48 
 
Landelijke klachtencommissie: 
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. 
Postbus 82324 2508 EH Den Haag. 
Tel: 070-3861697. 
e-mail: info@gcbo.nl www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl 

 
- Verkeersactiviteiten 
De activiteiten in het kader van verkeer en het verkeersveiligheidslabel worden georganiseerd door de 
Activiteitencommissie.  

 
 
 

mailto:Ilannoye@kpnmail.nl
mailto:info@gcbo.nl
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Externe instanties 
 

- Rijksinspectie 
De inspecteur voor onze school is dhr. Brinkman 
De inspecteur ziet toe of de wettelijke voorschriften worden opgevolgd, onderzoekt jaarlijks de kwaliteit 
van het onderwijs en brengt daarover verslag uit aan het bestuur, school en ministerie. 
Email: info@owinsp.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 
 

- Schoolbegeleidingsdienst 
 RPCZ 
 Postbus 351  
 4380 AJ Vlissingen 
 tel. 0118 – 48 08 00  
 

- Schoolgezondheidsdienst GGD 
 jeugdarts: mevr. de Paauw 
 tel. 0113 – 24 94 20 (’s morgens) tel. 0113 – 24 94 06 (’s middags) 
 www.ggdzeeland.nl 
 

- Parochie 
Parochie Andreas 

 p/a Pastoraal Centrum Oostburg 
 tel. 0117 – 45 33 74 
 

- Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 
www.pozv.nl  
Postbus 331 

 4530 AH Terneuzen 
             tel. 0115 – 64 92 00 
  

- Veilig Thuis Zeeland (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 
 info@veiligthuiszeeland.nl  www.vooreenveiligthuis.nl  tel. 0800-2000 
 

- Vraagbaak voor ouders over onderwijs: 
 www.oudersonderwijs.nl  vraag@oudersonderwijs.nl   tel. 0800-5010 

 

Documenten 
 
Wanneer U belangstelling heeft, kunt U de volgende documenten via de directeur ter inzage krijgen: 
- schoolplan 2019 – 2023 
- jaarplan schoolontwikkeling 2019-2020 
- ondersteuningsdocument Molenbolwerk 
- Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs 
- calamiteitenplan Molenbolwerk (waaronder ontruiming) 
- reglement klachtenregeling 
- huishoudelijk reglement Activiteitencommissie 
- reglement Medezeggenschapsraad  
- kerndoelen voor het basisonderwijs (publicatie van het ministerie) 
- inspectierapporten van de laatste visitaties kunt u vinden op www.owinsp.nl 
 
Het schoolbestuur Scoba hanteert de nodige reglementen en protocollen, samengebracht in een 
Vademecum.  
De dagelijks van toepassing zijnde protocollen zijn als bijlage in deze schoolgids opgenomen.  
De overigen kunt u vinden op de website van het bestuur: www.scoba.nl 

 

 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdzeeland.nl/
http://www.pozv.nl/
mailto:info@veiligthuiszeeland.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/
mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
http://www.scoba.nl/
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Bijlagen 
 
In deze bijlage vindt u de protocollen en reglementen die van kracht zijn op onze school. 

 
1. Gedragsprotocol voor personeel, stagiaires en leerlingen  50 
2. Schoolregels         52 
3. Protocol Pesten        53 
4. Afspraken gebruik ICT (internet)      58 
5. Protocol vervoer leerlingen      61 
6. Reglement genotsmiddelen      65 
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1. GEDRAGSCODE voor personeel, stagiaires en leerlingen 
 

Inleiding 
Deze gedragscode geeft weer welke normen en waarden we binnen Scoba wenselijk vinden 

om te hanteren. Deze gedragscode veronderstelt dat huidig personeel zich vrijwillig en uit 

eigen verantwoordelijkheid rekening houdt met het gene hierin vastgelegd is. 

Omdat de situatie van elke school, elke leerkracht en elke leerling specifiek is, kan deze code 

niet anders dan richtlijnen geven. Scherpe grenzen van wat wel en niet kan zijn niet te geven 

en zouden ook onrecht doen aan de realiteit. In elke beoordeling van wat wel of niet 

acceptabel is, is ook sprake van en zekere subjectiviteit. De gedragscode geeft richtlijnen aan, 

die aanleiding kunnen zijn voor het aangaan van een gesprek tussen betrokkenen. 

 

Uitgangspunt in deze gedragscode is dat personeel, stagiaires en leerlingen zich gedragen op 

een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van goed onderwijs. 

Criterium om te bepalen welk gedrag we (on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit gedrag 

ons onderwijs bevordert of daarvan afleidt. 

 

In algemene zin geldt dit zowel voor het personeel als voor de leerlingen binnen Scoba. De 

richtlijnen zijn in principe voor leerkrachten en leerlingen omkeerbaar: het gedrag, dat wij bij 

kinderen niet wenselijk vinden, willen we ook als leerkracht niet uitdragen en visa versa. 

Voor personeel en stagiaires geldt echter in grotere mate dan voor de leerlingen, dat zij zich 

bewust moeten zijn van hun representatieve functie. 

 

Algemene richtlijnen inzake kleding en uiterlijk:  

Onderwijzend personeel en stagiaires houden rekening met de leefomgeving waaruit de 

kinderen afkomstig zijn voor wat betreft kleding en uiterlijk. Zij worden geacht een goede 

inschatting te kunnen maken van wat er in die context acceptabel is.  

 

Concretiserend voor personeel, stagiaires en leerlingen: 

 Kleding en sieraden die vanwege tekst of symboliek grof is, uitlokken tot agressie 

of discriminatie of bedoeld zijn om reacties op te wekken, zijn niet wenselijk; 

 Grote zichtbare tatoeages zijn niet wenselijk; 

 Zichtbare grote piercings of een grote hoeveelheid zichtbare piercings zijn niet 

wenselijk. Ook kleine piercings die afbreuk doen aan het geven van goed 

onderwijs (zoals piercings door lip en tong) zijn niet toegestaan; 

 Extreme en aanstootgevende vormen van haardracht, die associaties oproepen met 

geweld en discriminatie zijn niet toegestaan; 

 Kleding die een goede communicatie en identificatie in de weg staan (bv. petten, 

zonnebrillen en gezichtsbedekkende sluier) is niet toegestaan; 

 Kleding waarbij andere lichaamsdelen dan armen en benen ontbloot zijn (bv. buik) 

is niet wenselijk; 

 Kleding die om andere reden sterk de aandacht afleidt van het onderwijsproces is 

niet toegestaan; 

 Sjaaltjes en hoofddoekjes uit religieuze overwegingen of als haardecoratie zijn 

toegestaan. 
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Algemene richtlijnen inzake gedragingen: 

Onderwijzend personeel, stagiaires en leerlingen laten in hun gedragingen zien dat zij gericht 

zijn op het geven en ontvangen van onderwijs. 

