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Een woordje vooraf…  
 

Waarom een schoolgids voor ouders/verzorgers? 
 
Voor u ligt onze schoolgids; de schoolgids van OBS Duiveland Nieuwerkerk. 
Via deze schoolgids informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.  
Misschien is deze schoolgids de eerste kennismaking met de school, misschien kent u de school 
reeds uit verhalen van andere ouders/verzorgers of misschien zit uw kind of één van uw kinderen 
al op OBS Duiveland. In ieder geval hopen we dat de schoolgids u de passende informatie geeft die 
u wenst.  
 
We hebben een schoolgids gemaakt die niet alleen informatie geeft over o.a. belangrijke adressen, 
schooltijden enz.. Maar ook vertellen we u over de organisatie, de uitgangspunten, de afspraken 
en de activiteiten zoals die op school worden uitgevoerd en plaatsvinden.  
Daarnaast staat beschreven hoe de kwaliteit op de school gegarandeerd wordt en op welke wijze 
de resultaten van de leerlingen worden vastgesteld en besproken worden met ouders/verzorgers. 
 
Tevens vindt u in de schoolgids wanneer de vakanties en eventuele andere vrije en/of studiedagen 
plaatsvinden binnen dit schooljaar.  
Voor de meest recente informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief, die tweewekelijks 
uitkomt. 
 
Heeft u ideeën of suggesties om de schoolgids nog beter te maken, laat het ons dan weten. 
 
We hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen.  
En ……… als er vragen zijn, komt u dan gerust langs om ze te stellen. 
 
Onderwijsteam OBS Duiveland Nieuwerkerk. 
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1. De school. 
 
De naam van de school luidt: 
Openbare basisschool Duiveland. 
Weststraat 26             
4306 CN Nieuwerkerk          
Telefoon:  0111 – 641913         
E-mail:duivelandnieuwerkerk@obase.nl      
Web site : duiveland-nieuwerkerk.obase.nl  
 
Situering van de school. 
 
Het schoolgebouw staat aan de Weststraat 26 in Nieuwerkerk. Aan het schoolgebouw zit een 
gymzaal vast die door de school gebruikt wordt. De Weststraat is een toegangsstraat voor het dorp 
en daardoor redelijk druk. Omdat de ingang van het schoolplein aan de zijkant van het gebouw zit, 
komen de kinderen via die ingang naar school. De hoofdingang bevindt zich wel aan de Weststraat.  

Het schoolplein ligt aan de achterzijde van de school en is opgedeeld in “etages”. Op het plein 
bevinden zich diverse speeltoestellen waar de kinderen op kunnen spelen. Tevens is er een vrij 
gedeelte waar diverse balspelen gespeeld kunnen worden.           

Naast het lokaal van groep 1/2, ligt een eigen schoolplein voor de groepen 1 en 2. Op dit gedeelte 
van het schoolplein is ook de zandbak en heeft groep 1 en 2 zijn eigen schommel.          

Inrichting van het schoolgebouw. 

De school beschikt over diverse ruimtes waarvan een  4-tal als groepslokaal worden gebruikt. 
In het lokaal bij groep 1/2 is een “natte” hoek, een leesschrijfboek, een poppenhoek enz.. 
In de ruimte voor meervoudig gebruik, die met het leslokaal van groep 1/2 verbonden is, staan 
verschillende spelmaterialen opgesteld. In deze ruimte bevinden zich ook verschillende hoeken, de 
inhoud van deze hoeken wordt een paar keer per jaar gewijzigd.  Deze ruimte biedt ook de 
mogelijkheid om met groep 1/2 te gymmen of binnen te spelen als het buiten te slecht weer is. 
Het lokaal voor groep 3/4 bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw.  
De lokalen voor groep 5/6 en voor groep 7/8 bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw.   
In de 2 lokalen aan de voorkant, naast groep 3/4, zijn de VSO/BSO en Kinderopvang/peutergroep 
van Kibeo gevestigd. 
 
Ook hebben we nog een centrale ruimte, deze gebruiken we o.a. als:  

- werk- en speelruimte voor leerlingen       
- handvaardigheid lokaal  
- “Theater” voor schoolvieringen o.a. Revueavond       
- ouderavonden                                                    
- informatieavonden 
- teamvergaderingen 
- vergaderingen MR, OR, algemeen enz. 
- BSO Ruimte voor Kibeo  
 
Ook is er een lokaal op de bovenverdieping van de school, in het schooljaar 2021-2022 wordt dit 
lokaal voor diverse doeleinden gebruikt en is daarmee een ruimte voor meervoudig gebruik.  
 
Verder heeft de directeur zijn eigen directiekamer. De directiekamer wordt o.a. gebruikt voor: 
 
- gesprekken met ouders/verzorgers 
- gesprekken teamleden-directie 
- directie- en administratieve werkzaamheden  

 
Naast de directiekamer is nog een klein kantoor c.q. gespreks/personeelsruimte, ook deze wordt 
regelmatig gebruikt voor allerlei onderwijsdoeleinden. Denk hierbij aan werken in groepjes, 
toetsen van leerlingen, afmaken werk, gesprekken met ouders/verzorgers enz.. 
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In de diverse gangen bevinden zich de toiletten die door de kinderen gebruikt worden, voor 
volwassenen is er een aparte toiletgroep.                                                                                                                       
Andere gebouwen en/of gelegenheden die we gebruiken zijn: 

- gymzaal, die naast de school ligt 
- zwembad Dolfijn te Nieuwerkerk 
- ijsbaan op het dorp 
- voetbalvelden S.K.N.W.K.  
 
 
 
De leerlingen.                                                                                                 
De laatste jaren is er sprake geweest van een gemiddeld aantal leerlingen op school van zo’n 110 - 
115  leerlingen. Door natuurlijk verloop en verhuizingen naar andere plaatsen, is het leerlingaantal 
teruggelopen. Dat betekent dat bij aanvang van het schooljaar 2021/2022 OBS Duiveland 108 
leerlingen telde. Dat houdt dan weer in dat we dit schooljaar werken met 4 combinatiegroepen.   

De leerlingen komen uit allerlei soorten gezinnen en uit de omgeving rond Nieuwerkerk, Ouwerkerk 
en Sirjansland. Vanaf de dag dat leerlingen 4 jaar zijn, zijn ze welkom op school en voordien 
wordt, in overleg met ouders/verzorgers, afgesproken wanneer ze echt op OBS Duiveland gaan 
starten. 

De leerkrachten en overig personeel.                                                                       
Op onze school is momenteel 1 fulltime personeelslid werkzaam, de locatiedirecteur. Hij verdeelt 
zijn fulltime functie echter over OBS Duiveland en OBS De Oosterburcht.  
De ib-functie is op OBS Duiveland een schoolse functie en wordt ingevuld door juf Marleen van 
Dillen. Verder werken er 8 parttime leerkrachten, waaronder de IB-er, 1 man en verder vrouwen.  
Voor het schooljaar 2021/2022 is het gelukt om naast de leerkrachten 2 onderwijsassistenten aan 
te stellen, 1 onderwijsassistent voor een gehele week, de 2e onderwijsassistente voor 3 dagen in de 
week. Bovenstaand personeel wordt jaarlijks “verdeeld” binnen de vestiging als de formatie voor 
een schooljaar moet worden gemaakt. 

Het bestuur, de raad van toezicht van de school.                                                                                                
Het bestuur/ de raad van toezicht van de scholen voor openbaar basisonderwijs op Schouwen-
Duiveland is de Stichting Obase. Het dagelijks bestuur houdt toezicht op het goed functioneren van 
de scholen binnen de stichting. Het dagelijks contact met de scholen wordt namens het bestuur/ 
raad van toezicht onderhouden door de directeur-bestuurder, welke weer verantwoording aflegt 
aan de raad van toezicht. (zie ook www.obase.nl) 

Bestuur, directeur-bestuurder en bovenschoolse samenwerking.                                              
Het openbaar onderwijs op Schouwen-Duiveland beschikt over een raad van toezicht met een 
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft tot doel de samenwerking tussen scholen te 
verbeteren en hier leiding aan te geven. 

De directeur-bestuurder  van de Stichting Obase is dhr. Ewald de Keijzer. Hij wordt ondersteund 
door een aantal medewerkers en samen vormen zij het stafbureau van de stichting OBASE. 

Verder wordt er gewerkt met beleidsgroepen waarbij geldt dat locatiedirecteuren daar deel van 
uit maken. Deze beleidsgroepen bereiden beleid voor en zetten beleid uit in overleg met andere 
directieleden en leerkrachten van Obase om zo nieuwe of andere ontwikkelingen binnen het 
onderwijs vorm te geven. Vervolgens wordt dit beleid ingevoerd op de scholen. 

De taken van het stafbureau bestaan o.a. uit het overnemen van taken van locatiedirecteuren, het 
initiëren van nieuwe initiatieven, het begeleiden en ondersteunen van directeuren. Tevens dragen 
de medewerkers van het stafbureau samen met de locatiedirecteuren zorg voor goed 
personeelsbeleid, goed onderwijskundig en goed financieel beleid en andere initiatieven die het 
belang van het openbaar onderwijs kunnen dienen. 

Inmiddels werkt Obase sinds januari 2018 op administratief en financieel niveau samen met Octho,  
het openbaar onderwijs bestuur op Tholen. In het jaar 2020 is onderzocht of een bestuurlijke 
samenwerking tussen Obase en Octho mogelijk is, na onderzoek is dit voorlopig uitgesteld en heeft 
een en ander geen verdere vorm gekregen. 
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Wat heeft dit nu voor voordelen voor mijn kind op deze school?  
Door deze ondersteuning en hulp is de taak van de locatiedirecteur meer en beter gericht op de 
school en zijn ontwikkeling zelf zodat de kwaliteit op de school zelf beter gewaarborgd blijft. 
De locatiedirecteur en de leerkrachten blijven voor u als ouders/verzorgers het belangrijkste 
aanspreekpunt. Andere goede aanspreekpunten zijn natuurlijk de MR en OR leden van de school.  

In heel speciale gevallen kan de directeur-bestuurder of het stafbureau ingeschakeld worden als 
contactpersoon(en), zij zullen dan vooral een bemiddelende rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Waar de school voor staat. 

Missie. 
In onze missie geven we aan wat we beschouwen als de opdracht van de school: 

Onze school is een openbare school die een centrale plaats inneemt binnen de 

dorpsgemeenschap, waar kinderen uitgaande van saamhorigheid en samen verantwoordelijk 

zijn, geholpen door een hecht team en de ouders/verzorgers van school zich kunnen 

ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen, dit alles binnen een veilige, sociale 

schoolomgeving waar een goed pedagogisch klimaat heerst waarin kinderen goed kunnen 

ontwikkelen, presteren en socialiseren. 

 

We vinden het dus belangrijk dat kinderen bij ons op school in een prettige leer- en leefomgeving 

zich optimaal kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk presteren. Als leerkrachten willen we 

kinderen daarbij positief benaderen.  

De saamhorigheid zit hierbij in de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers 

waarin we streven naar een grote wederzijdse betrokkenheid en belangstelling, waardoor we met 

en van elkaar leren. Verder werken we op onze school aan een steeds betere zelfstandige 

werkhouding waardoor kinderen verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor hun eigen 

ontwikkeling en prestaties.  

 

Samenvattend: 
OBS Duiveland is dus een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van het kind door een veilige omgeving, eigenaarschap en grote 
ouderbetrokkenheid te creëren. 
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Identiteit; Openbaar Onderwijs. 
We leven in een maatschappij die ingewikkeld en veelzijdig is en die steeds verandert. We zijn er 
verantwoordelijk voor dat we onze kinderen daarom goed voorbereiden op die maatschappij zodat 
zij zich daar goed staande kunnen houden. Dat ze zich als mens kunnen ontplooien en zich een 
goede plaats kunnen verwerven binnen die maatschappij. 
Dat houdt in dat we kinderen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en 
negatieve zaken. Dit alles met respect voor de overtuiging van de ander. We moeten ze leren 
verdraagzaam te zijn naar elkaar toe respect te hebben. 
 
Een logische stap is dan ook een kind te sturen naar een school waar alle geloven, 
levensovertuigingen, rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten en daarbij uit die ontmoeting 
met elkaar leren en over elkaar leren.  Zo’n school is OBS Duiveland : een openbare school. 

  
Wet op het primair onderwijs.(W.P.O.) 
Het onderwijs staat in dienst van de opvoeding, met als doel het volwassen worden van het kind.  
Getracht moet worden om in samenwerking met het gezin, de gehele ontwikkeling van het kind te 
bevorderen, zoveel mogelijk gericht op zijn plaats als volwassene in de toekomstige samenleving 
en maatschappij. 

Het kind staat daarbij centraal; het onderwijs dient dan ook rekening te houden met de 
verscheidenheid aan kinderen ten aanzien van persoonlijkheid, begaafdheid enz.. Dit zal in de 
school dus tot uitdrukking moeten worden gebracht in zo optimaal mogelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn daarom 
naast de intellectuele ontwikkeling ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve 
ontwikkeling van groot belang. Daarnaast zal het kind moeten leren samenwerken waarbij 
verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en openheid kernpunten van ontwikkeling zijn. Verder is 
het zo dat de opvoeding moet leiden tot een grote mate van zelfstandigheid zodat een ieder op 
“eigen benen kan staan”. 
Aan deze algemene doelen wordt gewerkt binnen elk type onderwijs op een eigen wijze en dus ook 
op OBS Duiveland. 
 
Vanuit de wet op het primair onderwijs volgen hieronder de hoofdlijnen: 
Het basisonderwijs op OBS Duiveland: 
- is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar 
- is zodanig ingericht dat leerlingen in beginsel een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren op 

school kunnen doorlopen 
- legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs 
- is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen 
- is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen 
- gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving-draagt bij 

aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met 
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden 

- wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
 

Het klimaat van de school.In het dagelijks gebeuren op school stellen we hoge eisen aan de 
omgang met elkaar. Leerlingen onderling en leerlingen t.o.v. leerkrachten en leerkrachten 
onderling. Daarbij speelt u als ouder(s)/verzorger(s) ook een belangrijke, stimulerende rol.  
OBS Duiveland wil een opvoedende en vormende school zijn waar kinderen niet alleen leren, maar 
zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal en positief 
gedrag. Goede omgangsvormen zijn daarbij van groot belang. 
 
