1 Een nieuwe schoolgids
Een inspirerende basis voor ieder kind

EEN NIEUWE SCHOOLGIDS

Alpha Scholengroep

Voor u ligt de schoolgids voor het jaar 2013-2014. Ook dit jaar hopen we in samenwerking met u,
ouders, verder te mogen werken aan de ontwikkeling van uw en onze kinderen.
Graag verwijs ik u ook naar onze website, waar u o.a. een digitale versie van deze schoolgids kunt
vinden, maar ook diverse formulieren waarvan u, lopende het schooljaar, eventueel gebruik zult
gaan maken. Ook onze maandelijkse nieuwsbrief wordt daar gepubliceerd. De school is ook te
volgen via de sociale media Facebook en Twitter. Op deze manier bent u snel op de hoogte van
allerlei wetenswaardigheden over de school.
Jaarlijks wordt de schoolgids, na vaststelling, uitgereikt aan de ouders/verzorgers van de
kinderen van onze school. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van
het College van Bestuur van Alpha Scholengroep en heeft de instemming van de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad.
Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de directie, wanneer u een toelichting wenst op
het vermelde in deze schoolgids.
Een vriendelijke groet, mede namens het team van de Prinses Beatrixschool,
Pieter Goudappel
directeur

Schoolgids 2016 - 2017
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Directie
C.B.S. De Regenboog - Hoedekenskerke
Oostendestraat 4a		
4433AK Hoedekenskerke
T 0113 634 810 		
E regenboogh@alphascholengroep.nl
I www.regenbooghoedekenskerke.nl

Directie
C.B.S. Prinses Beatrixschool 			
Elvis Presleylaan 103		
4462 LB Goes
T 0113 270 245 		
E beatrix@alphascholengroep.nl
I www.beatrixschoolgoes.nl

Directie
C.B.S. ‘t Honk
Vroonlandseweg 49D
4421 BW Kapelle		
T 0113 330 262
E honk@alphascholengroep.nl
I www.hethonk.nl

Directie
C.B.S. De Hoeksteen 				
Bierweg 1a		
4424 EL Wemeldinge
T 0113 626 127 		
E hoeksteen@alphascholengroep.nl
I www.hoeksteen-wemeldinge.nl

Directie
C.B.S. ‘t Noorderlicht
De Spinne 70		
4463 CW Goes
T 0113 270 790 		
E tnoorderlicht@alphascholengroep.nl
I www.tnoorderlichtgoes.nl

Directie
Samenwerkingsschool Het Samenspel
Vd Baanstraat 26		
4471 BR Wolphaartsdijk
T 0113 586 048
E hetsamenspel@alphascholengroep.nl
I www.hetsamenspelwolphaartsdijk.nl

Directie
C.B.S. De Wegwijzer
Mr. Dr. Meslaan 2		
4451 AK Heinkenszand		
T 0113 568 810		
E wegwijzer@alphascholengroep.nl
I www.wegwijzerheinkenszand.nl

Directie
C.B.S. Prinses Ireneschool 				
Kamperfoeliestraat 63		
4461 NK GOES
T 0113 270 493
E ireneschool@alphascholengroep.nl
I www.ireneschoolgoes.nl

Directie
C.B.S De Zevensprong
Appelstraat 2 4413
ET Krabbendijke		
T 0113 506 210
E zevensprong@alphascholengroep.nl
I www.cbsdezevensprong.nl

Directie
C.B.S. De Regenboog -Nieuwdorp
Prinses Irenestraat 1
4455 AT Nieuwdorp
T 0113 670 810 		
E regenboogn@alphascholengroep.nl
I www.cbsderegenboognieuwdorp.nl

Dependance C.B.S. De Zevensprong
Westerscheldestraat 34
4413 CZ Krabbendijke
T 0113 506 210
E zevensprong@alphascholengroep.nl

Directie
C.B.S. Het Kompas 				
Moerplein 2		
4401 HZ Yerseke
T 0113 571743 		
E kompas@alphascholengroep.nl
I www.kompasyerseke.nl