 

Concretiserend voor personeel, stagiaires en leerlingen: 

 Leerkrachten en stagiaires beperken het regelen van privéaangelegenheden onder 

lestijd tot het uiterste. Dat betekent o.a. dat hun mobiele telefoon is uitgeschakeld 

en dat zij voor derden niet bereikbaar zijn. Bereikbaarheid via het algemene 

schoolnummer moet kunnen volstaan; 

 Leerlingen hebben onder lestijd geen afleidende of niet-functionele spullen tot hun 

beschikking: mobiele telefoons en speelgoed worden opgeborgen of op een 

afgesproken plaats in school in bewaring gehouden; 

 Leerkrachten, stagiaires en leerlingen maken onder lestijd geen gebruik van e-

mail- of internetverkeer tenzij dit direct voortvloeit uit een lestaak; 

 De leerkrachten en stagiaires zorgen voor een normerende ordentelijk (d.w.z. 

opgeruimde en overzichtelijke) werkruimte voor hun leerlingen. Van leerlingen 

wordt verwacht dat zij aan deze ordentelijkheid bijdragen; 

 Leerkrachten, stagiaires gedragen zich in taal en houding respectvol en beschaafd 

tegenover kinderen (leerlingen) en volwassenen (collega’s, ouders, andere 

zakelijke contacten). Hierbij geldt het principe van omkeerbaar taalgebruik 

(‘spreek anderen alleen zo aan, als je zelf ook aangesproken wenst te worden’).  

 Leerlingen gedragen zich in taal en houding respectvol en beschaafd (beleefd) 

tegenover medeleerlingen en volwassenen (leerkrachten, overblijfouders, e.d.). 

 

Algemene richtlijnen inzake eten en drinken: 

Eten en drinken gaan niet samen met het geven en ontvangen van onderwijs. 

 

Concretiserend voor personeel, stagiaires en leerlingen: 

 De leerkrachten en stagiaires houden zich aan de regels betreffende eten en 

drinken (waaronder ook traktaties) onder lestijd zoals die ook voor de leerlingen 

gelden; 

 De school stelt zowel personeel als leerlingen in voldoende mate in staat om op 

vastgestelde momenten of omstandigheden eten en drinken tot zich te nemen; 

 Onder lestijd en tijdens vergaderingen wordt er niet gerookt en geen alcohol 

gebruikt; 

 Het gebruik van alcohol binnen school, maar buiten les- en vergadertijd wordt niet 

of, volgens de eigen schoolrichtlijn, gematigd gedaan; 

 Aan leerlingen wordt onder verantwoordelijkheid van school nooit alcohol 

verstrekt. 

 

De directie is gemachtigd om personeelsleden, stagiaires en leerlingen aan te spreken op het 

in deze gedragscode vastgestelde zaken. De directie doet bij herhaling hiervan schriftelijk 

mededeling aan het bestuur. 

Leerkrachten mogen leerlingen en ouders hierop aanspreken, nadat zij zich van de steun van 

de directie verzekerd hebben. 

 

Op deze gedragscode is de binnen Scoba geldende klachtenregeling van toepassing. 
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2. SCHOOLREGELS 
Aanvullend op de gedragscode heeft Molenbolwerk de volgende huisregels voor de kinderen 

vastgesteld: 

           
Voor de goede orde: 

- Voor het belsignaal kom je zonder toestemming van de leerkracht niet in de lokalen. 

Als je spullen alvast kwijt wil, dan doe je dat in de garderobe.  

- Ga direct na het belsignaal in je rij of bij je verzamelplek staan. 

- Neem speelmateriaal mee naar binnen (in de speelkist) 

- Je mag spelen met kleine ballen, m.u.v. vrijdagmiddag, dan mag een grote bal ook. 

Voor schooltijd kom je niet in school om balletjes te halen. 

- Kom niet vroeger naar school dan een kwartier voor schooltijd. Vanaf dat moment is 

er toezicht door een leerkracht. 

- Tijdens het buiten spelen is het kleuterplein bestemd voor groep 3 en 4. Kinderen van 

groep 5 kunnen hier, naar eigen keuze, ook spelen. 

- Het eerste half uur van de schooltijd wordt er zonder toestemming van de leerkracht 

niet naar de wc. gegaan. Dit geldt ook voor het kwartier voor en na een pauze. 

- Onder uitlegmomenten van de leerkracht ga je niet naar de wc. 

- Ook onder niveaulezen ga je niet naar de wc. 

- In het schoolgebouw wordt alleen gewoon gelopen (dus niet gerend) 

- In het schoolgebouw wordt gewoon gepraat (niet roepen of schreeuwen dus) 

- In de fietsenstalling geldt een VERBLIJFVERBOD: je mag er wel je fiets stallen, 

maar je mag er niet blijven! 

- Tijdens de lessen en het speelkwartier heb je geen spullen bij je, die je kunnen 

afleiden: geen GSM, MP3-speler, speelgoed of gevaarlijke spullen. Kostbare spullen 

kun je bij de leerkracht in bewaring geven. Gevaarlijke of storende spullen worden 

door de leerkracht in bewaring genomen. De school is niet aansprakelijk voor het 

wegraken van kostbare spullen, die niet in bewaring bij de leerkracht zijn gegeven. 

 
Voor een prettige omgang: 

- Je spreekt met twee woorden (‘ja, juffrouw’) 

- Je bent beleefd tegenover volwassenen 

- Je noemt je medeleerlingen gewoon bij de voornaam (géén scheldnamen of bijnaam 

dus) 

- Je hebben respect voor je medeleerlingen hun spullen. Je vraagt het altijd eerst als je 

andermans spullen wilt gebruiken. 

- Volg werkopdrachten van de leerkracht zonder discussie op 

- Ruzies los je op zonder te schelden en zonder te schoppen en te slaan. Lukt dat niet, 

dan roep je een leerkracht. 

- Gebruik nette taal. Je weet zelf welke woorden niet kunnen! 

 
Voor de netheid en behoud van spullen: 

- Onder de les wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept (ook geen kauwgom) 

- Schuif je stoel aan als je weggaat. 

- Jassen horen aan de kapstok en tassen aan de kapstok of op de plank. 

- Ga netjes om met de spullen van school. Je mag ze gebruiken, maar ze zijn niet van 

jou! 

- Je ruimt alle spullen waar je mee gewerkt hebt zelf op. 

- Bij toerbeurt kunnen alle leerlingen klassentaken hebben. 
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- Afval hoort in de prullenbak/vuilnisbak. Scheid daarbij papier van het overige afval. 