In ons dagelijks handelen vinden wij:  
- dat kinderen in hun eigen waarde moeten worden gerespecteerd 
- dat het hebben van een eigen mening belangrijk is en dat we dat ook zoveel mogelijk te 

stimuleren en dat ze die mening op een goede manier mogen uiten 
- dat kinderen moeten leren elkaars mening te respecteren, waarbij ze best kritisch mogen 

zijn t.a.v. de eigen mening  



 8  

Leerkrachten hebben hierbij een voorbeeldfunctie in de manier van omgang met elkaar en de 
leerlingen, leerlingen moeten bij leerkrachten kunnen herkennen wat door hen verteld en 
besproken wordt. 
Tijdens kringgesprekken, lessen wereldoriëntatie waaronder sociale-redzaamheid en bijv. 
godsdienst worden bovenstaande zaken vaak besproken, uitgelegd en voorgedaan. Maar ook in de 
andere lessen en de normale omgang moeten deze gedragsvormen steeds mede uitgangspunt zijn 
en gewoongoed worden. 
 
Wij zijn ons er van bewust, dat op school wel eens plagerijen plaatsvinden. Wij hanteren daartoe 
een document schoolafspraken en dragen op allerlei manieren uit, dat pesten op onze school niet 
wordt getolereerd. Alle leerkrachten van onze school overleggen regelmatig met elkaar op gebied 
van gedragsuitingen, zoals pesten. Ook gedragsuitingen in de vorm van brutaliteit, agressiviteit en 
discriminatie worden actief op onze school aangepakt. Daarnaast zijn alle leerkrachten inclusief de 
directie van OBS Duiveland geschoold in de Kanjertrainingmethode en technieken. Wederom om 
een zo goed mogelijke aanpak te kunnen waarborgen m.b.t. sociale veiligheid. 
 
Het is daarnaast ook zo dat bij ruzies tussen leerlingen de leerkracht bemiddelend optreedt, maar 
indien nodig ook bestraffend. Kinderen mogen best weten wat wel en niet kan. Het onderwerp 
pesten wordt indien nodig besproken binnen kringgesprekken met de gehele groep of met een 
kleinere betrokken groep. 
De leerlingen wordt geleerd duidelijk en eerlijk tegen elkaar te zijn en bij problemen het 
pratend op te lossen. Komt men er niet uit? Dan het probleem voorleggen aan de leerkrachten.  
 
Om de goede en plezierige omgang met elkaar te stimuleren en de afstand tussen leerlingen en 
leerkrachten niet te groot te maken, worden de leerkrachten op school door de kinderen 
aangesproken met bijv. Juf Marleen en Meester Maurice. 
 
Ook wordt er in het kader van bovenstaande in alle groepen,  jaarlijks gewerkt met de 
programma’s “Goed van start” en Kanjertraining. Dit zijn beide werkwijzen die leerlingen mede 
verantwoordelijk maakt voor het opstellen en naleven van samen afgesproken regels, de 
onderlinge omgang versterkt en leerlingen ook leert beter te luisteren naar elkaar. Verder zorgt 
deze werkwijze voor meer “zelfcontrole” van de groep of de individuele leerling. 
 

3. De organisatie van het onderwijs. 
 
De organisatie van de school. 
Op onze school werken we in basis vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat we 
kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep(en) hebben. Zo’n groep leerlingen 
loopt in principe in 8 jaar de basisschool door.  

Het leerstofaanbod wordt in 8 “porties” verdeeld. Het leerstofaanbod per 
groep wordt dan weer onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. Methodes die 
aan de kerndoelen voldoen bepalen voor een  gedeelte de invulling van de 
lessen. Maar daarnaast hebben leerkrachten ook de gelegenheid om zelf 
invulling te geven aan verschillende lesonderdelen. Daarnaast is het zo dat de 
school de afgelopen jaren de organisatie van het lesgeven heeft veranderd, er worden meer taken 
door leerlingen zelf uitgevoerd, de instructie is gericht op leerling en/of groep, niet meer altijd 
klassikaal, indien nodig wel, en afhankelijk van welk vak. Ook bij de vervanging van methoden en 
werkwijzen wordt dan ook gekeken naar de mogelijkheid(en) tot meer gepersonaliseerd leren. 
In het kader hiervan is er op school vanaf augustus 2018 gestart met Snappet, een digitale 
leeromgeving. Die wordt toegepast bij de vakken Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend lezen . 
Verder vangen we onze manier van werken op onze school onder het kopje zelfstandig werken.  
Dit alles met het doel leerlingen zelfstandiger, ondernemender te maken en ze te leren dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor de geleverde prestaties. Dat betekent ook dat het “gehele 
schoolgebouw” wordt gebruikt als lesruimte. De lokalen, de gangen, de personeelskamers(indien 
noodzakelijk) enz. in alle vertrekken kunnen en mogen kinderen regelmatig hun werk doen. 
Daarnaast beschikt de school ook over digitale schoolborden in alle groepen, over tablets en over 
een computernetwerk wat door alle groepen dagelijks gebruikt wordt. 
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Groepering. 
Op OBS Duiveland werken we in 2021/2022 met 4 combinatiegroepen: 

- Groep 1/2    Groep 3/4  Groep 5/6   Groep 7/8            
 
Bij verschillende activiteiten vindt er ook nog 
groepsdoorbreking plaats o.a. bij technisch lezen, tutor-
lezen, gymnastiekles, handvaardigheid. 
De groepsgrootte op OBS Duiveland varieert van 10 tot 20 
leerlingen per jaargroep en wordt vooral bepaald door het 
aantal kinderen per leeftijd. Dat betekent dus dat de 
combinatiegroepen meestal tussen de 20 en 30 leerlingen 
groot zijn. Waarbij geldt, dat waar afsplitsing per groep 
mogelijk is, we dat in de werkweek in passen. 
        
De samenstelling van het onderwijsteam. 
Er werken momenteel 8 parttime leerkrachten, 2 onderwijsassistenten en 1 fulltime 
locatiedirecteur op OBS Duiveland. De namen vindt u verderop in deze gids in hoofdstuk 11.  
De locatiedirecteur is belast met de algemene organisatie. Dit jaar heeft hij naast zijn taak op OBS 
Duiveland ook een gedeelde directietaak op OBS De Oosterburcht. De ib-taak is in handen van juf 
Marleen van Dillen. Daarnaast hebben verschillende leerkrachten ook een dubbele taak; de een 
heeft naast lesgevende taken de rol als aanspreekpunt, een ander coördineert het 
computergebruik, een derde zit in de medezeggenschapsraad enz.  
Verdere lesgebonden en niet-lesgebonden taken zijn gelijkmatig en naar interesse verdeeld over 
de teamleden, waarbij dient vermeld dat dit takenpakket ieder jaar herzien wordt via een vorm 
van taakbeleid. 
Mobiliteit is binnen onze school en het bestuur ook mogelijk en komt jaarlijks terug, het betreft 
hier mobiliteit tussen scholen onderling. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid tot interne 
mobiliteit binnen de school. 
 
De organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften.                                            
De zorg voor bovenstaande leerlingen vindt in principe plaats binnen het normale lesgeven in de 
groep. Indien dit plaatsvindt gaat dat in sommige gevallen ook via de HGPD structuur. Dit is een 
vorm van  intensievere begeleiding met hulp van de orthopedagoog van Obase.  
Daarnaast kan het zo zijn dat hulp buiten de klas/groep wordt gegeven zgn. remedial-teaching.  
Dit is dan in principe voor een kort tijdsbestek en kan ook worden gedaan door externe 
hulpbureaus. 
 
Als school streven we er naar om een leerling zoveel en zo goed mogelijk binnen de groep te 
helpen, zodat hij of zij ook binnen de groep zijn of haar “plaats” behoudt en het niet zo is dat het 
als een uitzondering wordt gezien. De evt. remedial-teaching vindt plaats in een 1 op 1 relatie 
tussen leerkracht of onderwijsassistent(e) en kind. Of tussen externe begeleider en kind. Soms 
wordt ook gekozen voor het werken in kleine groepjes bij dit soort extra begeleiding. Als er 
meerdere leerlingen gebruik maken van deze werkvorm wordt dit “volgens rooster gedaan en 
uitgevoerd”. 

De intern begeleider zorgverbreding van de school heeft bij dit alles een coördinerende taak. Zij 
draagt zorg voor de voortgang van de processen en helpt leerkrachten bij het opstellen van    
handelingsplannen en ondersteunt hen evt. bij de uitvoering ervan.  
Die handelingsplannen zijn de leidraad voor de leerkrachten om met de zgn. zorgleerlingen of een 
gehele groep aan het werk te gaan. Daarnaast is er nog hulp mogelijk via externe instanties voor 
nader onderzoek, verbreding van kennis enz. deze hulp komt de school over het algemeen binnen 
via de orthopedagoog van Obase, Bazalt/RPCZ en het samenwerkingsverband Kind op 1 
Zeeland/Schouwen-Duiveland. 
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De activiteiten voor de leerlingen.  
 
OBS Duiveland ………Wat en hoe leert mijn kind 
daar? 
In dit gedeelte kunt u lezen wat en hoe een kind 
leert bij ons op school. Want al houden we in ons 
onderwijs rekening met de realiteit en actualiteit 
van alledag, de leerstof ligt voor een deel vast in 
moderne lesmethoden die beantwoorden aan de 
tegenwoordig gevraagde eisen, doelen, werkvormen 
en methodieken. 

Het onderwijs in de onderbouw groep 1/2 en 3/4. 
We verdelen dit onder in een gedeelte groep 1/2 en 
groep 3/4. De informatie over groep 3/4 vindt u 
verderop in deze schoolgids onder groep 3 t/m 8. 
 
In de groepen 1 en 2 wordt veelal thematisch gewerkt rond onderwerpen die nauw aansluiten bij 
de belevingswereld van het jonge kind. Ook zijn de jaargetijden en feesten ieder jaar 
terugkerende thema’s. Daarnaast wordt ingesprongen thema’s die op een bepaald moment actueel 
zijn.  

Bijna iedere dag begint de dag met een vorm van een kringgesprek zowel ’s morgens als ’s 
middags. Doel hiervan is kinderen te leren hun gedachten onder woorden te brengen en vooral ook 
leren luisteren naar elkaar. Daarnaast wordt de kring gebruikt voor allerlei activiteiten rond 
rekenen, taal, wereldoriëntatie die met de gehele groep worden gedaan. 
 
Wat komt er aan de orde in de kring ? 
- Woordenschatontwikkeling; kennis van woorden, begrippen, via boeken, praten enz. 
- Spraak/taalontwikkeling; formuleren van goede zinnen, uitspraak van woorden enz. 
- Rekenen/wiskunde ontwikkeling; tellen, groeperen, meten, wegen enz. 
- Onderwerpen uit “ de wereld om ons heen” ; via ideeënboeken van Klaar over enz. 
 
Bij al deze activiteiten is het zo dat wanneer een methode op school 
een voorloper of ideeënboek heeft voor groep 1 en 2 deze ook 
gebruikt worden. Denk hierbij o.a. aan Schatkist voor o.a. 
taalontwikkeling en leesontwikkeling. Na de kring volgt de werkles 
waarin gewerkt wordt op verschillende niveaus aan de groepstafels. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen diverse werkvormen en 
plannen de leerlingen diverse activiteiten zelf m.b.v. een planbord. 
Hierbij wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de 
leerlingen omdat de juf steeds de verschillende groepjes instructie 
geeft en niet alle leerlingen tegelijk kan helpen en instrueren, wat 
leerlingen zelf al kunnen gebeurt en zodra er problemen zijn mogen 
ook de leerlingen van groep 1 en 2 elkaar helpen.  De activiteiten hebben weer betrekking op 
allerlei ontwikkelingsgebieden en kunnen zowel creatieve als cognitieve doelen hebben.      
 
Vervolgens is er zo midden op de morgen tijd voor een hapje en een drankje. Na dit genuttigd te 
hebben is er de mogelijkheid tot buitenspel of spelen in het speellokaal. 2 keer per week wordt er 
verder echt aan gymnastiek gedaan in de gymzaal. De middagkring fungeert na de middagpauze 
weer als startpunt van allerlei activiteiten. 
In de kring vinden weer allerlei reken-, taal- en leesactiviteiten plaats met de gehele groep.  
Vervolgens kunnen de kinderen weer een activiteit uitkiezen waar ze mee aan de slag gaan, die 
activiteiten zijn ook weer velerlei; hoeken, ontwikkelingsmateriaal, spelvormen enz. 
 
In groep 2 wordt er in de loop van het schooljaar steeds meer specifiek aandacht besteed aan de 
voorbereiding op groep 3.  
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Denk hierbij aan activiteiten die vooral rekening houden met leren lezen, rekenen en schrijven. 
Indien mogelijk wordt er aan het einde van groep 2 al een aantal dagen/dagdelen “gewerkt” in 
groep 3 om zo de overgang van 2 naar 3 soepel te laten verlopen.  
 

Hierbij zorgen de op school aanwezig zijnde methoden mede voor een 
passend en gericht aanbod. 
Daarnaast wordt om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te 
brengen gebruik gemaakt van verschillende vormen van registratie. 
De KIJK registratie wordt voor alle leerlingen ingevuld, waarbij ook naar 
de sociaal - emotionele ontwikkeling wordt gekeken. En vanuit de 
methode “Schatkist” worden diverse registraties gebruikt .  
Tot  slot is het zo dat ook in de onderbouw regelmatig gebruik wordt 
gemaakt van de uitzendingen en programma’s van de NOS/School tv en 
allerhande filmpjes van internet die het onderwijs kunnen verrijken. 
 
 

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8. 
 