Directie
C.B.S. De Welle
Slotstraat 87		
4416 AT Kruiningen
T 0113 381 473
E welle@alphascholengroep.nl
I www.cbsdewelle-kruiningen.nl
Directie
C.B.S. De Rank 				
Egelantierstraat 7
4431 EP ‘s-Gravenpolder
Postbus 13 4430 AA ‘s-Gravenpolder
T 0113 316 810
E rank@alphascholengroep.nl
I www.basisschoolderank.nl
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Directie
C.B.S. De Linge 				
Noordstraat 5
4421 JS Biezelinge
T 0113 343 368
E linge@alphascholengroep.nl
I www.cbsdelinge.nl
Directie
C.B.S. De Poeljeugd 				
Plein 15
4472 AT ’s-Heer Hendrikskinderen
T 0113 270 491 		
E poeljeugd@alphascholengroep.nl
I www.depoeljeugd.nl

DE SCHOOLGIDS
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van Alpha Scholengroep.
Eén schoolgids als symbool voor de manier waarop de
Alphascholen samen werken aan kwalitatief goed onderwijs
voor alle kinderen in de regio.
Deze schoolgids geeft de lezer informatie over Alpha
Scholengroep in het algemeen en over de 15 scholen in het
bijzonder voor het schooljaar 2016-2017.
Ook dit schooljaar staan de Alphascholen garant voor
inspirerend hoogwaardig onderwijs gericht op de toekomst
van onze leerlingen. Alle medewerkers van onze stichting
richten zich op de leerling, de ouders en de omgeving.
Ik wens u veel leesplezier.
Ad Vis, MME
voorzitter College van Bestuur Alpha Scholengroep

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Zuid-Beveland
Alpha Scholengroep
Stationspark 47A		
4462 DZ Goes
T 0113 561 777
E info@alphascholengroep.nl
I www.alphascholengroep.nl
De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur en
heeft de instemming van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
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Alpha Scholengroep

ALPHA SCHOLENGROEP

15 basisscholen maken deel uit van de
Stichting Christelijk Basisonderwijs op ZuidBeveland: ‘Alpha Scholengroep’. Alle Protestant
Christelijke basisscholen in de gemeenten
Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal vallen
onder deze stichting. Deze samenwerking
biedt veel voordelen, omdat allerlei formele en
administratieve zaken gezamenlijk geregeld
kunnen worden.

ONZE NAAM
Alpha: de eerste letter van het Griekse alfabet. Het
begin! Het begin van een nieuwe periode voor
een kind. Het kind dat op een Alpha school een
veilige omgeving vindt. Een school waarop het
uitgedaagd wordt om te leren, te ontdekken en
zich te ontwikkelen. Een plek waar het uniek kan
en mag zijn. De naam ‘Alpha’ kennen we ook uit
de Bijbel, waarin gesproken wordt over de ‘Alpha
en de Omega’, God als het begin en het einde.
Met de naam ‘Alpha’ verwijzen we ook naar de
open, Christelijke identiteit van de vereniging en
de 15 scholen.
MISSIE
Alle leerlingen van Alpha Scholengroep krijgen
duurzaam onderwijs aangeboden, waarbij dit
onderwijs interessant, motiverend, uitdagend
en betekenisvol is en wordt gegeven in een
aantrekkelijke en professionele werk- en
leeromgeving, vanuit een open, Christelijke
identiteit.
RAAD VAN TOEZICHT

• Het houden van toezicht vooraf door o.a.
goedkeuring van besluiten en voornemens van
de bestuurder
• Het houden van toezicht achteraf door van het
functioneren van Alpha en het functioneren van
het College van Bestuur.
• Het uitoefenen van statutaire en 		
wettelijke bevoegdheden, waaronder de
goedkeuringsbevoegdheid van het
strategisch beleidsplan, het jaarverslag en de
begroting.
• Advies- en klankbordfunctie ten behoeve
van het College van Bestuur, op eigen initiatief
van de toezichthouder(s), als reactie op een
vraag van het College van Bestuur aan de
toezichthouder(s).
• Het optreden als werkgever van het College
van Bestuur, zoals het bepalen van omvang
en structuur van het bestuur, het benoemen
en ontslaan van de bestuurder(s), het bepalen
van hun arbeidsvoorwaarden en het 		
realiseren van de jaarlijkse evaluatie van de
bestuurder(s).
HET COLLEGE VAN BESTUUR

De leiding van Alpha Scholengroep is in handen
van het College van Bestuur:
Ad Vis (voorzitter CVB)
E
a.vis@alphascholengroep.nl
Anko van Hoepen (lid CVB)
E
a.vanhoepen@alphascholengroep.nl
DIRECTIEBERAAD

De directeuren van de 15 Alpha scholen komen
regelmatig samen om beleid voor te bereiden en
om van en met elkaar te leren.