- Schoolspullen/huiswerk worden vervoerd in een (linnen) tas. 

- ‘Tussendoortjes’ worden buiten opgegeten (groep 3 t/m 8) 

- Tijdens de lessen draag je gepaste kleding. Geen pet, want dit belemmert oogcontact. 

Bij warm weer willen we geen zwemkleding, blote buiken e.d. zien.  

 
Voor de veiligheid en gezondheid: 

- Zorg dat je spel geen gevaar oplevert voor andere kinderen  

- De leerkracht die buiten loopt bepaalt of een gespeeld spel (on)veilig is 

- De leerkracht die buiten loopt bepaalt of je een jas aan moet (of niet) 

- Zorg dat je gymspullen in orde zijn: schoenen, shirt en short! 

- Was je handen na toiletbezoek  

- Overblijvers eten aan tafel tot ze toestemming krijgen van een toezichthouder om van 

tafel te gaan. Ze ruimen zelf hun etensspullen op. 

 

Op de fiets? niet voor niets! 

- Gezien de beperkte ruimte in de fietsenstalling hanteren we als regel: kinderen die 

binnen de kern van IJzendijke wonen, komen niet op de fiets naar school. 

De kern eindigt voor ons bij de stoplichten bij Tivoli, bij de hoek 

Nieuwedijk/Komsestraat, bij het bord ‘IJzendijke’ in de Oranjestraat en bij de brug 

over de Veste. 

- Kinderen die binnen de kern wonen en denken een geldige reden te hebben om 

eenmalig op de fiets te komen, vragen vooraf toestemming aan hun leerkracht. 

De fietsenstalling is onder schooltijd dicht en dus ook niet toegankelijk voor de 

kinderen. De fietsenstalling gaat buiten schooltijd op slot.  

 

 

3. protocol PESTEN 

 

1. Doel en inleiding 

Doel van dit protocol is om zo goed mogelijk om te gaan met pesten, preventief ter 

voorkoming en curatief ter bestrijding.  
 

Het voorkomen en bestrijden van pesten op school moet gezien worden als onderdeel van ‘de 

veilige school’. Zich veilig voelen (op school) is een basisbehoefte voor kinderen om tot 

ontwikkeling te kunnen komen. Pesten is een ernstige bedreiging voor het gevoel van 

veiligheid en daarmee voor de ontwikkeling van een kind. 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken weten kinderen en volwassenen, als er zich 

ongewenste situaties voordoen, welke stappen ondernomen (kunnen en zullen) worden. 
 

Pesten kan een realiteit zijn op elke school. Helaas ook op onze school! Het is niet reëel te 

veronderstellen dat we pesten op school geheel kunnen voorkomen, omdat we dit niet geheel 

in eigen hand hebben. De problematiek kan zich steeds opnieuw voordoen en is in die zin een 

voortdurend risico. De bron van het pesten kan buiten de school liggen, maar wel doorspelen 

in en om school. In die zin is de problematiek van het pesten vrijwel niet te ontlopen. 
 

Het protocol is geen geprogrammeerde papieren instructie hoe te handelen in geval van. 

Uitgangspunt is dat de leerkrachten pedagogisch voldoende vaardig zijn een sfeer te creëren  
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die geen aanleiding geeft tot het ontstaan van pesten en om ‘spontaan’ vaardig te reageren 

wanneer ze desondanks geconfronteerd worden met pesten. 
 

Het protocol is wel een weergave van alle maatregelen die de school als geheel treft inzake 

het voorkomen en bestrijden van pesten. Het protocol is anderzijds ook een richtlijn voor 

zorgvuldig handelen in geval pesten wordt gemeld en gesignaleerd. 

 

Over hoe pesten zich voordoet 

Wat is pesten? 

Ruzie, schelden, een vechtpartij, een plagerij zijn allemaal zaken die op een school 

voorkomen. Toch is er dan niet meteen of per se sprake van pesten. 

Pesten heeft de volgende kenmerken: 

- een machtsverschil tussen pester en gepeste. Dit machtsverschil kan fysiek zijn, kan 

met leeftijd te maken hebben, met aanzien en kan ook numeriek zijn (een groep tegen 

een enkeling). Daarmee heeft pesten een dreigend karakter (in tegenstelling tot 

plagen); 

- pesten gebeurt systematisch. Er is steeds hetzelfde kind bij betrokken, het speelt zich 

over een langere periode af (minimaal weken); 

- pesten veroorzaakt schade. Deze schade kan fysiek, psychisch of materieel zijn. De 

eerste en laatste zijn vaak makkelijker vast te stellen. Het tweede vaak alleen door 

signalen (bijv. teruggetrokkenheid of juist explosief, geen zin hebben in school); 

- de gepeste is onvoldoende weerbaar. De gepeste kan op eigen kracht het proces niet 

keren of beïnvloeden. 
 

De uitingen van pesten kunnen ook verschillend zijn, Vaak vinden ze door elkaar plaats. 
 

Pesten door woorden: 

- vernederen     -schelden 

- dreigen     - uitlachen 

- gebruik van bijnamen/scheldnamen  - gemene/geheime briefjes schrijven 

Lichamelijk pesten: 

- trekken aan kleding, duwen, sjorren  - schoppen en slaan 

- krabben, bijten, haren trekken  - met stokken, stenen enz. 

- door achtervolging, achterna lopen, opjagen - opsluiten 

- door opwachten, in de val laten lopen, klem zetten 

Pesten door uitsluiting: 

- doodzwijgen, niet reageren op … 

- uitsluiten van spel, niet naast iemand willen lopen, niet meelopen naar huis, niet op 

verjaardagen mogen komen, enz. 

Pesten door materieel kwetsen: 

- afpakken van spullen 

- verstoppen of verplaatsen van spullen (meestal ‘ongemerkt’) 

- kliederen op boeken, schoppen en gooien met een schooltas, beldop afdraaien, 

fietsband leeg laten lopen 

Pesten door afpersing: 

- dwingen om geld of spullen af te geven 

- dwingen om iets voor de pesters te doen: snoep of geld meenemen 

Digitaal pesten: 

- iemand uitschelden of bedreigen via sms, e-mail, msn 
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- foto’s van iemand ongevraagd op internet zetten of rondsturen 

- opzettelijk virus versturen 

- wachtwoorden hacken of openbaar maken 

- je ‘digitaal’ voordoen als een ander en zo misbruik maken van verkregen informatie 

 

Preventief acties van de school: 

Wat mogen we van de Scoba-scholen op het gebied van preventie en aanpak van pesten 

verwachten: 

- De pestproblematiek is problematiek dat ook op het terrein van de leerkracht en de IB-

er ligt. Dat betekent dat voorkomen en bestrijden van pesten tot de basale taken van 

leerkrachten en IB-er hoort. 