Leesonderwijs:                                                                                              
Het leren lezen neemt zeker in groep 3 en 4 een centrale plaats in. We 
gebruiken de methodes “Veilig leren lezen” en “Estafette”. Ons 
streefdoel is dat alle leerlingen in iedere groep het technisch lezen 
minimaal beheersen wat binnen de groep gewenst is, in onderwijstermen 
betekent dat bijv., aan het eind van groep 4, het niveau AVI E4 halen 
enz. Het technisch leren lezen loopt op deze manier door tot AVI E7. 
Waarbij alle groepen geldt dat instructie blijft plaatsvinden aan de 
kinderen die meer moeite hebben met lezen en andere kinderen nog 
leestijd krijgen om het behaalde niveau te handhaven.  

Een goede technische leesvaardigheid is van belang en komt van pas bij alle vakken, in het 
bijzonder bij begrijpend en studerend lezen. 
Het Dmt/Avi toetspakket en het pakket Technisch Lezen( groep 6, 7 en 8) van CITO worden op 
onze school als toetsmiddel voor dit leesonderwijs gebruikt. Dat houdt in dat de leerlingen  
min. 1 x per jaar getoetst worden. Tijdsduur en fouten bepalen samen of een leerling het 
gewenste niveau haalt. Om de leerlingen een goede basisvaardigheid mee te geven in begrijpend- 
en studerend lezen maken we op school gebruik van de methode Nieuwsbegrip binnen Snappet en 
Estafette 3. Deze starten met het aanbieden van begrijpend lezen in groep 4.  
De methodes hebben verder een registratiesysteem waarmee de ontwikkeling van de leerlingen 
kan worden gevolgd. Daarnaast nemen we de toets Begrijpend Lezen van CITO af vanaf groep 3, 
om te kijken of de leerlingen het gewenste niveau halen en de gevraagde vaardigheden beheersen. 
Deze afname vindt in ieder geval 1 x per jaar plaats.  
 
Taalonderwijs: 
In groep 1 en 2 wordt aan dit onderdeel veel aandacht besteed in grote en kleine 
groepsactiviteiten waarbij de methode Schatkist mede de inhoud bepaalt. In groep 3 is de spreek- 
en luistervaardigheid erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan klanken, letterkennis, 
woordkennis en woordvorming. M.b.v. Veilig leren lezen wordt dan o.a. aan gewerkt.  
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de lessen Taal van Snappet. Dit is een digitale leermethode. 
Hierbij komen zowel de mondelinge- als de schriftelijke taalvaardigheid aan bod. De “methode” 
die o.a. ook leerdoelen uit onze oude methode “Taal in beeld” aanbiedt, biedt verder alle 
gevraagde oefenstof per leerjaar en op kind aangepast niveau aan. Deze leerstof wordt dan per 
blok aangeboden,  waarbij er ook toetsing in verwerkt zit. 

 
Spellingonderwijs:                    
Spelling is geen doel op zich, maar is gericht op het correct leren stellen. 
Op OBS Duiveland gebruiken we de spellinglessen van Snappet .  
Vanaf groep 4 wordt hier gebruikt van gemaakt. We werken hierbij volgens de leerdoelenmethode 
van Snappet zelf. Snappet biedt de leerstof per spellingprobleem(en) of regel(s) aan. Na oefening 
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worden “signaal- en controledictees” afgenomen. Deze gegevens worden weer vastgelegd.  
De manier van werken met Snappet biedt veel mogelijkheden tot verdieping, herhaling en 
automatisering van de leerstof. Daarnaast heeft de school de beschikking over het PI-dictee en de 
CITO LOVS Spelling om de spellingvaardigheid methode onafhankelijk af te toetsen. 
 
Woordenschat:                                                                                                
De uitbreiding van de woordenschat komt op vele momenten in de week aan de orde, binnen het 
kringgesprek, via taallessen en begrijpend lezen. Tevens wordt door het houden van 
spreekbeurten, het volgen van gastlessen, het voeren van boekbesprekingen en het maken van 
werkstukken uitbreiding gegeven aan dit onderdeel. Verder is het zo dat binnen de taal– en 
spellinglessen van Snappet dit ook dagelijks en/of wekelijks aan bod komt.  

Engelse taal: 
De lessen Engels vinden plaats in groep 5/6 en 7/8. Eenmaal per week krijgen de groepen 5/6 en 
7/8  deze les. We gebruiken hierbij de methode:  “ The Team ”. Deze methode biedt het Engels op 
een leuke, vlotte manier aan. De methode oefent vooral de spreekvaardigheid en 
schrijfvaardigheid van het Engels. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid om tijdens 
keuzemomenten hun Engels te oefenen via boekjes, tijdschriften en bijv. kwartetten. Verder 
beschikt de methode over mogelijkheid tot differentiatie naar niveau. 
 
Rekenen en Wiskunde: 
Op OBS Duiveland werken we ook met rekenen met de lessen van Snappet.  
De rekendoelen waar aan gewerkt wordt zijn door Snappet gerelateerd aan de 
huidige eisen van het rekenonderwijs. Deze digitale lessen van Snappet bieden 
een compleet aanbod van rekenvaardigheden aan en werkt via het principe 
van het realistisch rekenonderwijs. Daarnaast vraagt dit werken een goed 
rekeninzicht en is het aangeboden niveau passend voor de individuele leerling. 
Rekenen wordt aangeboden binnen alledaagse contexten en m.b.v. 
hulpmodellen, schema’s enz. kan een en ander worden opgelost. De lessen 
bieden daarnaast veel differentiatie en verdieping en het werkt heel goed binnen 
combinatiegroepen.  
Met de “Snappetmethode” kan veelal zelfstandig gewerkt worden door kinderen.  
Tenslotte toetsen we het rekenen ook nog onafhankelijk met de CITO LOVS Rekenen/Wiskunde 
toets . 
 
Schrijven: 
Op onze school wordt gewerkt met de methode “Pennenstreken”. 
Deze methode start in groep 1 /2 met voorlopers en gaat zo door de andere groepen in. Het 
voordeel van deze methode is de samenhang met onze leesmethode; Veilig leren lezen. In het 
begin wordt vooral met potlood geschreven, later wordt over gegaan op schrijven met een pen.  
Linkshandige kinderen kunnen en mogen gewoon links schrijven. Daarnaast is het zo dat vooral in 
de groepen 1 t/m 4 goed gelet wordt op de juiste schrijfhouding en pen greep, zodat die op een 
juiste manier wordt aangeleerd. Uiteindelijke doel van het schrijfonderwijs is; een vlot en goed 
leesbaar handschrift. 
Daarnaast biedt de school in de hogere groepen, groep 6,7 en 8 de digitale 
“tekstverwerkingscursus”  van Pica  aan. Deze methode is up to date en zorgt er voor dat 
leerlingen snel en blind leren typen. Het oefenen geschiedt daarbij op school EN thuis.  
 
Wereldoriëntatie: 
Binnen onze school maakt het gebied Wereldoriëntatie vast deel uit van het rooster.  
We spreken dan over Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis en Verkeer.  
Sinds het schooljaar 2021/2022 
maken wij voor deze lessen 
gebruik van het online platform 
Faqta. Deze methode biedt de 
wereldorienterende lessen aan 
binnen thema’s. Hierbij geldt dat  
verwerking op papier, digitaal en 
via diverse creatieve en actieve 
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vormen mogelijk is. De onderwerpen die aan bod komen zijn eigentijds, modern vormgegeven en 
er zitten allerlei instructiefilmpjes enz. bij de lessen inbegrepen.  
 
Verkeer:  
Voor verkeer gebruiken wij de lessen die zitten binnen de Verkeersmethode van VVN, ook deze 
lessen komen voort uit een digitaal aanbod. Waarbij de leerkrachten de passende lessen kiezen 
voor hun aanbod.  
 
Daarnaast wordt er door alle groepen af en toe gebruik gemaakt van de programma’s vanuit  
“Schooltv” die op internet te vinden zijn. Allerhande filmpjes ondersteunen op deze manier de 
lessen die via internet en het digitale schoolbord “de klas in komen”.   
 
Creatieve vakken:  
In alle groepen wordt mede gebruik gemaakt  van de methode: “Moet je doen”. 
Deze methode bestaat uit de onderdelen, Handvaardigheid, Tekenen, Drama, Muziek en Dans. 
De methode dient als leidraad. Verder wordt er ook invulling gegeven aan deze lessen door de 
leerkrachten zelf.  
Tot slot is het zo dat er jaarlijks een musical door leerlingen van groep 8 van de school wordt 
opgevoerd voor de ouders/verzorgers en overige bekenden van de groep 8 leerlingen.                                                               
 
Lichamelijke oefening / bewegingsonderwijs:  
Alle leerlingen hebben 2 x  per week bewegingsonderwijs. In de lessen wordt aandacht besteed aan 
de verschillende bewegingsvormen, gebruik gemaakt van toestellen en tevens komen allerlei 
spelvormen aan bod. De nadruk ligt hierbij op veel bewegen, sportieve omgang met elkaar en het 
aanleren en verbeteren van de vaardigheden. Bronnen die voor deze lessen gebruikt worden zijn 
o.a. Basislessen Bewegingsonderwijs en de methode ZAPP Gym. Daarnaast is het zo dat in 
2020/2021 groep 3/4 1 X per week gaat zwemmen in zwembad “Dol-fijn” te Nieuwerkerk. Indien 
een leerling om de een of andere reden niet mee kan of mag gaan zwemmen wordt daar een 
alternatief voor gezocht binnen de andere groepen.   
Verder geldt dat, wanneer er aanbod is van “gastlessen” OBS Duiveland daar zeker voor open 
staat. Denk hierbij aan gastlessen Volleybal en Tennis van de omliggende verenigingen.                                  
 
ICT onderwijs: 
Op school is er de beschikking over een groot aantal tablets die door de diverse groepen worden 
gebruikt.  Doel van het computeronderwijs: leerlingen kennis laten maken met, vaardiger worden 
in en gebruik leren maken van dit moderne communicatiemiddel. En het oefenen van diverse 
vaardigheden en trainen en oefenen van leerstof via de computer en/of tablet. 
De software die hiervoor gebruikt wordt is verantwoorde educatieve software.  
Ook beschikken alle groepen over een digitaal schoolbord waarmee leerkrachten heel gemakkelijk 
materiaal van internet kunnen halen voor hun lessen. Tevens wordt het gebruikt bij de gewone 
lessen. 
 
Huiswerk: 
Op OBS Duiveland wordt op verschillende manieren huiswerk gegeven aan kinderen. De redenen 
voor huiswerk zijn divers en worden vanaf groep 3 gebruikt. Redenen voor huiswerk: 
- Extra oefenen van leerstof omdat een leerling het nog niet zo goed begrijpt 
- Extra oefenen van leerstof omdat de ontwikkeling minder vanzelfsprekend  
  verloopt 
- Voorbereiden op het werken met huiswerk in het voortgezet onderwijs 
- Leren plannen en uitvoeren van huiswerk in relatie met andere activiteiten 
- Leren van leerstof om een toets of een repetitie te maken 
Dit betekent in de praktijk dat leerlingen in ieder geval vanaf groep 5 
regelmatig huiswerk meekrijgen en dat huiswerk in groep 7 en 8 er gewoon 
bij hoort. 
 
 
 
 



 14  

Het weten waard over OBS Duiveland…… 
 
- Groep 7/8 neemt 2-jaarlijks deel aan het verkeersexamen, zowel schriftelijk als praktisch. 
- Het traditionele Braamfeest maakt jaarlijks deel uit van de activiteiten 
- De schoolfotograaf komt jaarlijks langs voor de schoolfoto’s, meestal in juni! 
- De school neemt deel aan de herdenking van “de Ramp” uit 1953 
- Het leren voor een jeugd EHBO diploma maakt onderdeel uit van het aanbod in groep 8 
- In het kader van Nieuwerkerk Bruist is er een jaarlijkse “feestdag” met de andere 

basisschool 
- De school participeert binnen de dorpskrant van het dorp, door het aanleveren van  kopij 
- Ook Nationale Boomfeestdag keert jaarlijks terug binnen de lessen 
- Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi maakt deel uit van activiteiten 
- Jaarlijks worden er door alle groepen leskisten gebruikt van de werkgroep Schoolbiologie 
- Regelmatig neemt de school deel aan projecten of excursies die onderwijsondersteunend 

zijn; bijv.; Doe-us dag( museumbezoek), Vaartocht Oosterschelde( Biologie) enz. 
- En nog veel meer…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De zorg voor kinderen. 
 
De opvang van nieuwe leerlingen in de school. 
De plaatsing van een kind op onze school: 
De 4-jarige leerling; 
Zodra een kind 4 jaar is kan het worden toegelaten op een basisschool. Maar voordat het kind 
gehele dagen naar school komt is het wenselijk om dit eerst te laten wennen. Deze kennismaking 
geschiedt via een aantal proefbezoeken van 5 dagdelen tot 5 dagen. Meer proefdraaien mag ook 
maar is meestal niet noodzakelijk en gebeurt in overleg met directie en leerkrachten. 
Doel hiervan is om de overgang van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar de basisschool zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Het kind kan via de bezoeken al kennis maken met de 
leerkracht(en), de overige leerlingen en de school in z’n geheel. 
Deze regeling geldt ook voor kinderen die gedurende het schooljaar op school aangemeld worden 
en vervolgens OBS Duiveland bezoeken.   
 
