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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s)
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven.
Zowel voor de kinderen als voor jullie. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s), verzorger(s) en
andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vinden jullie praktische informatie zoals de
schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze
school werkt en wat jullie van ons mogen verwachten.
In de schoolgids lezen jullie ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en
de andere manieren waarop we jullie informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen jullie veel leesplezier.
Namens het team van o.b.s. De Zuidvliet
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool De Zuidvliet
Stadspolderlaan 6
4484DG Kortgene
 0113301611
 http://www.dezuidvliet.nl
 dezuidvliet@alberoscholen.nl
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Schoolbestuur
Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden
Aantal scholen: 26
Aantal leerlingen: 3.591
 http://www.alberoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Margo Wisse

dezuidvliet@alberoscholen.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Kind op 1

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

136

2021-2022

1.2

Missie en visie
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.

Kenmerken van de school
samen/ontmoeten

respect

open

professionaliteit

zelfstandigheid

Missie en visie
Basisschool de Zuidvliet vormt samen met Kibeo Stadspolderlaan een Kindcentrum. Ons kindcentrum
wil een waardevolle en aangename plaats zijn voor alle kinderen uit Kortgene en omgeving van 0 t/m 13
jaar.
Missie
Waar ieder kind zijn kansen kleurt!
Visie
Ons KC is dé plaats voor kinderen van 0 t/m 13 jaar waar zij zich thuis kunnen voelen, zichzelf kunnen
zijn en zich gezien voelen binnen een vertrouwde omgeving. Spelen, leren en ontmoeten zijn de
voorwaarden om zich in de volle breedte te kunnen ontwikkelen.
We dagen kinderen uit om hun eigen kleurenpalet samen te stellen. Dit doen zij in hun eigen tempo, op
hun eigen niveau en afgestemd op hun eigen behoeften. Ieder kind heeft bij ons de kans zijn eigen
talent te ontwikkelen. Dit doen zij door spelenderwijs te experimenteren, te leren van en met elkaar en
door ervaringen op te doen. We vinden het belangrijk dat dit alles plaatsvindt in een omgeving die
uitnodigend, laagdrempelig en ongedwongen is. Bij ons is iedereen welkom!
Binnen ons KC is een doorgaande lijn ontwikkeld op het gebied van methodiek en strategieën. Deze zal
steeds verder ontwikkeld worden, omdat de wereld om ons heen voortdurend veranderd.
Onze ouders spelen een belangrijke rol in het ondersteunen en meedenken in de ontwikkeling van de
kinderen. Zo willen we de talenten van onze ouders én kinderen samenbrengen. Samen met hen
leggen we de basis voor de toekomst van onze kinderen.
Het team in ons KC is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Dit dragen de medewerkers uit door
gebruik te maken van elkaars sterke kanten. Zij doen dit binnen een omgeving waarin veiligheid het
sleutelwoord is.

Identiteit
De Zuidvliet is een openbare school. Een openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder
onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in
elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij willen samen met u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind goed
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voorbereiden op hun latere functioneren in die veelzijdige en veelkleurige maatschappij. We leren de
kinderen te kiezen met respect voor de overtuiging van anderen. Daarbij houden zij rekening met de
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden binnen onze samenleving.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

De school heeft 6 (combinatie)groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4, groep 5, groep 6/7 en groep 7/8.
Binnen ons KC is er dagopvang mogelijk. Voor alle kinderen van 0 t/m 13 jaar.
Voor ondersteuning van leerlingen met een arrangement en ondersteuning van de groepen 1 t/m 8 is er
een onderwijsassistent aanwezig.
Jaarlijks kunnen ouders een keuze maken voor hun kind, tussen Protestants Vormings Onderwijs (PVO)
en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) lessen. Aan de hand van de aanmeldingen worden
groepen geformeerd. De lessen worden verzorgd door bevoegde leerkrachten vanuit het
dienstencentrum GVO.
In samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool en muziekvereniging EMM worden lessen verzorgd
door muziekdocenten en vrijwilligers.
Deze lessen worden gegeven door een vakdocent.
In samenwerking met de Bibliotheek worden er door de leesconsulent leeslessen verzorgd in iedere
groep. In deze lessen staan o.a. leesplezier en boekpromotie centraal.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