RAAD VAN TOEZICHT LEDEN

De taken van de Raad van Toezicht:

Naam

Functie

Aantreding

Periode

Voorzitter

Edwin van Alphen

Directeur Stichting Transmuraal
Netwerk Zuid-Holland Noord

1-6-2013

1-6-2017

Lid

Tonny Drijdijk

Manager Groot Zakelijk Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

1 -3-2014

1-3-2018

Lid

Arianne van Galen

Adviseur Control Provincie
Zeeland

1-1-2013

1-1-2017

Lid

Gertjan van der
Bruggen

Bestuurder bij de Stichting VO de
Vechtstreek

1-1-2016

1-1-2020

Lid

Henk Drayer

Gepensioneerd

1-2-2015

1-2-2019
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De organisatie van het onderwijs

DE ORGANISATIE VAN HET
ONDERWIJS

Het onderwijs op onze scholen is zo
georganiseerd, dat kinderen de lessen
interessant vinden en benieuwd zijn naar
wat ze die dag weer zullen leren. Daardoor
gaan ze graag naar school. Uitdagend
onderwijs zorgt ervoor dat kinderen
betrokken blijven bij de lessen. Kinderen
worden uitgedaagd verder te kijken, verder
te zoeken en door te vragen. We geven
kinderen de tijd om opdrachten te maken,
we geven kinderen de ruimte
als daar behoefte aan is en we dagen de
leerlingen uit op hun niveau.
KERNDOELEN
In de wet staat omschreven wat de
basisschool in acht jaar onderwijs met
de kinderen moet behandelen. Dit
is samengevat in kerndoelen. Deze
kerndoelen worden door de school
verdeeld in tussendoelen. We richten ons
onderwijs zo in dat we gebruik maken van
verschillende middelen om te voldoen aan
deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op
de voortgang van het onderwijs worden er
regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee
kunnen we tevens zien of de kinderen de
tussendoelen beheersen en monitoren we
de kwaliteit van ons onderwijs.
ACTIVITEITEN IN DE KLEUTERGROEPEN
De aanpak in de kleutergroepen verschilt
enigszins van die in de andere groepen. Ook
is de inrichting van de lokalen anders. Het
werken in deze groepen gebeurt vanuit de
kring. In de kring begint de schooldag en
hier keren de kinderen steeds weer terug.
Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan
tafels, in de hoeken en op het schoolplein.
In groep 1 is er veel aandacht voor
gewoontevorming en regelmaat. Leren,
gebeurt vooral door spelen. De leerkracht
krijgt een meer sturende rol naarmate de
leerling ouder wordt. De meeste vakken
komen aan de orde aan de hand van een
6

bepaald thema. In de kleutergroep vinden
allerlei voorbereidende activiteiten plaats
om het leren lezen, rekenen en andere
ontwikkelingsgebieden te stimuleren.
Er wordt gewerkt volgens een vaste
structuur, vooraf geplande activiteiten en
een vast dagritme. Een goed pedagogisch
klimaat, waarin het kind zich veilig voelt,
vinden wij een eerste vereiste. Daarom
wordt er veel aandacht besteed aan
relaties het omgaan met elkaar. Tevens
stimuleren wij het kind ten aanzien van de
werkhouding en het taakbewustzijn.
AFSTEMMING OP DE
ONDERWIJSBEHOEFTE VAN KINDEREN
NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL
Het hele schooljaar kunnen kinderen
worden aangemeld en ingeschreven.
Hiervoor kan men contact opnemen met de
directeur van de school. De ouders worden
uitgenodigd voor een gesprek en krijgen
een rondleiding door de school. Als de
ouders besluiten voor de school te kiezen,
maken zij een afspraak over het tijdstip
waarop hun kind(eren) voor de eerste
schooldag in hun nieuwe klas zullen komen
voor een kennismaking. Ook maken zij dan
kennis met de leerkracht. Bij inschrijving van
leerlingen moet de school de beschikking
hebben over het burgerservicenummer
inclusief een kopie van de zorgpas of
paspoort. Dit wordt verwerkt in de
administratie en doorgegeven aan Bron, het
administratiesysteem van het ministerie.
INSTROMEN VANUIT EEN ANDERE
SCHOOL
Om de kinderen die van een andere
school komen goed te kunnen
begeleiden, wisselen scholen een
digitaal overdrachtsdossier uit. Het gaat
hierbij om de informatie over de reeds
ontvangen begeleiding/ondersteuning op
de vorige school en de resultaten uit het
leerlingvolgsysteem.