De leerlingen die in een andere groep instromen; 
Ook voor deze leerlingen is er gelegenheid om, voordat ze op onze school komen, 
kennismakingsbezoeken af te leggen. Bij plaatsing in een groep wordt het kind in principe 
geplaatst in de groep waarin hij/zij op de vorige school zat. Wanneer een kind bij aanvang van een 
schooljaar wordt aangemeld zal het kind worden geplaatst in de bij hem of haar passende groep. 
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Om eventueel een nog beter inzicht te krijgen in de capaciteiten van de leerling is het mogelijk 
dat er na aanmelding nog toetsen worden afgenomen om een beter beeld te krijgen van het kind. 
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. 
Om de ontwikkeling van een kind in onze school goed te kunnen volgen en evt. achterstanden of 
stagnaties op tijd te kunnen constateren, maken we gebruik van verschillende 
leerlingvolgsystemen. We hebben deze vorm van registratie voor de vakken: Rekenen/wiskunde, 
Hoofdrekenen, Lezen, Spelling, Taal, Begrijpend lezen en voor Sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Voor registratie van deze toetsen wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Parnassys.  
Bij de overige registratie geldt dat het schriftelijk gebeurt. Het registreren van de gegevens is in 
handen van de groepsleerkrachten, zodat een vroegtijdige signalering mogelijk is.  
De toetsen zijn onder te verdelen in methode-afhankelijke en methode-
onafhankelijke toetsen, waarbij groepsoverzichten en leerling-overzichten 
worden gebruikt. Alle noodzakelijke gegevens m.b.t. de leerlingen worden 
opgeslagen in een (digitaal) leerling-dossier. Deze dossiers zijn 
vertrouwelijk en alleen ter inzage voor leerkrachten en ouders/verzorgers 
van de leerlingen. 
De scores van de leerlingen op de methode-afhankelijke en methode- 
onafhankelijke (o.a. Cito) toetsen worden ingevoerd in de computer 
waarna er allerhande groeps- en leerling-overzichten uit voort rollen die 
gebruikt worden bij de beoordeling van kinderen en de ontwikkeling van de 
school. 
 
Schoolvoortgangs/HGPD(leerling)besprekingen. 
Op onze school vinden minimaal 2 x per jaar bovengenoemde besprekingen plaats. Doel van de 
voortgangsbespreking is duidelijk te krijgen welke leerlingen extra zorg of aandacht nodig hebben. 
En hoe de groep als geheel functioneert en presteert. Leerlingen die echt extra zorg behoeven 
worden specifiek besproken in de HGPD bespreking. Hierin wordt dan gekeken welke hulp of 
aanpak het beste gekozen kan worden. Dit kan zowel interne hulp zijn als hulp van een externe 
instantie. Als besloten wordt om een leerling extra te begeleiden of extra zorg te bieden, dan 
wordt dit vastgelegd in een handelingsplan of een HGPD formulier. Hierin wordt aangegeven wat er 
werkelijk uitgevoerd gaat worden. Ouders/verzorgers worden hier over geïnformeerd en indien 
nodig werken school en thuis samen om het proces goed te laten verlopen. 
Als blijkt dat dit alles niet voldoende is kan er nog extra hulp verkregen worden via het Kind op 1 
samenwerkingsverband. Dit zogenaamde “Hulploket” kan dan worden ingeschakeld. Wanneer deze 
vorm van hulp ingeschakeld wordt, hebben ouders/verzorgers altijd het laatste woord. Het is 
namelijk zo dat wanneer een onderzoek noodzakelijk wordt geacht, de schriftelijke toestemming 
van ouders/verzorgers nodig is. Tot slot is het zo dat indien een leerkracht het nodig acht hij of zij 
altijd tijd kan vragen binnen een teamvergadering om een leerling te bespreken. 
 
Contacten met ouders/verzorgers over het welbevinden en de ontwikkeling van hun 
kind(eren). 
 
Het OBS Duiveland rapport, rapportgesprekken en bespreekweek.  
Op OBS Duiveland is het zo dat er regelmatig contact is tussen ouders/verzorgers over het 
welbevinden en de ontwikkeling van hun kind op school. Dit kan op verzoek van ouders/verzorgers 
of op verzoek van school. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek.  
Daarnaast vinden er, voor de groepen 1 t/m 8, 2x per jaar rapport/contactmiddagen/avonden 
plaats. Daarnaast is er 1x per schooljaar een “extra bespreekweek”.  
Hierbij worden in ieder geval de leerresultaten van de kinderen besproken. Verder wordt er 
verteld over het algemene welbevinden van het kind op school. Om ouders/verzorgers goed te 
informeren wordt het rapport voor het gesprek uitgedeeld zodat zij de informatie van te voren 
door kunnen nemen.  
Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om naar alle drie de momenten te komen, maar zijn 
dat niet verplicht.  
Op onze school is het zo dat de kinderen een rapport krijgen vanaf groep 1. Het gedeelte van 
groep 1 en 2 wordt gerapporteerd vanuit de KIJK registratie en informatie vanuit de “Schatkist 
registratie” gaat vooral over ontwikkelingen.   
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Vanaf groep 3 worden er cijfers toegevoegd en zijn de resultaten gebaseerd op scores uit methode 
toetsen en onafhankelijke toetsen. Het rapport is door de school zelf “ontworpen” en passend 
gemaakt voor de rapportage vanuit school naar ouders/verzorgers toe. 
In het schooljaar 2018/2019 is er voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe, huidige rapport. 
In de opvolgende schooljaren gaan we nu verder bekijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Het 
nieuwe huidige rapport is gebaseerd op het digitaal werken met Snappet in combinatie met Cito 
toetsen en cijfers van methodeafhankelijke toetsen. 
 
De zorg voor kinderen met specifieke behoeften. 
 

Zorgvoorzieningen: 
Binnen onze school vinden we ook leerlingen waarbij 
het leren niet vanzelfsprekend gaat. Die leerlingen 
krijgen dan extra begeleiding binnen de groep. Indien 
nodig wordt ook de leerstof aangepast en een 
(groeps)handelingsplan opgesteld. Dit kan ook voor 
groepjes kinderen gelden met dezelfde problematiek. 
Indien hulp binnen de groep niet voldoende is wordt er 
gekeken naar extra mogelijkheden, denk hierbij aan 
extra instructie van een leerkracht, instructie krijgen 
van een oudere/betere lln enz.  
Als blijkt dat dit alles niet lukt kan er andere, veelal 
externe hulp, worden gezocht. 

Die externe hulp kan van alles betekenen; denk aan onderzoek, begeleiding van de leerkracht, 
aanleveren van andere materialen enz. Dit alles met het doel een leerling zo lang mogelijk op 
school te houden en goed te begeleiden.  
 
Als blijkt dat al deze hulp niet toereikend is kan de school in overleg met de ouders/verzorgers 
besluiten om de leerling op een andere school te plaatsen. Dit kan een andere basisschool zijn, 
maar ook de speciale school voor basisonderwijs.  
Ook is het mogelijk om bij een specifieke handicap het kind aan te melden op de bij hem/haar 
passende school. (bijv: een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen) 
Voor leerlingen van onze school betekent dat, als ze naar het speciaal basisonderwijs gaan,  
zij de Meie in Zierikzee bezoeken. Deze school valt ook onder de stichting Obase. 
 
Samenwerkingsverband Kind op 1. 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ( www.passendonderwijs.nl ) ingevoerd.  
OBS Duiveland is een school waar de zogenaamde ‘basisondersteuning’ wordt gegeven aan de  
leerlingen. De basisondersteuning is de ondersteuning waarvan is afgesproken dat elke school  
in het samenwerkingsverband die zelfstandig kan bieden: de ondersteuning die voor alle  
leerlingen beschikbaar is op alle scholen. 
Samenwerkingsverband Kind op 1 stelde de basisondersteuning vast op basis van de  
schoolondersteuningsprofielen van de scholen. 
De beschrijving van de basisondersteuning bestaat uit 10 standaarden en een overzicht van  
onderwijsbehoeften waarvan we verwachten dat scholen daaraan zelfstandig tegemoet kunnen  
komen. 
Wanneer scholen begeleiding nodig hebben binnen de basisondersteuning bekostigen ze dat  
uit eigen middelen. Elke school krijgt ook middelen van het samenwerkingsverband om te  
werken aan de basisondersteuning. 
Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen,  
dan kan een beroep gedaan worden op het samenwerkingsverband. Loket Kind op 1 bepaalt of de  
aanvraag inderdaad de basisondersteuning overstijgt. De procedure om dergelijke hulp aan te  
vragen in het kader van passend onderwijs (arrangementen voor leerlingen) is als volgt: 
1. Er wordt contact opgenomen met de trajectbegeleider 
2. Er wordt een gesprek gepland met alle betrokkenen: het kind, de ouders, de leerkracht,  
anderen van de school, eventuele mensen vanuit de jeugdhulp. 
3. Samen bepaalt men de onderwijsbehoeften van het kind en de  
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ondersteuningsbehoeften van de school. 
4. De trajectbegeleider documenteert dit en neemt de aanvraag samen met 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee naar Loket Kind op 1. 
5. In het Loket wordt de aanvraag gewogen: valt het inderdaad onder de extra  
ondersteuning? 
6. Het arrangement (aanbod) wordt bepaald en er wordt afgesproken wie het gaat  
uitvoeren. 
7. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start. 
 
Soms kan het ook zo zijn dat leerlingen het op een speciale school zo goed doen dat terugplaatsing 
op de reguliere basisschool tot de mogelijkheden behoort. In dat geval wordt er per situatie 
gekeken hoe dat het best te regelen en af te spreken is. Verder is het zo dat indien dit kan 
plaatsvinden er goed wordt overwegen wat wel of niet kan. 
 
Binnen een basisschool zijn er ook leerlingen, die in 1 of meerdere vakken erg goed presteren of 
zelfs meer-en of hoogbegaafd zijn. 
Als school houden we daar ook rekening mee. Denk hierbij o.a. aan: 
- moeilijkere leerstof 
- andere en gevarieerdere leerstof 
- indien verstandig eerder naar een hogere groep……… 
Ook bij deze keuzes worden ouders/verzorgers betrokken en hebben zij het laatste woord. 
Inmiddels kan via de Stichting Obase ook worden ingeschreven voor het hoogbegaafdheidsonderwijs 
onderwijs. Binnen de basisschool Binnen de Veste is er nl. door Stichting Obase een afdeling 
gestart met de naam Vitruvio. 
 
Onderwijskundig rapport. 
Bij alle overgangen van en naar onze school krijgen of ontvangen de school en scholen een 
onderwijskundig rapport. (OSO) Hierin staat in ieder geval welke methodes zijn gebruikt, welke 
resultaten kinderen hebben behaald en tot slot een algemeen gedeelte over gedrag en houding van 
het kind op school.  
Deze (digitale)rapporten worden samengesteld door groepsleerkrachten en locatiedirecteur en 
vervolgens verzonden naar de scholen waar leerlingen heen gaan. 
 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 
Ieder jaar wordt aan de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers informatie verstrekt over 
de overgang naar het Voortgezet onderwijs. 
Dat gebeurt ten eerste via allerlei schriftelijke informatie die vanuit voortgezet onderwijs scholen 
naar onze school gestuurd wordt. Daarnaast is er jaarlijks een informatieavond in 
november of december waarin ouders/verzorgers informatie krijgen. Deze avond wordt 
ook gedeeltelijk gevuld door een gastspreker vanuit de Pieter Zeeman uit Zierikzee. 
Tenslotte wordt er door de school een gezamenlijk schoolbezoek georganiseerd aan de 
Pieter Zeeman in Zierikzee.  
De andere voortgezet onderwijs scholen dienen ouders en kinderen op eigen gelegenheid 
te bezoeken. Onze school verleent wel toestemming om deze open dagen, gastlessen 
enz., die soms onder schooltijd vallen, te bezoeken.  
Hierna volgen in februari/maart de gesprekken met ouders/verzorgers en de groep 8 leerling zelf 
over de schoolkeuze voor het Voortgezet onderwijs. In dit gesprek geeft de school een zo passend 
mogelijk schooladvies aan voor de leerling. 
Dit advies is gebaseerd op 4 “pijlers”.  
 

1- De schoolinformatie: Wat heeft het kind in de afgelopen jaren geleerd en gepresteerd, hoe 
is de houding, motivatie en inzet. Dit alles mede a.d.h.v. gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem van de school. 

2- Drempelonderzoek:  Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan het Drempelonderzoek, het 
advies daaruit wordt gebruikt bij de uiteindelijke advisering aan ouders/verzorgers en 
vervolgschool. 

3- Een Centrale eindtoets basisonderwijs: Deze toets levert een score op en in de toets wordt 
vooral gekeken welke schoolse vaardigheden en kennis een kind heeft opgedaan.  
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Alle groep 8 leerlingen doen aan deze toets mee. 
(deze toets vindt dit schooljaar plaats op 20 en 21 april 2022) 

4- Wens van kind(eren) en ouders/verzorgers.  
 
Het schooladvies wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers voorgelegd. 
Vervolgens wordt in een adviesgesprek duidelijk gemaakt hoe het advies 
tot stand is gekomen en waarom voor een bepaalde vorm van Voortgezet 
onderwijs wordt geadviseerd. Daarna tekenen de ouders/verzorgers in 
ieder geval voor gezien. Indien ouders/verzorgers nogmaals een gesprek 
willen, is die mogelijkheid er altijd. 
De school zorgt hierna voor aanmelding op de verschillende scholen en 
zorgt dat alle benodigde informatie (o.a. onderwijskundig rapport) 
overlegd wordt. 
Tenslotte: Als de aanmelding is gedaan, lopen de verdere contacten via 
de ouders/verzorgers. 
 
Huidige vormen van en vernieuwingen in het Voortgezet onderwijs: 
De laatste jaren hebben op het voortgezet onderwijs ook verschillende veranderingen 
plaatsgevonden. Zo zijn de namen van opleidingen veranderd, is er meer aandacht voor 
“zorgleerlingen” en worden leerlingen anders begeleid.  
 
De huidige namen van opleidingen zijn: 
- VMBO; opgesplitst in Basis,- Kader-, Gemengd- en Theoretische Leerweg. 
- MAVO ( gelijk aan VMBO-Theoretisch) 
- HAVO 
- VWO(Atheneum); met extra mogelijkheden als bijv. tweetalig VWO en VWO+ brugklas. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen iedere vorm van middelbaar onderwijs extra 
ondersteuning te krijgen. Dit wordt leerweg ondersteunend onderwijs genoemd. Dit kan bij 1 of 
meerdere vakken het geval zijn. Ook wordt in het huidige Voorgezet Onderwijs rekening gehouden 
met “handicaps” als dyslexie. 
 