25 uur

25 uur

algehele ontwikkeling

In onze kleutergroepen staan de taal-, reken-, en sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Gedurende
de hele dag wordt er op een betekenisvolle manier onderwijs gegeven waarbij de ontwikkeling van de
kinderen centraal staat.
Hiervoor gebruiken wij de methode Kleuteruniversiteit.
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Met Kleuteruniversiteit gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door
onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het
ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en
samenwerkend leren. Kleuteruniversiteit is het antwoord op de onderwijsbehoeften van álle kinderen,
dus ook de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) doelgroep. Bovendien heb je als leerkracht alle
ruimte voor eigen keuzes en ondersteuning bij eigen thema’s en activiteiten.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 u 15 min

4 u 30 min

4 uur

4 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

6 u 30 min

7 u 15 min

6 uur

6 u 15 min

6 u 15 min

6 u 15 min

5 uur

5 u 45 min

5 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

1 u 30 min

1 u 45 min

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 u 30 min

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
studievaardigheden
sociaal emotionele
vorming

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

pauze

We vinden bij ons op school Nederlandse taal en rekenen erg belangrijk. Dit is immers de basis voor een
goede verdere algehele ontwikkeling. Daarom vertegenwoordigen deze vakken in ieder geval 50% van
onze lestijd.
Onder wereldoriëntatie vallen de vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en verkeer.
De percentages zijn berekend op basis van het totaal aantal uren verdeeld over 8 schooljaren.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Gymlokaal
Peuterspeelzaal
Kinderopvang

Het team

De personeelskenmerken vertonen een evenwichtige opbouw.
De laatste jaren is het team wat verjongt door instroom van jonge leerkrachten. Er werken zowel
fulltimers als parttimers.
Er is weinig verloop onder het personeel.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

Muziek

Verlof personeel
Het bestuur van Albero is aangesloten bij de vervangingspoule Transfercentrum Primair Onderwijs
Zeeland (TCOZ). Als een leerkracht verlof aanvraagt bij de directie kan deze wel of niet toegekend
worden. Bij positief besluit dient de directeur een verzoek in bij TCOZ voor vervanging van de
betreffende medewerker.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met Kibeo.
Voor de kinderen van 0-7-jaar is sprake van een doorgaande leer- en ontwikkelomgeving zonder grote
overgangen. Zij werken in eenzelfde pedagogische omgeving en worden door de medewerkers op
dezelfde wijze aangesproken. Het beredeneerd aanbod vanuit KIJK vormt hier de basis. Kinderen van 24 jaar van Kibeo spelen dagelijks samen met de kinderen uit groep 1 en 2 van school op het
onderbouwleerplein en in de groepen, voornamelijk de peuters bij de kleuters in de klas.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De kwaliteit van ons onderwijs is een continu proces van verbeteren, bijstellen en borgen.
We werken met een kwaliteitshandboek waarin afspraken staan m.b.t. het leerproces.
Analyseren en evalueren
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Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren, analyseert en evalueert het team
de onderwijsprocessen die we hebben ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Deze
onderwijsprocessen zijn opgenomen in het jaarplan en uitgewerkt in actieplannen. De MR wordt
geïnformeerd en/of advies gevraagd met betrekking tot ingezette of komende onderwijsprocessen.
Het team is en voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbrengsten van ons onderwijs
De opbrengsten worden middels het LVS van Iep gemeten. Deze toetsen worden twee keer per jaar
(midden en eind) geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau. Bij deze analyses zijn de
leerkrachten, ib-er en directeur betrokken. De analyses bestaan uit het zoeken naar verklaringen van de
resultaten, het trekken van conclusies en het uitzetten van nieuwe acties. De analyses worden in het
leer- en opbrengstendocument opgenomen.
Burgerschap
Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via ons onderwijsaanbod worden
voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer en als burger in een
democratische rechtsstaat. Kennis over inzicht in belangrijke waarden en normen en weten hoe
daarnaar te handelen zijn voorwaarden voor het goed functioneren in onze samenleving. In ons
onderwijs willen wij de kinderen op onderstaande gebieden helpen vormen:
* Wij willen in ons lesaanbod de kinderen kennis laten maken met onze democratie door praktische
activiteiten en werkvormen die de kinderen voorbereiden op participatie in de samenleving.
* Wij willen hen door kennis te laten maken met andere culturen en levensbeschouwingen een beeld
laten vormen van de eigen identiteit.
Onze doelen:
* De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de
burger.
* De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
* De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een
belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
* De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.
* De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument.
* De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Hoe bereiken we deze doelen?
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit het onderwijs op onze school wordt vormgeven. Om hier zicht op
te houden is het belangrijk om jaarlijks dit proces te bewaken, borgen en verbeteren.
Dit doen wij op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