- Alle betrokkenen in school zijn medeverantwoordelijk voor een veilige sfeer op 

school. Medeleerlingen hebben dus ook een verantwoordelijkheid om pestproblemen 

bij de leerkrachten aan te kaarten. Dit is geen vorm van klikken, maar van het in 

gezamenlijke verantwoordelijkheid zoeken naar een oplossing van een probleem. 

- De school gebruikt methodes/projecten sociaal-emotionele vorming; Rots&Water en 

Interactiewijzer JK waarbinnen pesten gegarandeerd minstens jaarlijks aan de orde 

komt; 

- De school heeft gedrags/omgangsregels opgesteld, waarbinnen regels over pesten; 

- Deze regels worden tenminste jaarlijks onder de aandacht van ouders en leerlingen 

gebracht door middel van de Schoolgids, prikborden in de school/klas en incidenteel 

via posters e.d.; 

- De school heeft een specifiek pestprotocol; 

- De school heeft sinds 2009 een leerlingvolgsysteem voor soc. emotionele vorming, 

waarbinnen gepest worden en pestgedrag worden gesignaleerd; 

- Dit protocol wordt tenminste 1 keer per jaar onder de aandacht van het team gebracht 

en waar nodig aangepast/vernieuwd. De leerkrachten zijn er mede daardoor op gericht 

pesten te voorkomen en signalen van pesten te signaleren; 

- De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer in de school 

waarbinnen gepeste kinderen makkelijk durven/kunnen melden en pestende kinderen 

makkelijk kunnen worden aangesproken; 

- De school zorgt regelmatig (met een frequentie van bijv. enkele jaren) dat het 

onderwerp pesten onder de aandacht van ouders wordt gebracht door ouderavonden, 

themabijeenkomsten, schoolkrantartikelen e.d.); 

 

Curatieve acties van de school: 

De school heeft de volgende afspraken/procedures om meldingen/constateringen van 

pestgedrag te melden, te bespreken en aan te pakken: 

 - De algemene procedure is: 

*de melding wordt bij de groepsleerkracht gedaan; 

*de melding wordt doorgemeld aan team/IB-er/leerlingenbespreking; 

*de groepsleerkracht stelt door gesprekken en observaties vast of er inderdaad 

sprake is van pesten. Daarbij kan ze collega’s verzoeken mee te observeren; 

*de groepsleerkracht gaat het gesprek aan met pester, gepeste, andere kinderen, 

andere leerkrachten, ouders. Op verzoek kan deze ondersteund worden door de 

IB-er; 
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*de groepsleerkracht bepaalt welke maatregelen er nodig zijn en welk gedrag van 

de verschillende betrokkenen wordt verwacht. Daarbij kunnen de volgende 

suggesties gebruikt worden; 

 - het gepeste kind 

 * we luisteren naar de leerling, nemen het serieus en tonen begrip; 

 * we gaan na hoe het kind zelf reageert in situaties van pesten; 

 * we laten het kind zien welke effecten bepaalde reacties kunnen hebben; 

 * we laten het kind alternatieve reacties zien; 

 * we gaan na welke oplossing het kind zelf wil; 

 * we benadrukken de sterke/positieve kanten van het kind; 

 * we stimuleren dat het kind zich anders (beter) opstelt; 

 * we praten met de ouders van het kind; 

 * we voorkomen het isoleren van het kind in de groep; 

 * we schakelen, indien nodig, externe hulp in (SoVa, JGZ, huisarts, e.d.) 

 - de pester 

 * we praten met de pester en zoeken naar de reden; 

 * we laten inzien wat het effect van het pestgedrag is voor de gepeste; 

 * we benadrukken de positieve/sterke kanten van zowel pester als gepeste; 

 * we maken afspraken en benadrukken het belang daarvan; 

 * we laten excuses aanbieden; 

 * bij herhaling leggen we de pester een straf op; 

 * we praten met de ouders van het kind en maken hier notitie van; 

 * we schakelen, indien nodig, externe hulp in (SoVa, JGZ, huisarts, e.d.) 

 - de groep die pest 

 * we maken het probleem in de groep bespreekbaar; 

 * we bespreken de rol van ‘de meelopers’ als verergerende factor; 

 * we stimuleren kinderen een eigen onafhankelijk standpunt in te nemen; 

* we laten inzien wat het effect van het pestgedrag is voor de gepeste en de 

sfeer in de groep 

- de ouders van het gepeste kind: 

* neem uw kind serieus en blijf in gesprek; 

* zoek hulp bij de leerkracht en overleg hoe het probleem aangepakt wordt; 

* steun uw kind, de gemaakte afspraken en de rol van uw kind daarin 

- de ouders van pesters 

* neem het probleem serieus en blijf in gesprek met uw kind; 

* probeer achter oorzaken te komen; 

* zoek contact met de leerkracht en overleg over oplossingen; 

* maak uw kind gevoelig voor de (mogelijke) effecten van pestgedrag; 

* corrigeer ongewenst gedrag en prijs goed gedrag; 

* steun uw kind, de gemaakte afspraken en de rol van uw kind daarin 

- andere betrokken ouders 

* houd rekening met de gevoelens van de ouders van pester en gepeste.  

   Geen van hen heeft om deze situatie gevraagd! 

* Stimuleer uw kind tot het innemen van een eigen standpunt; 

* Corrigeer ongewenst gedrag en prijs goed gedrag 

*de veiligheid van de gepeste moet gewaarborgd zijn. Het is denkbaar dat de 

gepeste vanwege de melding nog zwaarder ‘gepakt’ wordt. Dit risico wordt met 

de gepeste besproken en evt. worden er afspraken gemaakt om de meldingen 

onopvallend te kunnen doen; 
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*de ouders van de verschillende partijen moeten in opbouwende zin betrokken 

worden. Uitgangspunt is dat zowel de ouders van de pester als de gepeste niet blij 

zijn met het gedrag van hun kind en er dus een gemeenschappelijk belang is; 

*de door de groepsleerkracht gekozen maatregelen of afspraken worden 

schriftelijk vastgelegd; 

*de groepsleerkracht legt ook vast hoe en wanneer het effect van de maatregelen 

wordt vastgesteld; 

De school heeft materiaal achter de hand om in voorkomende gevallen gericht in te 

zetten: Met name het materiaal van Kenmerk, Stinafo, Cycloop en Weerbaar.info. 