Schoolse en naschoolse activiteiten op OBS Duiveland: 
Op OBS Duiveland zijn er jaarlijks(soms meerjaarlijks) een aantal schoolse- en naschoolse 
activiteiten die steeds terug komen. Deze activiteiten worden ondernomen met de leerlingen door 
leerkrachten, ouders/verzorgers en andere mensen die af en toe een handje toesteken op OBS 
Duiveland.  
Welke activiteiten zijn dat dan? O.a. 
- Sinterklaasfeest 
- Kerstviering + Kerstmaaltijd 
- Schoolreis voor alle groepen 
- Schoolkamp voor groep 7/8     
- Paasontbijt voor alle groepen  
- Schoolvoetbal voor jongens en meisjes   
- Konings/Sportdag voor groep 5 t/m 8 
- “De Voorleeskampioen” 
- Musical groep 8 enz.       
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5. Het schoolteam/ de leerkrachten. 
 
De leerkrachten. 
Op onze school werken 8 parttime leerkrachten en 1 fulltime directielid dat betekent in de 
praktijk dat er in de alle groepen twee leerkrachten voor iedere groep staan.  
Het dagelijks werk dat de leerkrachten uitvoeren bestaat ten eerste uit het lesgeven en 
voorbereiden enz. daarvan. Daarnaast is het gehele team verantwoordelijk voor de 
schoolontwikkeling op verschillende gebieden. En is iedere leerkracht het eerste aanspreekpunt 
voor ouders/verzorgers, als het een leerling uit hun eigen groep betreft. Naast de leerkracht- 
taak hebben leerkrachten ook een aantal andere taken die ze voor of namens school uitvoeren. 
Denk hierbij aan MR lid, OR vergadering bezoek, BHV-er enz. 
 
Onderwijs assistent(en). 
Naast de leerkrachten is het mogelijk dat er op een school onderwijsassistenten werken.  
Dit jaar heeft OBS Duiveland 2 onderwijsassistenten in dienst voor totaal 8 dagen in de week.  
Zo’n assistent ondersteunt de leerkrachten bij alle voorkomende werkzaamheden in de groepen. 
Ook hebben we dit schooljaar hulp in de groepen via stagiaires die de Pabo opleiding, de opleiding 
tot onderwijsassistent(e) of Kindprofessinal volgen. Deze hulp vindt plaats in alle 
combinatiegroepen.  
 
Conciërge/ Administratieve ondersteuning. 
Op OBS Duiveland hebben we dit jaar geen beschikking over een conciërge of administratieve 
ondersteuning.  
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De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s en andere beroepsopleidingen. 
 
Pabo stagiaires. 
Op onze school is het zo dat we ook toekomstige leraren basisonderwijs willen opleiden.  
We voeren dan ook een positief beleid t.a.v. stagiaires van PABO’s, waarbij wel ieder jaar wordt 
gekeken wat wenselijk en haalbaar is. De leerkracht die de stagiaire in de groep krijgt is tevens 
zijn mentor/mentrix. Daarnaast kan hij/zij altijd terecht bij de directeur voor vragen en/of 
advies. De stagiaires hoeven niet per se van de Hogeschool Zeeland te zijn, maar deze leerlingen 
hebben wel voorrang. Een specifieke vorm van stage is de huidige LIO-stage of leerwerkplek stage. 
Bij deze vorm van stage mag een student zelfstandig lesgeven en krijgt hij gedurende een langere 
tijd de verantwoording over een groep. Indien een student van de PABO hiervoor in aanmerking wil 
komen moet hij solliciteren en dan kijkt de school of hij/zij een geschikte kandidaat is. 
Ook ten aanzien van de huidige vorm van zij-instroom, de zij-instromer opleiding voeren wij een 
positief beleid.  
 
Andere beroepsopleidingen. 
De school krijgt ook regelmatig aanvragen van andere beroepsopleidingen om studenten te 
plaatsen. Er wordt dan gekeken of plaatsing mogelijk is. Wel moet de stage een karakter hebben 
die aan onderwijs gerelateerd is, denk hierbij aan OA(Onderwijs Assistent(e) )studenten, 
Kindprofessionals enz..  
In de praktijk is het zo dat de studenten vaak komen vanuit het Scalda College te Goes en evt. van 
het Albeda College uit Middelharnis. Deze studenten mogen over het algemeen niet zelfstandig 
lesgeven, maar onder toezicht van leerkrachten verrichten zij allerlei werkzaamheden voor en met 
de groep. 
 
Nascholing van leerkrachten. 
Binnen het onderwijs is het zo dat naast de leerlingen op school ook de leerkrachten nog 
regelmatig  
“in de schoolbanken zitten”. De nascholing van leerkrachten komt ieder jaar terug. 
De nascholing kan op verschillende manieren plaatsvinden.  
Als team, als individuele leerkracht of een aantal leerkrachten samen. Jaarlijks wordt er gekeken 
wat er wenselijk is als team en wat mensen persoonlijk willen. Naast bovengenoemde scholing is er 
tegenwoordig ook de bovenschoolse nascholing, daarnaast wordt vanuit de Stichting OBASE ook 
regelmatig aanbod voor studie gedaan. Men kan dan als school kijken of men mee wil doen. Soms 
heeft de scholing een verplichtend karakter omdat het een 
verandering of wijziging voor alle scholen betreft.  
Het werken met groepsanalyse, het meer gepersonaliseerd 
leren en continue aandacht voor de basisvaardigheden, 
rekenen, begrijpend lezen en lezen zijn de komende jaren ook 
speerpunten.  
Daarnaast is de school aan de slag met invoer van diverse 
nieuwe methodes en meer digitaal werken en wordt de kennis 
rond hoog-en meerbegaafdheid vergroot. 
 

6. De ouders/verzorgers. 
 
Ouders/verzorgers in de school. 
Als school vinden we het belangrijk dat we een goed contact hebben met de ouders/verzorgers van 
de school. Verder vinden we het een goede zaak dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van wat 
er gebeurt in en om de school. Dit zowel op onderwijskundig gebied als op andere schoolse 
gebieden.  Belangrijk informatiemedium is daarbij de 2 wekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast zijn we 
gestart met het gebruik van Parro, een communicatie app voor ouders/verzorgers en leerkrachten.  
Op OBS Duiveland zijn ook een ouderraad en een medezeggenschapsraad actief, daarover straks 
meer.  
 
Ook is het zo dat ouders/verzorgers altijd terecht kunnen voor een gesprek of informatie over 
hun kinderen. Dan wel graag een afspraak maken i.p.v. bij begin van de schooltijden even snel 
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komen. Dit geldt ook voor een gesprek met de directie,ook die staat open voor een goed 
gesprek, maar liefst ook even op afspraak.   
Om ouders/verzorgers verder goed op de hoogte gehouden worden er ook regelmatig 
informatie/voorlichtingsavonden gehouden. Deze kunnen gaan over algemene schoolse zaken of 
groeps-gebonden onderwerpen. 
 
De Ouderraad. 
OBS Duiveland heeft een ouderraad. Deze raad zorgt o.a. voor allerlei activiteiten die op school 
plaatsvinden. Meestal bestaat deze raad op onze school uit zo’n 6-8 ouders/verzorgers.  
Jaarlijks organiseert de ouderraad activiteiten waaronder Sinterklaas, de Kerstviering en andere 
extra  activiteiten, die soms ook extra geld in het laatje brengen. Tevens int een ouderraad de 
vrijwillige ouderbijdrage waarvan diverse activiteiten worden bekostigd.  
Op onze school is er geen ouderavond van de ouderraad meer, over een afgelopen jaar wordt u 
hier schriftelijk geinformeerd over de gedane activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meer weten, 
laat het dan weten bij de ouders/verzorgers van de ouderraad. (Namen; zie hoofdstuk 10)  
 
De vrijwillige ouderbijdrage 
Een ouderraad en de leerkrachten organiseren  extra activiteiten die niet door 
de overheid bekostigd worden. Het geld van de vrijwillige ouderbijdragen wordt 
gebruikt voor festiviteiten, culturele activiteiten, vieringen en schoolreisjes.  
De ouderbijdrage is vrijwillig. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als 
volgt vastgesteld: Een vrijwillige bijdrage van 42,50 euro per leerling per 
schooljaar, een vrijwillige bijdrage van 22,25 euro per leerling per half 
schooljaar. Bij deelname aan schoolkamp groep 7/8: een vrijwillige bijdrage van 
67,50 euro per leerling per schooljaar 
 
De Medezeggenschapsraad. 
De MR van OBS Duiveland bestaat uit 6 personen: drie personen in de oudergeleding en drie 
personeelsleden. De locatiedirecteur is adviserend lid van de MR. De MR is betrokken bij schoolse 
ontwikkelingen en heeft afhankelijk van het onderwerp advies- of instemmingsrecht.  
De MR vergadert zo’n 4/5x per jaar. De vergaderingen vinden altijd na schooltijd plaats op school 
en zijn openbaar. Heb je vragen aan de MR, stel ze dan aan de leden. Op die manier kunnen ze uw 
belangen op een goede manier behartigen. 
Heb je interesse in een MR-functie in de toekomst? Wanneer er vacatures zijn, wordt dit vermeld 
in de nieuwsbrief en op de website. De zittingsduur in de MR is 3 jaar en kan met één termijn 
verlengd worden. Meer informatie op de website van de school. 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Omdat alle scholen van Obase onder 1 bestuur vallen, is er een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het bestuursformatieplan en het personeelsbeleid binnen Obase.  
Elke school vaardigt 1 MR-lid af naar de GMR-vergaderingen. Deze functie kan worden ingevuld 
door een ouder/verzorger of een personeelslid. 
 
Het overblijven op OBS Duiveland.                                                   
Op OBS Duiveland wordt gewerkt met het 5-gelijke dagen 
schoolmodel. Dat betekent dat alle leerlingen overblijven op 
school en dat de kinderen in de eigen groep/klas eten met de 
leerkracht. Ns het eten gaan alle kinderen buiten spelen. 
Bij deze vorm van overblijven worden we geholpen door 
ouders/verzorgers die zich hier voor op hebben gegeven. 
De middagpauze start om 12.00 uur. Er wordt gegeten tot ong. 
12.15/12.20 uur waarna het buitenspelen begint. Omdat de 
leerkrachten met de kinderen eten, zijn aan dit overblijven geen 
kosten verbonden. De afspraken en regels die gelden tijdens het 
overblijven zijn dezelfde als tijdens het gewone school gaan en 
pauzeren. Voor de kinderen is een en ander dan ook duidelijk omdat  
gedurende de gehele dag dezelfde afspraken worden nageleefd. 



 22  

 
 
VSO(voorschoolse opvang), BSO (buitenschoolse opvang), Kinderopvang. Vestiging Nieuwerkerk 
De voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang (VSO/BSO) wordt verzorgd  door KIBEO en huist 
sinds 2 jaar  in de school. In de zomer van 2019  is de school verbouwd en huist ook de 
Kinderopvang van Kibeo in onze school.   
VSO/BSO is de oplossing als u buiten schooltijden niet thuis kunt zijn voor uw 
kinderen. VSO/BSO is daarom de vanzelfsprekende schakel tussen school en 
thuis. VSO/BSO is ook een plek waar uw kind vriendjes kan ontmoeten! Een 
leuke en verantwoorde plek voor de vrije tijd van uw kind. 
Meer informatie over hoe de Kinderopvang is geregeld kunt u verkrijgen bij 
Kibeo zelf. Informeert u daar gerust naar de mogelijkheden. Zie hieronder voor 
de contactgegevens. 
 
De VSO/BSO opvang 
Uw kind kan voor en na schooltijd spelen op de VSO/BSO. Spelen betekent ravotten, knutselen, 
lezen, luieren, spelletjes of een activiteit doen, kortom van alles wat je thuis ook kunt doen. Maar 
dan met vriendjes en vriendinnetjes. 
Na schooltijd eerst met z’n allen aan tafel wat drinken. Uw kind kan dan zijn schoolverhalen kwijt. 
Als de kinderen op een vrije dag komen, wordt er meestal iets speciaals gedaan. Op stap met z’n 
allen of spannende activiteiten rondom een thema. 
Tijdens studiedagen, wanneer de school gesloten is, kunnen de kinderen een hele dag naar de BSO. 
Ook in de vakanties biedt de BSO een uitgebreid pakket activiteiten.  
 
Hoe vaak komt uw kind? 
Dat bepaalt u zelf. U kunt vaste dagen afnemen maar u kunt ook af en toe een dag afnemen. U 
vraagt dan vooraf of er plaats is. Als u vaste dagen afneemt, weet u zeker dat er altijd plaats is. 
Uw kind kan ook alleen in de vakantie of op studiedagen komen. Gebruikmaken van een 
combinatie van de mogelijkheden kan ook. De medewerkers van Advies & Bemiddeling van KIBEO 
kunnen samen met u bekijken wat het beste bij uw situatie past. 
De kosten 
Aan de BSO zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Op de website 
www.kibeo.nl vindt u rekenvoorbeelden en kunt u online uitrekenen wat uw opvang gaat kosten. 
Meer weten? 
Meer informatie over de VSO/BSO en Kinderopvang op uw school vindt u op www.kibeo.nl. of 
bellen:  
0113-760200 U kunt ook contact opnemen met de afdeling planning@kibeo.nl. of bellen: 0113-
760250 
Zij maken een vrijblijvende offerte voor u als u dit wenst. Of loop eens binnen op de BSO. 

 
Ouderhulp op OBS Duiveland. 
Op onze school is sprake van ouderhulp op allerlei manieren. Denk 
bijv. aan hulp bij sportdagen, excursies enz. De vraag om 
ouderhulp aan ouders/verzorgers vindt regelmatig plaats, dit 
gebeurt dan telefonisch of via de nieuwsbrief. Het schoolteam 
maakt van deze hulp dankbaar gebruik bij diverse schoolse- en 
naschoolse activiteiten. Waar kan er zoal bij geholpen worden?  
 
- helpen bij gezelschapsspelletjes in groep 1-2 
- helpen bij estafette-lezen  
- assistentie bij het overblijven 
- hulp bij de schoolmusical  
- begeleiding bij excursies 
- natuurouders 
- schoolpleinzaken 
- tuinonderhoud 
- en verder … lees de nieuwsbrief voor onze hulpvragen…… 
 

http://www.kibeo.nl/
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Hoe meer ouders zich opgeven, hoe meer taken verdeeld en uitgevoerd kunnen worden. Wanneer u 
zin heeft om uw bijdrage te leveren, kunt u contact met de school opnemen. De hulp wordt altijd 
zeer op prijs gesteld omdat daarmee meer zaken te organiseren zijn!    
 