1x per 4 jaar stellen we een schoolplan op met onze ambities en doelen
2x per jaar worden de leeropbrengsten met het gehele team geanalyseerd
analyse van de schoolpopulatie
1x per 2 jaar tevredenheidsmeting onder ouders, leerlingen en medewerkers
ieder jaar stelt het team een jaarplan op met concreet meetbare doelen
de MR wordt meegenomen in de ontwikkelingen met betrekking tot o.a. kwaliteitszorg
de school hanteert een systeem van methode-onafhankelijke en methode-gebonden toetsen om

10

•

de cognitieve ontwikkeling van haar leerlingen te volgen. In de kleutergroepen wordt er gebruik
gemaakt van het observatie en registratiesysteem Kijk voor 1-2!
Leerkrachten zijn betrokken en voelen zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs. Het scholingsplan sluit aan op de schoolontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeldoelen.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Bij ons op school zijn alle kinderen welkom. We zetten ons als team in om de onderwijsbehoeften van
de kinderen goed in kaart te brengen. De insteek is dat ook kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften bij ons op school kunnen komen. We stemmen ons onderwijs af op de
onderwijsbehoeften van een kind. Mocht het zo zijn dat we dit niet alleen voor elkaar krijgen dan gaan
we samen met ouders en externe begeleiding op zoek naar een manier om dit wel te realiseren.
Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen de school vooral bezig met de ontwikkeling, coördinatie en
uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Dit kan zowel voor kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong of een ontwikkelingsachterstand zijn. Doel van het zorgbeleid is dat
ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan
doorlopen. Dit kan zowel verdiepende, verrijkende als ondersteunende leerstof zijn. Zo komen we
tegemoet aan álle onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
De onderwijsassistent ondersteunt en begeleidt zorgleerlingen met een onderwijs zorgarrangement
en/of ondersteunt de leerkracht binnen de groep.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Onze Kindcentrum is onderdeel van een Multi Functionele Accommodatie. Dit betekent dat er naast
een school andere partners in het gebouw zitten.
In de toekomst zouden we graag de samenwerking met de fysiotherapeut en de logopediste verder
willen uitbouwen.
Nu weten we elkaar goed te vinden en soms vinden er observaties, consulten plaats op school.
De wens is om dit verder samen uit te bouwen.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Zie voor toelichting kopje 'schoolondersteuningsprofiel'

13

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Zie voor toelichting kopje 'schoolondersteuningsprofiel'

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

Zie voor toelichting kopje 'schoolondersteuningsprofiel'

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

vakspecialisten bewegingsonderwijs

De fysiotherapeut kan indien nodig ook binnen de school de kinderen begeleiden. De lijntjes zijn kort.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

BHV

Binnen de school hebben we meerdere mensen die hun Bedrijfs HulpVerlening hebben.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
In het schooljaar 2022-2023 gaan we werken met een nieuwe methode voor de sociaal emotionele
ontwikkeling.
HiRO is een lesmethode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren
centraal staat.
Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin het kind fouten durft te maken, zich
weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt.
Binnen HiRO zijn belangrijke waarden vanuit judo zoals o.a. respect, discipline en weerbaarheid
meegenomen als basis voor het programma HiRO met als motto: leren door te doen! En vooral met
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veel plezier.
HiRO zorgt samen met de leerkracht voor een stevig fundament, zodat elk kind de juiste startpositie
heeft om te leren.
Naast de digitale HiRO-omgeving, gecombineerd met fysieke lessen, zorgt HiRO voor een aanpak die
niet alleen kinderen, maar de hele klas in haar kracht zet. De lessen vormen de basis van sociale
vaardigheden die kinderen meekrijgen en waar zij hun hele leven profijt van hebben.
HiRO is een complete methode waarbij er 1x in de week een les gegeven wordt vanuit de 7
judowaarden
Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’
Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’
Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’
Beheersing ‘in balans blijven’
Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’
Discipline ‘doen wat nodig is’
Plezier 'lachen en veel lol maken'
De andere dagen start de dag met een korte energizer om vooral bewegend te werken aan de
judowaarden.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Op onze school gebruiken we verschillende meetinstrumenten om het pedagogisch schoolklimaat in
beeld te brengen.
•
•

Jaarlijks gebruiken we Kijk! voor de groepen 1 t/m 2
IEP Hart en Handen; groep 3 t/m 8