De school is vaardig (of heeft teamleden met specifiekere vaardigheden) om gesprekken 

met ouders en leerlingen over pesten te voeren/te begeleiden; 

De school realiseert dat haar invloed grenzen heeft. Pesten speelt zich ook of juist buiten 

schooltijd af. Toch kan school er mogelijk invloed op uit oefenen. 

Deze grenzen gelden ook voor ouders. Voor zover het probleem zich binnen school en 

schooltijd afspeelt is de school verantwoordelijk en mogen ouders niet eigenhandig 

optreden.  

De groep kan eerst worden aangesproken op de algemene schoolregels. De herhaling in 

algemene zin heeft geen specifieke gerichtheid op een bepaalde groep of bepaald kind: 

- we gedragen ons rustig in school: niet rennen, niet schreeuwen; 

- we noemen elkaar gewoon bij de naam (dus niet met een bijnaam); 

- we blijven zonder het te vragen van elkaars spullen af; 

- als je een ruzie zelf niet kunt oplossen, schakel dan de leerkracht in; 

- slaan, schoppen en ander geweld wordt nooit geaccepteerd. 

-De pester (of groep pesters) wordt persoonlijk aangesproken op basis van de algemene 

(bovenstaande) schoolregels. 

-De school kiest voor een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak: 

* Mediation - beleid  * No blame – aanpak  * Zero tollerance – beleid  

Zie toelichting hieronder. 

De school stelt een vertrouwenspersoon aan. Met name voor het kind dat gepest wordt, is 

het belangrijk om een vertrouwenspersoon binnen de school aan te stellen. Bij die persoon 

kan het kind terecht wanneer zich vervelende situaties voordoen. Het kind kan hierin het 

beste zelf een keuze maken. Op die manier zal de keuze vallen op een persoon waarmee 

het kind zich als ‘vanzelf’ vertrouwd mee voelt. De vertrouwenspersoon is vaak niet de 

groepsleerkracht (deze moet de belangen van alle kinderen bewaken), maar iemand 

‘buiten beeld’. De kinderen die pesten krijgen namelijk na verloop van tijd in de gaten als 

het gepeste kind steeds naar dezelfde persoon gaat om zijn verhaal te vertellen. In eerste 

instantie kan dit het pesten verergeren of meer ‘verborgen’ pestgedrag’ aanmoedigen. 

Tevens blijft de vertrouwenspersoon goed op de hoogte van de gemoedstoestand van het 

gepeste kind. Zo is het resultaat van de interventies ook makkelijker na te gaan. 

 

Ter toelichting 

Mediation: 

Mediation is een vorm van bemiddeling, waarin de leerkracht als onafhankelijk persoon de 

strijdende partijen tot elkaar probeert te brengen. Het is de bedoeling dat de partijen zich 

verdiepen in elkaars gevoelens en vooral dat duidelijk wordt dat het conflict voortkomt uit een 

verschil in behoeften, belangen of wensen. De betrokken partijen moeten zelf mogelijke 

oplossingen aandragen en hiervoor verantwoordelijkheid nemen. De leerkracht zorgt voor 

sturing door de juiste vragen te stellen en het probleem ‘behapbaar’ te maken.  
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No blame – aanpak 

Deze aanpak richt zich niet op individuele partijen, maar veel meer op het geheel. Je zou 

kunnen zeggen dat er interventies in het systeem worden gedaan. In de groep wordt 

aangeleerd om op een ‘volwassen’ manier om te gaan met verschillen en conflicten en daar 

verantwoordelijkheid in te nemen. Er wordt geen aandacht besteed aan de schuldvraag, maar 

aan het oplossen van het probleem. De aandacht is gericht op het laten zien van positief 

gedrag. Ieder mens, elk kind, heeft een bepaalde behoefte aan macht. Als je die hebt kun je er 

op verschillende manieren mee omgaan. Tijdens deze methode wordt gestimuleerd om die 

macht positief te gebruiken, door ruimte te laten voor onderlinge verschillen. Je kunt je als 

kind positief onderscheiden in de groep door het bijvoorbeeld op te nemen voor iemand die 

gepest wordt. 

 

Zero tollerance - beleid 

Bij dit beleid wordt de pester vrijwel meteen aangepakt bij het minste vermoeden dat hij of zij 

andere kinderen pest. Daarop volgen meestal sancties en ouders worden meteen ingeschakeld. 

Dit is bedoeld om de pester zo veel mogelijk te ontmoedigen om dergelijk gedrag te laten 

zien. Escalatie wordt zo voorkomen. De pester wordt als het ware zo snel mogelijk uit de 

situatie gehaald, waarin pesten kan ontstaan. 

 

Bronnen: 

www.stinafo.nl : Site met lespakket ‘Wat je pest ben je zelf’, tips, tests 

www.weerbaar.info en www.weerbaar.nu : Site met een voorbeeld protocol, posters, 

tips/lessen en suggesties voor school en thuis. 

www.kidstegengeweld.nl : site voor kinderen en volwassenen, vooral bekend van de 

scholenactie met de ‘lieveheersbeestjesposters’ met lessuggesties 

www.pestweb.nl : site vergelijkbaar met de kindertelefoon 

www.cyberpesten.nl 

 

Educatief materiaal: 

Wat je pest ben je zelf. uitgeverij STINAFO 

Horen, zien en niet meer zwijgen. Uitg. Kenmerk/kinderpostzegels. Katern voor gr.7 en 8. 

 

Boekjes/brochures: 

Baas in eigen soap. Uitgave voor o.a. leerkrachten van het APS over het werken met, omgaan 

met, aanspreken op regels in de groep. 

Pesten op school, hoe ga je er mee om? Brochure van landelijke organisaties voor ouders in 

het onderwijs (zie o.a. op www.voo.nl) met bouwstenen voor aanpak en veel verwijzingen 

naar aanpak en materialen. 

Stop het pesten! Handreiking voor een structurele aanpak door de (G)MR. 

 

4. Afspraken GEBRUIK ICT (internet) 
 

ICT en veiligheid: 

Om de kerndoelen van het onderwijs te kunnen realiseren is het gebruik van internet 

onontkoombaar. Het gebruik van internet is echter niet zonder risico’s. 

Om deze risico’s te beperken worden de volgende maatregelen genomen: 

-Het netwerk wordt door de systeembeheerder beschermd tegen virussen, spam, spyware en 

dergelijke zaken. Indien het tot de mogelijkheden behoort, wordt er een filter geïnstalleerd. 

http://www.stinafo.nl/
http://www.weerbaar.info/
http://www.weerbaar.nu/
http://www.kidstegengeweld.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.cyberpesten.nl/
http://www.voo.nl/
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-Voor het gebruik van de computer door leerkrachten gelden de algemene regels van de door 

Scoba opgestelde gedragscode. 