Klachtenregeling. 
Het openbaar onderwijs op Schouwen-Duiveland heeft een klachtenregeling. Ouders/verzorgers en 
leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten ervan van het 
bevoegd gezag en het personeel. De regeling is van toepassing als men met zijn klacht niet ergens 
anders terecht kan.  
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een goede wijze worden 
afgehandeld.    
Iedere school heeft een contactpersoon aangewezen die de klager aanhoort en desgewenst 
verwijst naar een van de vertrouwenspersonen. 
Schoolcontactpersoon op onze school is: wordt nog nader ingevuld, in de tussentijd verzoeken wij 
u contact op te nemen met de locatiedirecteur. 
Men is niet verplicht om met deze persoon in contact te treden. Een alternatief is dan om een 
gesprek aan te vragen met de locatiedirecteur. 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en/of dat de 
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt hij/zij de 
klager  
bij de verdere te volgen procedure. 
Ons bevoegd gezag heeft zich aangesloten bij de “Landelijke geschillen- en klachtencommissie”. 
Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over de gegrondheid 
van een klacht, het nemen van passende maatregelen enz. 
Het adres is LKC,, postbus 185, 3440 AD Woerden. 
De GMR van de openbare scholen heeft in april 2014 ingestemd met de klachtenregeling. 
Daarnaast is het zo dat de overheid inspecteurs heeft aangewezen die zich speciaal met klachten 
en vertrouwelijke zaken bezighouden; Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111(lokaal tarief) 
De contactpersoon voor het basisonderwijs op Schouwen-Duiveland is: Mevr. Bierens. 
U kunt in contact worden gebracht met deze mensen via de Stichting Obase.  
Telefoonnummer: 0111-418888. Mevr. P.Tramper kan u dan verder helpen. Zij is dagelijks 
bereikbaar tijdens kantooruren. Tevens kunt u daar net als op school de klachtenregeling 
opvragen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid op school(veiligheidsbeleid). 
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar brengen een groot gedeelte 
van de dag door op school. Om te leren, te spelen en te sporten. 
Daardoor komen er ook ongelukken/ongelukjes voor op school.  
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt het schoolgebouw en zijn omgeving regelmatig 
gecontroleerd. Dit betreft het gebouw, het plein en de speeltoestellen. Ook op brandveiligheid 
wordt tegenwoordig gecontroleerd.Tevens is er een ontruimingsplan opgesteld door de school dat 
jaarlijks geoefend wordt. Om verdere hulpverlening te kunnen geven bij calamiteiten zijn er op 
OBS Duiveland inmiddels een aantal leerkrachten opgeleid tot BHV-er. Dat betekent in ons geval 
dat er op onze school leerkrachten werken met een BHV certificaat. Deze BHV-ers volgen 
tweejaarlijks een herhalingstraining om hun kennis op peil te houden.  



 24  

Tot slot; Bemerkt u als ouder/verzorger een onveilige of een gevaarlijke situatie meldt dit dan bij 
een van de leerkrachten of de directie a.u.b. 
 
School en veiligheid: Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  
 
Op school streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er ook 
verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het 
geval. Helaas telt dit niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het 
belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen 
die dagelijks met kinderen werken. Ook onze school ziet dit natuurlijk als een opdracht, want ook 
onze kinderen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of 
kindermishandeling eerder en sneller in beeld. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo 
snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan zowel door de school zelf als door Veilig Thuis 
ingezet worden. 
Wanneer gebruiken wij de meldcode? 
Als school doorlopen wij de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vermoedens van verbaal geweld, 
fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 
Hoe werkt de meldcode? 
De school hanteert het ‘Stappenplan verbeterde 
meldcode’  (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode). Met het 
gebruiken van de aangepaste Meldcode werken we samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een 
betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
De meldcode 
1.         In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling; 
2.         Overleg met de aandacht functionaris of intern begeleider binnen de school en/of  
            directeur. Zo nodig wordt het meldpunt Veilig Thuis geraadpleegd; 
3.         Gesprek met de leerling en/of ouder(s); 
4.         Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele  
            onveiligheid. Bij twijfel raadplegen wij Veilig Thuis; 
5.         De school neemt een besluit. Bij acute of structurele onveiligheid: áltijd melden bij Veilig  
            Thuis. Daarnaast is zelf hulpverlenen of organiseren ook mogelijk. 
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn we, als school wettelijk verplicht om het afwegingskader van de 
meldcode te hanteren. Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Een rookvrij schoolterrein! 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe 
schooljaar 2021/2022 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein 
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en 
bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 

leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, 

doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in 

hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en 

voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein 

bij de ingang van het plein en in het zicht van de leerlingen. Bijv. Bij het brengen en ophalen 

van leerlingen.  

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 

voor onze kinderen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Overige informatie naar ouders/verzorgers. 
Al eerder meldden we u over de nieuwsbrief. Deze wordt 2- wekelijks uitgegeven en bevat alle 
informatie die ouders/verzorgers moeten en mogen weten.  
Ook OBS Duiveland heeft in de huidige tijd een website nl:  
www.duiveland-nieuwerkerk.obase.nl 
U vindt hierop vindt u nieuws, foto’s, formulieren en andere wetenswaardigheden van OBS 
Duiveland. Verder levert de school af en toe een bijdrage aan de dorpskrant op het dorp.  
Ook een begrijpelijk rapport met cijfers en schriftelijke toevoeging maakt deel uit van informatie 
naar ouders//verzorgers. 
En natuurlijk kunnen ouders/verzorgers altijd een gesprek aangaan met de leerkrachten en 
directie over hun kind en/of de school. 
 
Opvoedsteunpunt Schouwen-Duiveland. 

Wat is een opvoedsteunpunt?  

Het opvoedsteunpunt biedt kortdurende pedagogische begeleiding voor ouders en opvoeders met 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Ouders en jongeren kunnen hier op eigen initiatief 

terecht. Het opvoedsteunpunt biedt informatie, steun, advies en begeleiding. Men kan er terecht 

voor grote en kleine vragen, preventief of als je als ouder of jongere al problemen ervaart. Vragen 

over bijvoorbeeld slaapgedrag, niet luisteren, druk gedrag, agressief gedrag, eetproblemen, ruzie 

tussen kinderen, puberproblemen, televisie kijken, echtscheidingsperikelen, jaloezie, bang zijn 

etc.  

 

Hoe werkt een opvoedsteunpunt?  

Er zijn in Zeeland meerdere opvoedsteunpunten, waar een deskundige op vaste tijden spreekuur 

houdt. Hierbij kan het gaan om eenmalige contacten of kortdurende ondersteuning. Ook 

telefonische consultatie of huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Bij zwaardere problemen 

wordt zo snel mogelijk doorverwezen naar de meest geschikte hulpverlenende instantie. Ook 

kunnen er opvoedcursussen en themabijeenkomsten worden georganiseerd door medewerkers.  

De steunpunten zijn altijd bereikbaar, er is geen wachtlijst, er is geen verwijsbriefje nodig, het is 

gratis en altijd in de buurt! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat afdeling Jeugdgezondheidszorg,  

telefoon: 0113 – 249406 of email: secretariaat-JGZ@ggdzeeland.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat-JGZ@ggdzeeland.nl
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7. De ontwikkeling van het onderwijs 
 
Activiteiten om het onderwijs te verbeteren. 
Goed onderwijs op een school wordt in grote mate bepaald door de volgende factoren: 
1- Het onderwijsaanbod     hoofdstuk 3 
2- De leerkrachten en directie    hoofdstuk 5 
3- De sociaal-emotionele en pedagogische begeleiding  hoofdstuk 4 
4- De kinderen en hun ouders/verzorgers   hoofdstuk 6 
Bovenstaande onderwerpen zijn in aangegeven hoofdstukken verder uitgewerkt. 
 
Om bovenstaand goed onderwijs te kunnen geven moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn 
om dat te realiseren. Jaarlijks wordt er dan ook gekeken welke ruimte er is voor vervanging van 
methoden, aanvullen van materialen en welke onderwijskundige aanpassingen moeten worden 
gedaan. Het formuleren van doelen, het bijstellen van doelen en het evalueren ervan zorgt voor de 
ontwikkeling van de school.  
Binnen teamvergaderingen, studiedagen en evaluatiemomenten vragen we ons dan ook af of 
gestelde doelen zij bereikt. Middelen die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. Cito Lovs, Eindtoets 
basisonderwijs gegevens en gegevens vanuit het Drempelonderzoek groep 8, schoolbegeleiding en 
natuurlijk ook nascholing van leerkrachten. 
 
Schoolontwikkeling op OBS Duiveland. 
De afgelopen jaren stonden de begrippen digitaal werken, meer zelfstandig werken en in gesprek 
gaan met kinderen centraal op OBS Duiveland. Inmiddels is daar essentieontwikkeling voor 
kinderen bijgekomen. Leerkrachten zijn geschoold en begeleid en leerlingen is geleerd 
zelfstandiger te werken, beter samen te werken enz. . Daarnaast volgen leerkrachten scholing 
m.b.t. essentieontwikkeling bij kinderen. Leerkrachten zijn ook aan de slag gegaan met digitale 
leermiddelen en ook daar zijn inmiddels scholingsbijeenkomsten voor geweest. Methodevervanging 
is ook een jaarlijks terugkerend item en inmiddels is voor diverse vakken de methode vervanging 
vormgegeven door te kiezen voor werken met Snappet. In dit schooljaar bijv. zijn we gestart met 
Faqta een digitale leeromgeving rond de vakken Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis.  
In groep 1/2 werken we vanaf schooljaar 2019/2020 met de nieuwe Schatkist en voor 2022 en 
verder staat herziening van Engels op de planning. Daarnaast worden de onafhankelijke toetsen 
steeds vernieuwd indien dit nodig is.  
Ook een centraal punt binnen de schoolontwikkeling is het invoeren van groepsanalyses/plannen 
om zodoende een beter aangepast aanbod aan de kinderen te kunnen meegeven. In de komende 
periode wordt ook dit verder aangepast naar meer gepersonaliseerd leren. 
   
Schoolplan. 
Om de ontwikkeling van het onderwijs goed te kunnen bewaken wordt er per 4 jaar een schoolplan 
geschreven wat jaarlijks geëvalueerd wordt a.d.h.v. per jaar uitgewerkte plannen. 
In dit schoolplan staat de gewenste situatie beschreven en hoe we daar naar toe werken.  
Ook is het maken van dit schoolplan weer een moment van bezinning. We denken dan na over;  
Wat doen we ? Doen we dit goed ? En kan dit nog beter of anders ? 
Dit plan wordt ook door de MR en bestuur bekeken en moet door hen akkoord worden bevonden. 
De nieuwe schoolplan periode startte in 2019/2020 en behelst de periode t/m schooljaar 
2022/2023. 
 
Kwaliteitsonderzoeken. 
Sinds 2002 is de wet op het schooltoezicht van kracht. Dat betekent dat een keer per jaar de 
onderwijsinspectie de stand van zaken op school opneemt. Dit gaat via overdracht van 
leerresultaten waarbij de inspectie toetst of scholen aan een gestelde norm voldoen. 
De laatste jaren verloopt deze verantwoording grotendeels via een bestuursbezoek aan Obase. 
Ook kan het voorkomen dat de inspectie een bezoek van een dag- en of dagdeel aflegt waarin men 
veranderingen, verbeterpunten en het dagelijks werken controleert. 
Daarnaast heeft de inspectie nog de mogelijkheid om een periodiek onderzoek, met bezoek af te 
leggen. Van zo’n bezoek wordt een verslag gemaakt en biedt ook aandachts- en verbeterpunten. 
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Verder is het zo dat iedere 2/3 jaar er een kwaliteitsonderzoek wordt 
afgenomen naar de tevredenheid over de school, dit onderzoek wordt 
dan op alle openbare scholen van Obase afgenomen. Dit onderzoek 
wordt afgenomen onder leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.  
De resultaten van dit laatste onderzoek worden ook teruggekoppeld 
naar de geledingen die hem hebben ingevoerd.(leerlingen, 
ouders/verzorgers en leerkrachten) In december 2016 heeft OBS 
Duiveland voor het laatst een schoolspecifiek inspectie bezoek gehad.  
De bevindingen daaruit waren positief en dat betekent dat het normaal gezien weer zo’n 4 jaar 
duurt tot het volgende inspectiebezoek. 
 
Zorgverbredingontwikkeling en Kind op 1. 
Onze school maakt deel uit van het kind op 1samenwerkingsverband.Dat betekent dat zaken zoals 
die in het zorgplan van dit verband staan beschreven ook gelden op OBS Duiveland. 
Voor verdere gedetailleerde informatie verwijzen wij dan ook naar dit zorgplan. 
Daarnaast neemt de ib-er van de school maakt deel uit van “de kwaliteitskring Obase IB-overleg” 
waarin zij informatie en tips krijgt, problemen rond zorgleerlingen kan bespreken en tevens samen 
met de directeur vorm geeft aan het totale zorggebeuren op Schouwen – Duiveland. 
Daarnaast is het zo dat door scholing vanuit kind op 1 de kennis en vaardigheden m.b.t. 
zorgleerlingen wordt verbeterd en uitgebreid. Dit geldt zowel voor mindere als voor betere 
leerlingen. 
 