In het IEP LVS vullen de kinderen Hart en Handen in. Dit is onderverdeeld in 3 delen, te weten: sociaalemotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. De kinderen van groep 6 t/m 8 vullen via de
IEP de vragenlijst van Vensters over leerlingtevredenheid in.
De gegevens worden geanalyseerd en de nodige acties op ondernomen. Zie hiervoor de website onder
leerlingtevredenheid.
De verwijsindex regio Zeeland
De Zuidvliet is net als alle andere Alberoscholen aangesloten op de verwijsindex. Soms heeft een kind
of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere
professionals tegelijkertijd bij jullie kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel
samengewerkt kan worden. Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind
kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met
deze professionals en jullie in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die de school
hierin kan spelen.
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Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra
(zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar
systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun
betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de
verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de
verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam,
geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. Voor vragen over de
verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

H. de Groot

h.degroot@alberoscholen.nl

vertrouwenspersoon

M. Wisse

dezuidvliet@alberoscholen.nl

vertrouwenspersoon

L. van den Boogaard

l.vandenboogaard@alberoscholen.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Open
Binnen ons KC vinden we het belangrijk om betrouwbaar en eerlijk te zijn in ons contact met kinderen,
met ouders en met medewerkers. Wij denken dat medewerkers en ouders elkaar nodig hebben om te
zorgen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Ouders zijn welkom om met ons mee te
denken bij het opgroeien van hun kind.
Aan het begin van het schooljaar vinden omgekeerde oudergesprekken plaats. Jullie, als ouder, zijn zo
in de gelegenheid om informatie te geven over jullie kind die voor de leerkracht van belang is.
In november houden we voortgangsgesprekken en in februari en juni hebben we rapportgesprekken.
Tevens leggen wij huisbezoeken af in bij alle nieuwe leerlingen, vanaf groep 1 t/m groep 8. Tijdens een
huisbezoek ziet de leerkracht in welke context sommige kinderen leven. Daarnaast zet je een stap naar
de ouders waardoor je je interesse toont. In hun vertrouwde omgeving zijn ouders ook sneller geneigd
om informatie te delen of dingen te vragen. Maar meer nog zit de opbrengst in een beter contact
achteraf, in meer vertrouwen. Kinderen vinden het vaak ook fijn als de leraar komt. Hun leraar wordt
meer ‘mens’. Indien gewenst kan er op verzoek van de leerkracht en/of ouder(s), verzorger(s) een
huisbezoek aangevraagd worden.
In onze oudergeleding van de MR denken ouders mee over het beleid van de school.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden bij ons op school op verschillende manieren en tijden geïnformeerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de nieuwsbrief die wekelijks verschijnt op de website en via Parro
specifieke berichten via de mail
informatieavond Voortgezet Onderwijs (VO)
1x per jaar omgekeerde oudergesprekken
2x per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee
3x per jaar zijn er 10 minuten gesprekken
afleggen van een huisbezoek (bij nieuwe leerlingen en op verzoek)
bij zorgleerlingen worden meerdere contactmomenten ingepland
aanvang schooljaar informatieavond in alle groepen
website die up-to-date gehouden wordt
Parro

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij nemen u en uw onvrede serieus!
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We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van
harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Als u er met de
leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost,
dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.
Schoolbestuur Albero Telefoon: 0113-561777 E-mail:info@alberoscholen.nl
Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen
van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne
vertrouwenspersonen op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over
mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor
verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
De ouderraad ondersteunt bij zeer veel activiteiten. Hieronder volgt een opsomming zonder volledig te
kunnen/willen zijn:
Sinterklaas
Kerstfeest
Voorleesfeest
Paasfeest
Familiefeest
Er wordt ook regelmatig hulp gevraagd aan ouders voor incidentele activiteiten zoals excursies,
schoolvoetbal, schoolreizen en schoolkamp, verkeersprojecten, enz.
De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS). De medezeggenschap op school kent volgens de wet een aantal uitgangspunten:
bevordert openheid en onderling overleg in de school;
waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen;
doet verslag aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overlegt met andere geledingen
op school.
De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de
medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Over
verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet
de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen
wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het
beleid op school.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

alle activiteiten waarbij de ouderraad betrokken is

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor schoolreis en schoolkamp wordt tevens een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
•
•
•

Schoolreis voor de groepen 1, 2 en 3 € 25,Schoolreis voor de groepen 4, 5 en 6 € 35,Schoolkamp voor de groepen 7 en 8 € 67,50