-Voor de leerlingen zijn er de volgende ICT-afspraken opgesteld. 

 
Internetafspraken voor leerlingen 

 

 Ik toon respect voor anderen en gedraag me op het internet zoals dat in het gewone 

leven ook van me verwacht wordt. 

 Ik pest niet (schelden, dreigen, roddelen enz.) via het internet.  

 Ik ben voorzichtig online. Ik ga niet op zoek naar seks, geweld, discriminatie en 

racisme. Als ik ergens kom waar ik niet wil zijn, klik ik het meteen weg en meldt dit 

bij de leerkracht. 

 Internetvrienden zijn eigenlijk onbekenden. Ik maak geen afspraak met iemand die 

ik alleen ken van internet. 

 Ik geef geen persoonlijke gegevens (adres, naam tel.nr. enz.) weg op het internet. Ik 

bewaak mijn wachtwoorden. 

 Ik neem iemand in vertrouwen (een ouder, juf of meester of iemand die ik goed ken) 

als ik iets heb meegemaakt wat me een naar gevoel geeft. 

 Ik houd me aan de internetregels van school. Ze zijn er niet voor niets. 

 Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden. 

 Ik gebruik als standaard zoekmachines Davindi (via Kennisnet). 

 Ik gebruik geen chat-boxen, alleen na toestemming van de meester of de juf. Ook 

MSN gebruik ik niet. 

 Ik verstuur geen e-mailtjes zonder overleg met de leerkracht. 

 Ik gebruik gewone taal als ik een e-mail maak. 

 Ik weet dat alle sites die ik bezoek, worden geregistreerd. 

 Ik mag geen bestanden downloaden of bestanden op de computer uitvoeren zonder 

toestemming. 

 

Deze afspraken worden jaarlijks (vanaf groep 5) onder de aandacht gebracht in lessen over 

‘veilig internetten’. N.a.v. deze les spreken we elk jaar opnieuw afspraken omtrent 

internetgebruik af. 

De afspraken zijn vormgegeven in een werkblad voor de leerlingen of als poster voor in de 

klas (zie een voorbeeld hierachter). 

De leerlingen zijn ermee bekend dat wanneer zij zich niet aan de internetafspraken houden er 

sancties kunnen volgen. 
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 Op de computer gedraag ik me, zoals dat ook in het gewone leven ook 

van me verwacht wordt:  

* ik gebruik gewone taal, ik pest, scheld, dreig of roddel niet 

* ik houd me aan de opdracht die de juf/meester mij geeft 

* ik doe niets anoniem 

 Op het internet ben ik voorzichtig: 

* ik ga niet op zoek naar seks, geweld, discriminatie en racisme.  

* als ik ergens kom waar ik niet wil zijn, klik ik het meteen weg en meldt dit 

bij de leerkracht. 

* ik vul nooit persoonlijke gegevens in, zoals mijn naam , adres, telefoon of 

e-mailadres . 

*ik plaats geen foto’s of filmpjes van mezelf of anderen op internet  

of social media. 

 Ik gebruik alleen de zoekmachines, waarvoor ik toestemming 

gekregen heb van mijn leerkracht. 

 Ik speel alleen spelletjes, waarvoor ik toestemming heb gekregen van 

mijn leerkracht. 

 Ik houd mijn wachtwoorden voor mijzelf.  

 Als ik op internet iets meegemaakt heb, wat me een naar gevoel gaf, 

dan vertel ik dat aan een volwassene die ik vertrouw (ouders, 

leerkracht of iemand anders). 

 Op school chat ik niet. Ik maak geen gebruik van.  

 Ik verstuur geen e-mailtjes zonder overleg met de leerkracht. 

 Ik weet dat alle sites die ik bezoek, worden geregistreerd. 

 Ik ben me er van bewust dat alles wat ik online zet gevolgen kan 

hebben. 

 Als de computer zegt ‘downloaden’ of ‘uitvoeren’, dan vraag ik hier 

eerst toestemming voor aan de leerkracht. 

Ik houd me aan deze internetregels van school. Ze zijn er niet voor 

niets. 

Groep 5 Groep 6 Groep 7  Groep 8 
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5. Protocol VERVOER LEERLINGEN 
 

De school hanteert bij activiteiten buiten het schoolgebouw/terrein een “protocol vervoer 

leerlingen”. Het protocol moet de zorgvuldigheid waarborgen als we met de kinderen lopend, 

fietsend, met auto of bus op stap gaan. Dit protocol stelt ook eisen aan ouders die leerlingen 

willen vervoeren of kinderen tijdens activiteiten buiten school willen begeleiden. 

Als u als begeleider optreedt, kunt u van de leerkracht richtlijnen vanuit het protocol 

aangereikt krijgen. 

 

De school heeft een doorlopende ongevallenverzekering en een wa-verzekering, die ook van 

toepassing is op vrijwilligers/hulpouders. 

 

In het algemeen geldt dat wanneer we met leerlingen op stap gaan er altijd een mobiele 

telefoon meegaat en een draagbare EHBO-voorziening.  

 

Verdere aandachtspunten: 

* De directeur wordt altijd door de leerkracht op de hoogte gesteld van (het voornemen 

voor) deelname aan een activiteit buiten school. De directeur moet zijn goedkeuring aan deze 

activiteit verlenen. 

* Kinderen die van de ouders niet mee kunnen/mogen naar een activiteit buiten school, 

worden in principe opgevangen op school. Voor hen moet er een alternatief programma zijn. 

De school hoeft de mogelijkheid om kinderen uit te zonderen van de activiteiten buiten school 

overigens niet actief onder de aandacht te brengen van ouders. 

* Leerkrachten zijn verplicht mee te gaan met de buitenschoolse activiteiten van hun 

groep. De activiteit vormt immers onderdeel van het lesprogramma. De leerkracht is 

overigens niet verplicht om zelf kinderen te vervoeren. 

* Bij het verzoek om vervoer aan ouders of derden moet elke vorm van druk worden 

voorkomen. Daarom: 

- Doe de oproep ruim van tevoren. Van sommige activiteiten is al maanden 

bekend wanneer deze plaats zullen hebben. Ouders zijn zo beter in staat hun 

eigen (werk-)rooster af te stemmen op de vraag om vervoer. 

- Richt de oproep direct aan de ouders (een briefje o.i.d. via de kinderen 

meegeven kan natuurlijk wel). Leg geen druk op de kinderen (“als er niet meer 

ouders zich aanmelden gaat het niet door, dus vraag het thuis nog eens!”). Doe 

eventueel een herhaalde oproep aan de ouders of benader hen als leerkracht 

direct.  