8. De resultaten van het onderwijs. 
 
Resultaten van de afgelopen jaren. 
Om de resultaten van het onderwijs vast te leggen en te controleren wordt er op OBS Duiveland 
gebruik gemaakt van een 4-jarig schoolplan en een jaarplan per schooljaar waarin de gewenste 
veranderingen en verbeteringen staan beschreven. 
Welke resultaten levert dit alles de laatste jaren op ? We geven een aantal voorbeelden: 

 De interne rapportage is aangepast en verbeterd, steeds meer digitaal 

 De externe rapportage naar ouders wordt is herzien en gebaseerd op de digitale 
leeromgeving en mogelijkheden uit Parnassys  

 De gesprekken met ouders en kinderen over hun leren en presteren zijn aagepast 

 Invoering van Snappet een digitaal leerplatform voor Rekenen, Taal , Begrijpend lezen en 
Spelling vanaf groep 4, Rekenen vanaf groep 3 

 De nieuwste versies van methode onafhankelijketoetsen worden aangeschaft en gebruikt 
voor Rek/Wi., Begr. Lezen en Spelling. O.a. Citotoetsen. 

 De leerlingenzorg biedt nu ook mogelijkheden voor de betere leerlingen 

 Chromebookgebruik maakt dagelijks deel uit van het werken op school 

 Invoering nieuwe werkwijze Pedagogisch Klimaat door teamleden via “Kanjertraining” 
inclusief het bijpassende registratiesysteem  

 Vanaf het schooljaar 2021/2022 wordt er bij Spelling in Snappet gewerkt met de leerdoelen 
“per groep en per kind” 

 
Resultaten groep 8 bij uitstroom naar Voortgezet onderwijs. 
 
In 2021 zijn er tijdens de Coronacrisis wel weer landelijke eindtoetsen basisonderwijs afgenomen.  
Er staan dit jaar dan ook 3 leerjaren op met eindresultaten waarbij het jaar 2020 niet compleet is, 
maar u wel een zo juist mogelijke indicatie krijgt van de afgelopen 3 jaren. Zie tabel. 
 
Schooljaar  Schoolweging  Kengetallen 

1F Sign. 
Waarde  

Kengetallen 
1S/2F Sign. 
waarde 

Landelijk 
1S/2F 
Sign. 
waarde 

Kengetallen  
1F school 
 

Kengetallen 
1S/2F 
school 

Leerling 
aantal  

2020-2021 30.72 85% 47,3% 60,2% 98,1% 68,5% 18 

2019-2020 30.97 85%  47,3% 59,2% - - 15 

2018-2019 31.0 85% 45,5% 57,1% 100% 78,3% 23 
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In bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat wat betreft de eindopbrengsten onze school de 
landelijk gevraagde en qua schoolweging gevraagde opbrengsten meer dan voldoende haalt.  
In deze percentages zitten de scores van Rekenen/Wiskunde, Lezen en Taalverzorging verwerkt.  
Ook als we het 3 jaars gemiddelde bekijken doen we het goed.  
Het 3 jaarlijks gemiddelde zit per schooljaar 2020-2021 op: 1F sign.waarde 98,2 % en 1S/2F 
sign.waarde 71,9%. Als school zijn we daar natuurlijk zeer tevreden over.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs; OBS Duiveland Nieuwerkerk 
Bij het onderdeel resultaten is het ook goed te weten hoe de uitstroom van OBS Duiveland naar het 
Voortgezet onderwijs is. In hoofdstuk 4 heeft u kunnen lezen hoe de overgang plaatsvindt en hoe 
het voortgezet onderwijs vandaag de dag is georganiseerd. 
Hieronder volgt de uitstroom van de laatste drie jaren vanuit OBS Duiveland naar het Voortgezet 
onderwijs. 
OBS Duiveland; Nieuwe indeling per 2019 volgens landelijke afspraken inspectie: 
 
 

Jaar  Pro/ 
VMBO-B 

VMBO-B/ 
VMBO-K 

VMBO-K/ 
VMBO-GT 

VMBO-GT/ 
HAVO  

HAVO/ 
VWO 

VWO Aantal lln 

2021 0 3 2 6 4 3 18 

2020 0 3 1 4 5 2 15 

2019  0 1 3 6 5 8 23 
 

 
Voor verdere uitleg en verantwoording maken wij jaarlijks een Evaluatie eindopbrengsten, waarin 
wij bovenstaande resultaten van groep 8 verantwoorden. Hierbij kijken we naar de uitslagen van 
de afgenomen eindtoets basisonderwijs en ook naar de grafieken en percentages die de leerlingen 
scoren op Snappet. Deze informatie wordt dan weer gebruikt voor aanpasingen in het volgende 
schooljaar.  
 
 

9. Groepssamenstelling en regelingen. 
 
Groepssamenstelling schooljaar 2021/2022. 
Het aantal leerlingen van onze school bepaalt het aantal leerkrachten dat er werkzaam kan zijn. 
Het aantal leerlingen per leerjaar bepaalt de groepsgrootte. Op OBS Duiveland is het zo dat door 
de leerlingaantallen van het huidige schooljaar we ook dit schooljaar 4 combinatiegroepen kunnen 
maken. 
 
Leerlingenaantal en groepssamenstelling schooljaar 2021/2022. 
Op 1 oktober 2021 verwachten wij in Nieuwerkerk ongeveer 105-110 leerlingen.  
Dit aantal kan en zal veranderen door de instroom tijdens het schooljaar.  
Nieuwe leerlingen mogen 5 dag(delen) kennis komen maken met de nieuwe groep.         
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U kunt de tijdstippen van kennismaken zelf afspreken met de leerkrachten van groep 1/2.  
 
Groepssamenstelling 2021/2022: 
Groep 1-2      Groep 3-4    Groep 5-6   Groep 7-8  
  
Groepssamenstelling en verdeling van de leerkrachten. 
 

groep  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 mo Elly Elly Elly Astrid Astrid 

 mi Elly Elly Elly Astrid Astrid 

3-4 mo Marleen Irene Irene Marleen Marleen 

 mi Marleen Irene Irene Marleen Marleen 

5-6 mo Ellen Ellen Ellen / Sandra Sandra Sandra 

 mi Ellen Ellen Ellen / Sandra Sandra Sandra 

7-8 mo Maurice Maurice Maurice Maurice Jeanine 

 mi Maurice  Maurice Maurice Maurice Jeanine 

 
Toelichting:  
De woensdag in groep 5/6 wordt dit schooljaar gelijkelijk ingevuld door Juf Ellen en Juf Sandra, 
zij hebben beiden een wtf van 0,5 Fte.  

 

Naast de leerkrachten is het zo dat we ook dit jaar weer een aantal stagaires op school 
werkzaam hebben. Deze stagiaires komen van diverse opleidingen en worden zoveel mogelijk 
gekoppeld aan 1 groep.  

 

 
Wanneer er zaken wijzigen binnen de personele samenstelling en/of stage leest u dat in de 
nieuwsbrief. 
Op vrijdag (gehele dag) verzorgt mevr. Marjan Sijrier op onze school het Vormings-Onderwijs. 
(GVO) 
De leerkrachten die recht hebben op uren duurzame inzetbaarheid( vroegere BAPO)  en daarvoor 
vrij kunnen zijn maken gebruik van deze regeling op dagen, waarop zij niet zijn ingeroosterd.   
De gymlessen op onze school worden gegeven door onze eigen leerkrachten. De leerkrachten die 
deze lessen geven zijn daar allen bevoegd voor.  
 
Schooltijden: 
Alle groepen gaan als volgt naar school: 
We werken op OBS Duiveland met een 5-gelijke dagen model: 
’s Morgens van 8.30 uur tot ’s middags 14. 15 uur. 
Middagpauze met eten erbij: 12.00 tot 12.45 uur. 
 
Om de lessen tijdig te laten beginnen, verzoeken wij u uw kind(eren) op tijd op school aanwezig te 
laten zijn. (5 minuten voordat de school opengaat)  
Bij slecht weer gaat de school om 8.20 uur open. 
 
Inlooptijden regeling onderbouw. 
Alle kinderen nemen afscheid van hun ouder(s)/verzorger(s) bij de ingang van de school. 
De kinderen worden bij de deur/op het schoolplein altijd opgevangen door hun leerkracht(en). 
De jongste kinderen van groep 1/2 kunnen begeleid door hun ouders/verzorgers naar het 
lokaal van groep 1/2 gebracht worden. Wel verwachten we van u dat u vlot afscheid neemt, 
zodat de leerkracht alle aandacht aan de kinderen kan besteden en de lessen zodoende op tijd 
kunnen worden gestart.   
Voor groep 3 geldt dat in het begin van het schooljaar ook nog, om zo de overgang tussen 
groep 1/2 en groep 3 soepel te laten verlopen. Vanaf de herfstvakantie zou het ons inziens 
echter mogelijk moeten zijn dat de kinderen van groep 3 net als de kinderen van groep 4 
zelfstandig mee naar binnen gaan.  
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Vanwege de veiligheid en organisatie verzoeken wij u de 
kinderwagens/buggy’s buiten de looproutes en klassen neer te zetten! 
Tot slot, er blijft altijd de gelegenheid tot contact met de leerkracht, een 
afspraak daartoe is snel gemaakt. Doe dit dan bij voorkeur even direct voor 
of direct na schooltijd. 
We vragen u begrip voor het feit, dat een gesprek met een leerkracht bij 
aanvang van de schooltijd moeilijk is, omdat de leerkracht op datzelfde 
moment aandacht moet hebben voor alle kinderen van de groep. 
 
Vakanties en andere vrije dagen. 
 
Vakanties 2021/ 2022. 
Herfstvakantie :    ma 25-10-2021 t/m vrij 29-10-2021 
Kerstvakantie :    ma 27-12-2021 t/m vrij 1-1-2022 
Voorjaarsvakantie :  ma 28-2-2021 t/m vrij 4-3-2022 
Goede Vrijdag :    vrij 15-4-2022= Vrije dag leerlingen en leekrachten 
Pasen :       ma 18-4-2022= 2e Paasdag Vrije dag leerlingen en leekrachten 
Meivakantie :    ma 25-4-2022 t/m vrij 6-5-2022 = incl. 4 en 5 mei !  
Hemelvaart :    do 26-5-2022 en vrij 27-5-2021 = vrije dagen leerlingen en leerkrachten 
Pinksteren:     ma 6-6-2022 2e Pinksterdag = vrije dag 
Zomervakantie :    ma 25-7-2022 t/m vrij 2-9-2022 
De eerste schooldag in het schooljaar 2022/2023 is; Maandag 5-9-2022. 
 
Studiedagen: Op deze dagen zijn de leerlingen vrij! 
Woensdag 3 november 2021 
Maandag 31 januari 2022 
Donderdag 10 maart 2022 
Donderdag 23 juni 2022 
 
Studiemiddagen bekend: op deze middagen zijn de leerlingen vrij.  
Dinsdagmiddag 21 september 2021  

Woensdagmiddag 6 oktober 2021  

Dinsdagmiddag 5 april 2022   

Woensdagmiddag 8 juni 2022 

Andere vrije dagen/uren. 
De leerlingen hebben daarnaast misschien  nog een aantal vrije middagen of uren in het 
schooljaar.  
Deze vrije middagen en uren worden aan de ouders/verzorgers aangegeven via de 2-wekelijkse 
nieuwsbrief. 
Al wel bekend: 
Op vrijdag 24 december 2021, vrijdag 25 februari 2022 en vrijdag 22 juli 2022; Alle kinderen  
12.00 uur vrij van school! 
 
Gymnastiek en schoolzwemmen. 
Voor de gymnastieklessen gebruiken we als school de gymzaal die 
aan onze school in Nieuwerkerk vast zit. Dit geldt voor alle 
groepen.  
 
Het schoolzwemmen wat dit jaar door groep 3 en 4 wordt gedaan 
vindt plaats in zwembad “Dol-Fijn”. 
Verder geldt dat voor het schoolzwemmen een vrijwillige bijdrage 
van 60,13 euro per leerling wordt betaald door ouders/verzorgers. 
Dit is het vrijwillige bedrag voor 2021/2022. Ouders/verzorgers 
krijgen hiervan automatisch bericht van via de school. 
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Gymnastiektijden Nieuwerkerk: 
Groep 1/2:    Woensdagmorgen: 9.15 uur tot 10.15 uur 

Vrijdagmorgen:     9.15 uur tot 10.15 uur 
Groep 3/4:    Dinsdagmorgen:   10.30 uur tot 11.30 uur   
Schoolzwemmen groep 3/4:Donderdagmiddag: 13.00 uur tot 14.00 uur 
Groep 5/6:    Dinsdagmiddag:   12.45 uur tot 13.45 uur. 
       Woensdagmiddag:13.15 uur tot 14.15 uur     
Groep 7/8:    Maandagmiddag:  13.15 uur tot 14.15 uur 
       Vrijdagmiddag:    13.15 uur tot 14.15 uur 
 
Afspraken Gymnastiek en zwemmen: 
De gymnastieklessen van de groepen 1 t/m 8 vinden plaats in het gymnastieklokaal of, bij goed 
weer,  
buiten op het sportveld. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt voor de kleding het volgende:  
-hemd, t-shirt of gym-shirt 
-korte broek/gympakje en  
-gymschoenen 
 
Wilt u de kinderen van groep 1 t/m 3 gymspullen meegeven met naam in een tas. Deze kan op 
school blijven. Voor groep 1 en 2 het liefst schoenen zonder veters. 
Gymschoenen zijn verplicht  i.v.m. de hygiëne en de veiligheid. Op gymschoenen glijd je niet zo 
snel uit en de kans op voetblessures en/of wratjes is ook kleiner.  De kinderen mogen de 
gymschoenen echter NIET aandoen op weg naar school. De gymschoenen mogen geen zwarte en of 
afgevende zolen hebben ! 
 
Zwemmen. 
Voor nadere informatie betreffende het zwemonderwijs kunt u terecht bij het zwembad-personeel 
in Nieuwerkerk. Het diplomazwemmen van uw kind vindt plaats in Zierikzee en kan door u bij 
worden gewoond. Neemt u in dat geval even contact op met het zwembadpersoneel. 