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- voor het eerste kind, € 10,- voor het tweede kind en
voor het derde of meerdere kinderen hoeft niets betaald te worden.
De ouderbijdrage wordt medio september (50%) en maart (50%) van elk schooljaar geïnd. Het mag ook
in één keer. Jullie kunnen het bedrag contant betalen of overmaken op bankrekening
NL71RABO0312209282 ten name van de Ouderraad van OBS De Zuidvliet te Kortgene.
Mocht een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, dan is er altijd de
mogelijkheid om contact op te nemen met het sociaal loket van de gemeente Noord-Beveland. Dit kan
via info@noord-beveland.nl of via 0113-337377.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
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Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als jullie kind door ziekte of andere oorzaak verhinderd is om naar school te komen,willen jullie ons dit
altijd tijdig meedelen? Graag telefonisch vóór 8.30 uur. Mondeling kan uiteraard ook.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen, minimaal 6 weken voordien, middels een verlofaanvraag formulier en
indien nodig een werkgeversverklaring.
Betreffende formulieren kunnen ouders vragen bij de directie of downloaden van de website van de
school.

4.4

Toelatingsbeleid

Kinderen die 4 jaar worden zijn van harte welkom. We maken geen onderscheid in afkomst of religie.
Wanneer jullie zoon/dochter gebruik heeft gemaakt van de opvang/peutergroep, organiseren we een
warme overdracht. Dit betekent dat we mondeling met elkaar uitwisselen hoe uw zoon/dochter zich
ontwikkelt.
Wanneer jullie zoon/dochter specifieke beperkingen heeft, voeren we samen het gesprek om de
(on)mogelijkheden te verkennen.
Neem gerust contact met ons op!

4.5

Rookvrije school

Algemeen
Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet
is toegestaan.
Op de scholen
Het is voor leerlingen verboden om te roken en om alcohol te nuttigen op school. In de
schoolgebouwen en op de schoolpleinen is roken verboden. Voor volwassenen geldt dat roken
verboden is in aanwezigheid van leerlingen.
Wanneer men toch wil roken, zal dit op een plek dienen te gebeuren, waar leerlingen dit niet kunnen
zien en die buiten de rookvrijeruimte valt.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse
toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en
vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten worden middels afname Iep gemeten. De resultaten worden op school-, groeps- en
individueel niveau geanalyseerd, verklaard en de nodige acties op uitgezet. Dit wordt in het analyse- en
opbrengstendocument genoteerd. Dit is een bovenschoolse format van Albero. Alle resultaten en
analyses worden van onze school in één format geplaatst. Dit wordt 2x per jaar met het bestuur van
Albero besproken.
Plenair worden de trendanalyses op schoolniveau besproken. Wat zien we? verklaringen en de te
nemen acties op schoolniveau. De leerkrachten doen hetzelfde met hun duo-collega op groepsniveau
en individueel niveau. Op groepsniveau wordt gekeken of de streefdoelen (niveauwaarden) zijn behaald
en op leerlingniveau wordt gekeken naar de individuele vaardigheidsgroei. Met steeds in ons
achterhoofd het realiseren van een optimale ontwikkeling van iedere leerling.
De intern begeleider en directeur hebben hierin een ondersteunende en coachende rol.
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5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
Niet alle kinderen maken vanaf de geboorte dezelfde start. Ook op onze school is de startsituatie voor
elk kind anders. De opdracht van de basisschool is om alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te
geven. Het Kijk-registratiesysteem voor groep 1 en 2 en het leerlingvolgsysteem IEP (hoofd, hart en
handen) in de andere groepen bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van elk kind op de voet en in
relatie met andere kinderen te volgen. Naast dit alles hanteren we het leerlingvolgsysteem Parnassys,
wat ons in staat stelt om alle vorderingen goed te registreren en te volgen. Op onze school hebben we
voor lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat streefdoelen geformuleerd. Twee keer per jaar
worden deze doelen middels een teamoverleg geanalyseerd. Dit teamoverleg geeft ons een goed beeld
van recente resultaten en van de opbrengsten van de jaren daarvoor. De conclusies geven aan welke
acties ondernomen moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren dan wel te
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optimaliseren.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,8%

Openbare Basisschool De Zuidvliet

95,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
57,6%

Openbare Basisschool De Zuidvliet

58,4%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

19,0%

vmbo-(g)t

14,3%

vmbo-(g)t / havo

23,8%

havo

4,8%

havo / vwo

4,8%

vwo

19,0%

onbekend

14,3%
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5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect voor de ander