- Zorg dat het vervoer uiterlijk de dag voor de activiteit geregeld is. Als dit niet 

lukt kan de activiteit geen doorgang vinden. Oplossingen ‘op het laatste 

moment’ zijn doorgaans niet voldoende overwogen. 

* Als door onvoorziene omstandigheden (bijv. door ziekte of autopech) het vervoer 

zoals dat van tevoren geregeld is, niet in die vorm gerealiseerd kan worden, heeft de 

directeur/de leerkracht het recht en wellicht ook de plicht de activiteit op het laatste moment 

te annuleren 

* In geval van bijv. pech onderweg of op locatie, neemt de leerkracht contact op met de 

directeur/school om te overleggen over vervangend vervoer. ‘Noodoplossingen’ zijn ook hier 

doorgaans niet wenselijk. 
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De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen, het doel, de afstand, de 

groepssamenstelling en de route. Als richtlijn kunnen we uitgaan van 1 begeleider per 4 

kinderen uit de groepen 1 en 2, 1 begeleider per 6 kinderen uit de groepen 3 en 4,  

1 begeleider per 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 
 
 

Schoolreis 
Voor aanvang van het schoolreisje worden alle bijzonderheden over de leerlingen 

geïnventariseerd (dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Voor vertrek 

worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de schoolreis met de leerlingen 

en begeleiders doorgenomen. 

 
Regels van het park of attractie omtrent de lengte, leeftijd e.d. worden altijd aangehouden. 

 

AFSPRAKEN SCHOOLREIS 

 De leerkracht/directeur bepaalt de verdeling van de leerlingen over de groepjes en geeft aan wie de 

begeleider is. 

 De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en de te bezoeken attractie. Zie 

hiertoe de algemene richtlijn in de inleiding. 

 Afhankelijk van de groepssamenstelling of bestemming bepaalt de leerkracht of meer of minder 

leiding nodig is. 

 Voor elke schoolreis zullen, naast de algemene regels rondom uitstapjes, meer specifieke 

afspraken gemaakt worden die te maken hebben met de mogelijk- en onmogelijkheden behorende 

bij het betreffende reisdoel. 

 Deze gewone en specifieke regels worden vooraf met de begeleiders doorgesproken. 

 ’s Ochtends verzamelen de leerlingen zich op een afgesproken plaats. 

 De absentielijst wordt bekeken en ingevuld, eventuele absenten worden aan de coördinator 

doorgegeven. 

 Eventuele laatste tips worden gegeven. 

 Zwemmen en varen doen we in principe niet. In bijzondere gevallen kan er een uitzondering 

worden gemaakt en worden aparte afspraken gemaakt. 

 Begeleiders nemen hun eigen groepje mee naar de gereedstaande bus.  

 Tevoren is bekend in welke bus plaatsgenomen moet worden. 
 

INSTRUCTIE AAN BEGELEIDERS 

 Elke begeleider krijgt op papier de namen van de leerlingen van zijn of haar groepje.  

 Ook de specifieke dagafspraken worden bekend gemaakt.  

 Een plattegrond van het park wordt, indien mogelijk, bijgevoegd of uitgereikt aan de ingang van 

het park. 

 Begeleiders moeten weten dat zij de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun groepje, zij blijven 

ook de hele dag bij hun groep. 

 In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op één van leerkrachten. 
 

INSTRUCTIE AAN DE LEERLINGEN  

 Luisteren naar de begeleider van hun groepje. 

 Indien leerlingen hun groepje kwijt raken, dan moeten zij naar een afgesproken plaats in het park 

gaan. 

 Eventueel kan de herkenbaarheid van leerlingen vergroot worden door een polsbandje, 

naamkaartje of T-shirt. 
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Meerdaagse excursie of schoolkamp 
 

AFSPRAKEN KAMP 

 

 Voor aanvang van het kamp worden alle bijzonderheden over de leerlingen geïnventariseerd (ev. 

ziektekostenverzekering, dieet, medicijnen, telefoonnummers) en indien nodig doorgegeven aan 

de kampvoorziening. 

 Voor vertrek worden de regels, afspraken en dagplanning doorgenomen met leerlingen en 

begeleiders. 

 Na aankomst worden nog een keer de regels, afspraken, en plattegrond van het gebouw en park 

doorgenomen. 

 Met name voor bosspelen en nachtspelen worden afspraken vastgelegd. 

 De telefoon wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Het telefoonnummer van het kampgebouw is 

bij ouders bekend. 

 Minimaal 1 begeleider op 8 leerlingen. 
 

Excursievervoer 
Voor aanvang van elke excursie worden alle bijzonderheden over de leerlingen 
geïnventariseerd (leerlingenlijst en alle noodzakelijke telefoonnummers). Voor vertrek 
worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de excursie met de 
leerlingen en begeleiders doorgenomen. 
 

Indien de groepsleerkracht ziek/afwezig is, kan de schoolleiding beslissen de excursie/uitstap niet door 
te laten gaan.  

 

VERVOER PER BUS 

 Wettelijke regels over het aantal leerlingen op de stoelen strikt navolgen. ( 1 kind per zitplaats) 

 Als er gordels aanwezig zijn in de bus moeten ze ook gebruikt worden. 

 In principe bepaalt de leerkracht wie waar zit. In veel gevallen zal dit vrij gelaten kunnen worden. 

 In iedere bus zit minimaal 1 leerkracht. 

 Per bus wordt tevoren bepaald, welke leerkracht verantwoordelijk is voor het tellen van de 

leerlingen. 

 De begeleiders zitten verspreid door de bus en houden mede toezicht. 

 Alle leerlingen blijven zitten. 

 Leerlingen mogen niet op de eerste stoel(en) i.v.m. voorover vallen bij plotseling remmen. 

 Aan de huishoudelijke regels van de chauffeur wordt gehoor gegeven (daarvoor is een leerkracht 

verantwoordelijk). 

 Na afloop telt elke begeleider zijn/haar groepje. 

 De leerkracht telt het aantal leerlingen in de bus nogmaals voor vertrek. 

 Mochten er leerlingen te laat bij de uitgang zijn, dan wordt er gewacht. 

 De namen van ontbrekende leerlingen worden gemeld aan de wachtenden. 

 Na terugkomst op school blijft de leerkracht verantwoordelijk totdat alle leerlingen weg zijn. 
 

 
VERVOER PER AUTO 

 Het aantal 3-punts-veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden 

vervoerd. Van eventueel in de wet toegestane uitzonderingen wordt geen gebruik gemaakt. 

 Kinderen kleiner dan 1,35 m dienen plaats te nemen in een kinderstoeltje of zittingverhoger, 

geplaatst in de rijrichting, met de gordel om.  

 Kinderen groter dan 1,35 m moeten de gordel om. 
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 De chauffeur ziet toe op juist gebruik van de gordels. 