Regeling leerplicht. 
In het kort de regels van de leerplicht; 
3 jaar 
Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het al op school kennis komen maken. Dat mag 
maximaal 5 dagen. U spreekt dat bij aanmelding af met de groepsleerkracht.  
4 jaar 
Als uw kind vier jaar wordt, mag het desgewenst meteen op de verjaardag naar school. 
5 jaar 
Vanaf nu is uw kind leerplichtig. In speciale gevallen kan het wenselijk zijn om het kind nog niet 
volledig naar school te laten gaan. Overlegt u in zo’n  geval even met de  directeur van de 
school. 
Extra verlof. 
Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloof of 
levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke 
familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. Deze vrije dagen dienen wel van te 
voren gemeld te worden aan de directeur en leerkracht. Aanvraag geschiedt via een daartoe 
bestemd formulier wat op school is te verkrijgen of te vinden is op de website als deze weer 
bereikbaar is. 
Vakantie. 
U bent verplicht zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. In heel bijzondere 
gevallen kan een kind vrij krijgen om buiten de reguliere schoolvakanties met zijn 
ouders/verzorgers op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per schooljaar, voor een 
periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders/verzorgers die door hun 
beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan minimaal een verklaring 
van uw werkgever laten zien, waaruit blijkt, dat u niet op een ander moment op vakantie kunt. 
Er wordt geen toestemming gegeven als het gaat om de eerste twee weken na de 
zomervakantie. Het formulier voor extra verlof is te verkrijgen op school. (als de website weer 
up to date is vindt u het formulier daar ook) Aan de achterzijde van dit formulier vindt u ook nog 



 32  

extra informatie m.b.t. extra verlof. Voor verdere vragen hieromtrent geldt, neemt u  contact 
op met de directeur van onze school. 
 
Schoolverzuim en ziek zijn.  
Een kind kan om verschillende redenen van school verzuimen. Indien het extra 
toegekend verlof betreft is dat geen probleem, indien extra verlof niet is 
aangevraagd spreekt men van ongeoorloofd schoolverzuim. Als dit vaak 
voorkomt kan daartoe door een bevoegde ambtenaar proces verbaal voor 
worden opgemaakt. Indien een kind ziek is, kan het kind niet naar school. Het 
is dan wel zo dat school dit moet weten.  
Graag ziekmeldingen doorgeven voor schooltijd en anders tussen de middag.  
Indien uw zoon/dochter, om welke reden dan ook, onder schooltijd weg moet, 
dan kan dit alleen als u uw zoon/dochter bij school komt ophalen. Dit in verband met de 
veiligheid van uw kind, waarvoor wij tijdens schooltijd verantwoordelijk zijn.  
Ook onder schooltijd worden kinderen zelden alleen naar huis gestuurd, dit geldt eveneens 
voor activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd worden. Elke 
afwezigheid dus graag zo tijdig mogelijk melden, liefst voor aanvang van de schooltijden.    
 
Bij ziekte van leerkrachten wordt er een vervangende leerkracht ingezet.  
Deze komt ten eerste uit de eigen vervangerspool van Obase. Is dit niet mogelijk dan wordt een 
externe vervanger(ster) ingezet. Vervolgens worden als dit alles niet lukt de leerlingen van een 
groep over andere groepen verdeeld. Lukt ook dit niet meer dan kan het zo zijn dat leerlingen in 
het uiterste geval naar huis worden gestuurd. Maar dan wordt tevens contact op genomen met 
thuis. 
 
Regels voor toelating, schorsing en verwijdering. 
Onze school is een openbare school. Dit houdt in dat er in principe geen kinderen worden 
geweigerd. Wel wordt in bepaalde gevallen, bij kinderen waar ernstige problemen verwacht 
kunnen worden m.b.t. opvangbaarheid binnen onze school, gekeken wat wenselijk en goed is 
voor kind en school.  
Verder is het zo dat het, hoewel het nauwelijks voorkomt, er de mogelijkheid is een leerling te 
schorsen van school. Dit gebeurt dan in geval van ernstig wangedrag. 
 
Ouderlijk gezag en het verstrekken van informatie. 
Ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, kunnen bij de directeur een verzoek 
indienen om te worden geïnformeerd omtrent belangrijke feiten en omstandigheden die het kind 
en zijn verzorging betreffen. Denk hierbij aan rapporten, uitnodigingen voor ouderavonden en 
bijv. ook vakanties en andere vrije dagen. De directeur beslist over het verzoek.  
Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. In dat geval kan een ouder bezwaar 
aantekenen tegen de beslissing bij het bestuur. 
De informatie kan worden geweigerd als de informatie niet op gelijke wijze zou worden 
verschaft aan de gezag dragende ouder of als het belang van het kind zich tegen het verstrekken 
van informatie verzet. 
 
Verzekering en aansprakelijkheid.  
Via Stichting Obase zijn alle kinderen verzekerd onder 
schooltijd. In voorkomende gevallen zal met u en Obase 
contact opgenomen worden.  
Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op een(beperkte) 
uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.  
Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering 
van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 
risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet 
onder de dekking. 
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De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 
alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het 
geval zou zijn, zou alle schade  
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
 
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen 
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare 
fout.  
De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort geschoten zijn in hun 
rechtsplicht. Het is dus mogelijk, dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril 
tijdens de gymnastiekles: de schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt 
(dan ook) niet door de school vergoed.Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de 
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Wet bescherming persoonsgegevens. 
Bij inschrijving vragen wij u om een aantal vertrouwelijke gegevens, waaronder het BSN (Burger 
Service) nummer van uw kind. Deze gegevens dragen wij (verplicht) over aan BRON (Basis 
Register Onderwijs Nederland). Alle gegevens worden daar geanonimiseerd en ook uitgewisseld 
met andere overheidsdiensten. 
 
Alle gegevens betreffende u en of uw kinderen vallen onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP). U kunt er van uitgaan, dat wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
omgaan met deze vertrouwelijke gegevens. Dit houdt eveneens in, dat wij ook met alle 
gegevens (toets- en onderzoeksgegevens) op dezelfde manier omgaan. Bij inschrijving op school 
tekent u voor publicatie op internettoepassingen. Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto’s 
op onze website en in onze nieuwsbrief dan kunt u dit aangeven. 
 
Wet op de infectieziekten. 
De infectiewet in Nederland bepaalt onder meer dat de directeur van de school een ongewoon 
aantal zieken onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan om een 
ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, huidaandoeningen of ernstige (mogelijk) 
besmettelijke aandoeningen. In het belang van de kinderen, maar ook van het personeel, kunnen 
dan op advies van de GGD maatregelen genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen.  
Wanneer bij uw kind door de huisarts of specialist een besmettelijke aandoening is vastgesteld, 
stellen we het zeer op prijs dat u de school daarover inlicht. Dat kan via de groepsleerkracht van 
uw kind of via de locatiedirecteur. 
Deze informatie zal vanzelfsprekend door onze school vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Hoofdluis en krentenbaard. 
Aparte vermelding  rond dit onderwerp betreffen hoofdluis en krentenbaard. 
Indien u bij uw zoon/dochter hoofdluis heeft geconstateerd wordt u vriendelijk doch 
dringend verzocht dit z.s.m. aan de school door te geven.(graag ook bij een reëel 
vermoeden van hoofdluis!) 
Ook krentenbaard is erg besmettelijk, waarbij school graag op de hoogte wordt gebracht van 
evt. aanwezigheid bij uw zoon/dochter. Zodat ook hier meegewerkt kan worden aan 
verminderde kans op verspreiding. 
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Sponsoring. 
Ook wij maken als instelling soms gebruik van sponsoring. Daarbij wordt er per gebeurtenis 
afgewogen wat wel en wat niet kan. Op de school is ter inzage aanwezig het convenant “Scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”. 
 
 

10. Algemene informatie. 
 
Traktaties. 
Als uw kind zijn/haar verjaardag viert, zal het meestal willen en mogen trakteren. Wij 
verzoeken uw kind te laten trakteren op fruit of iets hartigs, met grote nadruk op gezonde 
traktaties. Ook zouden wij het op prijs stellen als u van tevoren bij de desbetreffende 
leerkracht even wilt informeren of er kinderen zijn die om gezondheidsredenen de door u 
bedachte traktatie niet mogen hebben, zodat u in zo’n geval dit kind iets anders kunt geven. Op 
onze school wordt voor de pauze getrakteerd.  
Afgelopen schooljaar hebben wij besloten, dat we de huidige wijze van trakteren  
handhaven met een duidelijke voorkeur voor sobere, gezonde traktaties. 
                                                                     
Eten en drinken in de pauze. 
Voor de pauze kunt u uw kind het beste een stuk fruit, een 
gezonde koek of een boterham meegeven. Daarnaast ook 
graag een gezond drankje. Indien u dit in een beker meegeeft 
, wilt  u de beker waarin het drinken meegegeven wordt dan 
goed controleren op lekken! Eten en drinken graag meenemen 
in een aparte tas als waar evt. schoolboeken/schriften in 
zitten. De school beveelt van harte gezonde voeding en 
drinken aan en daarom is de woensdagmorgenpauze nu 
aangemerkt als “Fruitdag”. We verzoeken dan ook iedereen 
om in de morgenpauze fruit te eten als pauzehap! 
In dit schooljaar nemen we ook deel aan Schoolfruit 21/22. 
Dit om fruit eten te promoten. En kinderen kennis te laten 
maken met fruit en groentes die ze wellicht nog niet kennen.  
 
Op de fiets naar school. 
Als uw kind op de fiets naar school komt, kan de fiets in de daartoe bestemde fietsenstalling 
geplaatst worden. De school aanvaardt geen enkel risico voor schade aan de fiets van uw kind. 
Indien er schade ontstaat, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de betrokken leerkracht 
van onze school. Alleen op deze manier kan correct omgegaan worden met schade aan de 
fietsen.                                                                     
 
Onacceptabel gedrag 
Op school ligt ter inzage het protocol “Onacceptabel gedrag binnen de school”. Dit is door het 
bestuur en het team goedgekeurd.  
 
Seksuele intimidatie 
Op school ligt ter inzage een handreiking met daarin de wettelijke verplichtingen t.a.v. seksuele 
intimidatie. 
 
Sociale media. 
Onze school krijgt in toenemende mate te maken met sociale media. Wij verstaan 
hieronder het gebruik van internet met allerlei toepassingen zoals Facebook, 
Instagram, Snapchat,  Tik Tok, Whats app enz. 
Binnen onze school is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen, ook op 
de schoolterreinen, beperkt toegestaan.  
Tegenwoordig is het zo dat er steeds meer leerlingen een mobiele telefoon bij zic hebben. Daar 
is geen bezwaar tegen, maar gebruik onder schooltijd is alleen toegestaan na overleg met de 
leerkracht. In bijzondere gevallen kan ook altijd gebeld worden of contact verzorgd worden via 
de schooltelefoon. 
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Verder werken onze kinderen werken op beveiligd internet en we garanderen de privacy binnen 
onze verantwoordelijkheden.  
Ook het personeel van onze school heeft afgesproken niet binnen schoolverband bovengenoemde 
sociale media te hanteren, behalve voor professioneel gebruik. Ook gaan we geen relaties via 
deze media met onze kinderen aan. Deze afspraak geldt ook voor onze studenten.  
De school is niet aansprakelijk voor schade en-of diefstal van mobiele telefoons en andere 
verwante apparatuur. Als u uw kind(eren) geen apparatuur mee naar school laat nemen, kan 
er ook niets mee gebeuren! 
Wilt u uw kin(eren) op school fotograferen, dan is dat geen enkel probleem. Wel vragen wij u 
vooraf hierover met ons contact te hebben. Verder vragen we u begrip voor het feit, dat een 
aantal ouders/verzorgers van onze school bezwaar heeft gemaakt tegen publicatie van 
afbeeldingen van hun kind(eren) op welke medium dan ook. Wij respecteren dit besluit en 
vragen u daar rekening mee te houden.  
 

11. Namen, adressen en telefoonnummers. 
 
OBS Duiveland  
Weststraat 26            
4306 CN Nieuwerkerk          
Telefoon:  0111 – 641913         
e-mail:duivelandnieuwerkerk@obase.nl      
Postadres: zie hierboven. 
 
Bestuurskantoor Stichting Obase 
Stichting Obase 
Industrieweg 32 
4301 RS Zierikzee 
Tel: 0111-418888 
Postbus 91 4300 AB Zierikzee 
website: www.obase.nl 
 
Directeur-bestuurder Stichting Obase. 
Dhr. E. de Keijzer 
Tel: 0111-418881 
 
Directie OBS Duiveland 
Jacco Folmer 
Telefoon: 06-51698892 
e-mail: j.folmer@obase.nl 
 
Aanspreekpunt bij afwezigheid locatiedirecteur: 
Maurice Brul 
 
Intern begeleider. 
Marleen van Dillen 
    
Groepsleerkrachten Nieuwerkerk: 
Elly Hartoog 
Astrid v/d Graaf 
Irene van der Sleen 
Marleen van Dillen 
Ellen Boot 
Sandra Bruggeman 
Maurice Brul 
Jeanine van Langeraad 
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Conciërge/ondersteunend personeel: 
Simone van der Veen; Onderwijsassistente 
Patrique de Jonge; Onderwijsassistent 
 
Medezeggenschapsraad. 
Oudergeleding: 
Michiel Bakker (voorzitter) 
Karlijn Padmos (secretaris) 
Peter-Jan v/d Broek 
 
Personeelsgeleding:   
Astrid v/d Graaf 
Sandra Bruggeman 
Irene van der Sleen  
 
Afgevaardigde GMR: 
Michiel Bakker  
 
Ouderraad, Nieuwerkerk. 
Lia van der Zwet, voorzitter 
Sigrid den Boer, secretaris 
Monique de Goede, penningmeester 
Garance Meijer  
Marjolein Stouten 
Gerrit van Loon 
Nadine Rikhof 
Daniëlle van Strien 
 
Afgevaardigde Ouderraad personeel: 
Elly Hartoog 
Ellen Boot  
 
OBS Duiveland Digitaal: 
e-mail adres:  duivelandnieuwerkerk@obase.nl 
website: www.duiveland-nieuwerkerk.obase.nl 
 
Externe contacten. 
Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland(RPCZ) 
Edisonweg 2 
4382 NW Vlissingen 
Tel: 0118- 480810 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Tel: 088 – 669 60 60 
 
Tot slot: Heeft u nog vragen ? Stel ze dan!  
Groeten,  Team OBS Duiveland.            
 

 