Ontmoeten

Zelfredzaamheid

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling
van burgerschap.
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op onze school. Om
sociaal competent te kunnen functioneren, nu en in de toekomst, heeft een kind sociale kennis,
vaardigheden en houdingen nodig.
Aan het leefklimaat (pedagogisch klimaat) wordt middels de methode HiRO hard gewerkt. HiRO staat
voor: Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas, de 7 judowaarden vormen de basis,
bewegend- en ervarend leren en een digitale lesmethode gecombineerd met fysieke lessen.
HiRO is een complete methode waarbij er 1x in de week een les gegeven wordt vanuit de 7
judowaarden
Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’
Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’
Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’
Beheersing ‘in balans blijven’
Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’
Discipline ‘doen wat nodig is’
Plezier 'lachen en veel lol maken'
Sociaal-emotioneel leren is belangrijk omdat…
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·
·
·
·
·

kinderen weten welk gedrag er van hen verwacht wordt;
het verstorend gedrag voorkomt;
het pestgedrag voorkomt;
het kinderen weerbaar maakt;
het de leeropbrengst verhoogt.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Naast een methode voor Sociaal Emotioneel Leren maakt de school ook gebruik van instellingen (GGD,
Indigo, etc) voor het geven van gastlessen. Thema's hiervoor kunnen zijn: social media, pesten,
groepsdruk, respect, etc.
Met KIJK! wordt in groep 1/2 de sociale competenties van de kinderen bijgehouden. Naast gesprekken
met ouders en de kinderen zijn observaties belangrijke inputs om de sociale competenties in kaart te
brengen.
Met IEP hart en handen vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf vragenlijsten in om het sociaalemotioneel welzijn, leeraanpak en creatief vermogen in kaart te brengen. De uitkomsten worden
besproken en weergegeven in de talentenkaart. IEP geeft inzicht op individueel en groepsniveau op het
gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind
beter te begrijpen. IEP heeft de koppeling met HiRO om zo samen tot een nog betere afstemming te
komen.
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6

Schooltijden en opvang

Opvang op vrije dagen en vakantie kan worden verzorgd door kinderopvang Kibeo.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens vrije dagen en vakanties kunnen ouders
gebruik maken van kinderopvang Kibeo. Kijk voor de actuele tarieven op de website van Kibeo.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

24 oktober 2022

28 oktober 2022

Vrijdag voor Kerstvakantie

23 december 2022

23 december 2022

Kerstvakantie

26 december 2022

06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari 2023

24 februari 2023

Paasweekend

07 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023

05 mei 2023

Hemelvaartvakantie

18 mei 2023

19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli 2023

25 augustus 2023

Studiemiddagen:
* 10 november; vanaf 12.00 uur
* 19 januari; vanaf 12.00 uur
Studiedagen:
* 6 februari 2023
* 11 april 2023 (Albero)
* 17 mei 2023
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* 21 juni 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

GGD-jeugdverpleegkundige

Dag(en)

Tijd(en)

Elke derde maandag v/d maand

13.00-14.00 uur

Inloopspreekuur GGD
Heeft u een zoon of dochter in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar? En heeft u vragen over de ontwikkeling of
opvoeding van uw kind? Loop dan even binnen bij de jeugdverpleegkundige op school. Waar &
wanneer? Elke 1e woensdag van de maand van 08:30 uur tot 09:30 uur. Locatie: GGD-ruimte in de
Stadsweide.
KAT
In de meeste gevallen doorlopen kinderen de basisschool zonder problemen, maar soms gaat het
(tijdelijk) wat minder goed op school/kinderopvang en thuis. In dat geval overleggen
school/kinderopvang en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te
helpen. Meestal komen de school/kinderopvang ende ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al
snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er extra deskundigheid
kan worden ingeroepen en kan een kind besproken worden in het KAT. Het Kind Advies Team biedt
‘overleg op maat’ per kind. Ouders zijn daar altijd bij aanwezig en worden direct betrokken bij de
advisering en afspraken. De bespreking per kind duurt ongeveer30 minuten en vindt plaats op de
school. Wie zitten er aan tafel tijdens het KAT?- u als ouder(s) / verzorger(s)- de IB-er (intern begeleider
van de school en/of de kinderopvang)- jeugdconsulent van het Centrum voor Jeugd en Gezinmaatschappelijk werker- jeugdgezondheidszorg (GGD)
De IB-er is uw contactpersoon binnen de school of kinderopvang.
Voor meer informatie is er op school een folder hierover aanwezig.
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