 Begeleiders krijgen het adres van de bestemming en indien nodig een routebeschrijving. 

 Kinderen stappen uit aan de kant van het trottoir. 

 In elke auto dient een mobiele telefoon aanwezig te zijn. 

 Elke bestuurder dient een apk-keuring en inzittendenverzekering te hebben. 

 
VERVOER PER FIETS 

 Ouders zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een wettelijk goedgekeurde fiets. 

 Leerlingen mogen alleen deelnemen met een door de leerkracht geschikt bevonden fiets. 

 Het aantal begeleiders is afhankelijk van doel, afstand, groepssamenstelling en route. 

 Een begeleider sluit altijd de rij 

 Fietsen over fietspaden. 

 Waar nodig achter elkaar fietsen. 

 Vooraf wordt de route doorgenomen met evt. verplichte stops op afgesproken punten. 

 Zoveel mogelijk veiligheidshesjes gebruiken, in ieder geval voor- en achteraan. 

 De leerkracht controleert of eventuele bagage op een veilige manier op de fiets bevestigd is. Er 

wordt geen bagage meegenomen aan het stuur, m.u.v. speciaal daarvoor bedoelde stuurtassen. 

 Er worden afspraken gemaakt over: 

- Wat te doen bij pech. 

 er worden geen leerlingen zonder toezicht achtergelaten 

 defecte fietsen worden achtergelaten (zo mogelijk onder beheer van bijv. 

omwonenden) 

 stel het thuisfront of de bestemming op de hoogte. 

- Afstand houden en inhalen. 

 kinderen halen elkaar niet in. 

 rijd bij voorkeur in kleinere ‘eenheden’ (bijv. 6 kinderen), die onderling ruime 

afstand onderhouden 

- Naast en achter elkaar rijden. 

 maximaal twee leerlingen naast elkaar en minimaal een fietslengte tussenafstand 

- Wat te doen bij oversteken en verkeerslichten. 

 houd je aan groen en rood licht 

 vorm na het stoplicht zo nodig opnieuw de oorspronkelijke rij 
 

VERVOER TE VOET 

 Leerlingen lopen twee aan twee. 

 Het aantal begeleiders is afhankelijk van doel, afstand, groepssamenstelling en route. 

 Op bepaalde logische punten, einde plein, begin/eind stoep, eind weg, oversteekplaats e.d. stoppen 

en kijken of de rij nog ordelijk en veilig is (de rij “dikt dan in” en wordt zo minder lang dus 

veiliger). 

 Zoveel mogelijk veiligheidshesjes gebruiken, in ieder geval voor- en achteraan. 

 Oversteken: -eerst de groep bij elkaar op de stoep; 
-de weg afzetten met begeleiders; 

-oversteken; 

-duidelijk afspreken waar kinderen wachten. 
- maak een afspraak over wat te doen bij een rood stoplicht dat de rij 

doorbreekt 

 Maak zo mogelijk gebruik van verkeersregelaars. 
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6 Reglement GENOTMIDDELEN 
 

Roken: 
Op bestuursniveau is een wettelijk ‘rookbeleid’ vastgesteld. Daarvoor verwijzen we naar 
www.scoba.nl  

Voor Molenbolwerk specifiek betekent dit: 

- In school en op het schoolplein wordt niet gerookt. 
- De school heeft geen speciale ruimte voor rokers. 

- Ook bij buitenschoolse activiteiten wordt niet gerookt in het bijzijn van leerlingen. 

Onder buitenschoolse activiteiten worden verstaan activiteiten onder schooltijd op een andere locatie 

dan de school (bijv. sportdag en excursies) en activiteiten (mede) buiten schooltijd die onder 
verantwoordelijk van de school worden georganiseerd (bijv. schoolreis, afscheidsavond groep 8, 

musical e.d.). Bij dergelijke activiteiten kan het personeel van een pauzeregeling gebruik maken. 

Bij het overtreden van deze regels wordt degene hierop aangesproken. Bij herhaling kan aangifte 
gedaan worden vanwege overtreding van de wet. 
 

Alcohol: 
In het schoolgebouw kan alleen alcohol worden genuttigd bij hieronder genoemde bijzondere 

gelegenheden. Dit gebruik beperkt zich in alle gevallen tot wijn en bier. Alcoholhoudende dranken 

worden in school bewaard in een ruimte die niet zonder toestemming van leerkrachten toegankelijk is 

voor leerlingen (zoals personeelskamer en magazijnen). 
Het gebruik van alcohol vindt in de regel niet in het bijzijn van leerlingen plaats. 

 

De bijzondere gelegenheden zijn:  
- na afloop van vergaderingen van de Activiteitencommissie, de ‘feestavond alle geledingen’ en de 

hulpouder-bedankavond. 

Bij enkele gelegenheden accepteren wij het gebruik van alcoholische dranken ook in het bijzijn van 

leerlingen: - tijdens de gezamenlijke (ouders en leerlingen) afscheidsavond van groep 8 
- tijdens vrij toegankelijke recepties bij jubilea, afscheid e.d. 

- tijdens het Schoolzomerfeest 
 

De directie blijft bij deze gelegenheden verantwoordelijk voor het gematigd verstrekken van 
alcoholische dranken en kan het verstrekken op elk moment stoppen. 

 

Aan leerlingen/kinderen onder de 18 jaar wordt vanuit school op geen enkele manier alcoholhoudende 
dranken verstrekt, ook niet met goedvinden van de ouders. 

In school en op het schoolterrein mag geen door derden (niet zijnde de schooldirectie) aangeschafte 

alcoholische drank genuttigd of derden verstrekt worden. 
 

Bij overtreding volgt een gesprek met de directeur. Afhankelijk van ernst en herhaling van de 

overtreding kunnen sancties volgen, zoals schorsing van leerlingen of uitsluiting van niet-leerlingen. 

 
Leerkrachten of begeleiders die onder invloed van alcohol activiteiten met kinderen (willen) 

begeleiden, worden direct verwijderd. In geval van personeel van Scoba volgt melding bij de 

werkgever. 
 

Overige drugs en stimulerende middelen: 
Het bezit, gebruik en verstrekken van verboden stoffen is op school, inclusief het gehele schoolterrein, 
niet toegestaan. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld en volgen disciplinaire maatregelen, 

zoals schorsing of verwijdering. Ook is het nuttigen van sterk (prestatie-)stimulerende drank (zoals 

Red Bull e.d.) onder schooltijd door leerlingen en leerkrachten niet toegestaan. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie in de lijn van terughoudend gebruik 
van alcohol, voorbehouden aan volwassenen. 

http://www.scoba.nl/