Afstemming naar de kinderen
INSTROMEN IN DE SCHOOL
Wanneer uw zoon of dochter instroomt in
de kleutergroep, zal de groepsleerkracht
met de ouders afspreken wanneer het
kind komt meelopen in de klas. Voor
meer informatie over het instromen en
aanmelden kunt u contact opnemen met de
school van uw keuze.
HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING
VAN DE LEERLING
Om de leerweg van de kinderen efficiënt
te kunnen volgen, moeten er gegevens
bijgehouden worden. Deze gegevens
kunnen variëren van observaties in de
klas en resultaten op het gebied van de
taalontwikkeling tot een rapport van een
schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog
of een psycholoog. Om zo goed mogelijk in
te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte
van ieder kind noteren wij gegevens,
resultaten en vorderingen op het gebied
van alle schoolse vaardigheden. In de
groepen 1 en 2 wordt de “KIJK” registratie of
een vergelijkbaar instrument gebruikt. Dit is
een individueel
leerlingvolgsysteem, waarin gegevens
staan over de gehele ontwikkeling van uw
kind. Om de vakspecifieke ontwikkeling
in kaart te brengen, gebruiken we in de
groepen 1 t/m 8 onder andere het CITOleerlingvolgsysteem (LOVS). Jaarlijks worden
1 à 2 keer de LOVS toetsen afgenomen.
Naast de resultaten van LOVS toetsen
worden de resultaten van methodetoetsen
zorgvuldig bijgehouden. Ook houden we
de sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen goed in de gaten. Dit gebeurt door
middel van observaties, gesprekken met
ouders en/of kind en het invullen van een
signaleringslijst. Gegevens van individuele
leerlingen worden opgenomen in het
persoonlijk leerling-dossier. Ouders kunnen
het leerling-dossier van hun kind inzien
wanneer zij dit wensen.
INTERNE BEGELEIDING
De Intern Begeleider (IB-er) coördineert

de ondersteuning aan en begeleiding van
kinderen op school,
daarnaast coacht en begeleidt
zij leerkrachten. De IB-er neemt
groepsbezoeken af, waarna zij gesprekken
met de leerkrachten voert. Tijdens deze
gesprekken bespreken ze welke doelen in
het groepsplan opgenomen worden om
de begeleiding aan kinderen zo optimaal
mogelijk te houden. Zij coördineert,
monitort en evalueert deze plannen
samen met de leerkrachten. Zo is altijd
na te gaan op welk moment een kind
ondersteuning heeft gekregen en welke
resultaten er zijn behaald. Indien nodig
overlegt zij met externe instanties, zoals
de schoolbegeleidingsdienst. De IB-er
neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij
individuele leerlingen.
Structureel wordt het effect van de
ondersteuning besproken tijdens de
groepsbesprekingen. Hierbij worden alle
leerlingen per groep besproken. We krijgen
daardoor goed zicht op de ontwikkeling
van de kinderen en maken aan de hand
van dit gesprek nieuwe groepsplannen
of handelingsplannen. Soms ervaart een
leerkracht problemen en kan niet verder
met een leerling in de groep. Dan wordt een
leerlingbespreking o.l.v. de IB-er gehouden.
Bij oudergesprekken over leerlingen
die extra ondersteuning behoeven zijn
de IB-er en de leerkracht aanwezig. Een
oudergesprek kan ook alleen met de
IB-er plaatsvinden.
De leerlingondersteuning is beschreven in
het ondersteuningsplan van de school.
Dit plan ligt ter inzage op school.
Binnen Alpha Scholengroep wordt gewerkt
met groepsplannen voor in ieder geval de
kernvakken rekenen, lezen en spelling. Er
wordt meerdere malen per schooljaar een
groepsplan gemaakt. Bij het opstellen van
de groepsplannen kijken de leerkrachten
samen met de IB-er vooruit naar de doelen
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Afstemming naar de kinderen
of die de kinderen moeten bereiken.
Voor jonge kinderen wordt gewerkt
met groepsplannen, gebaseerd op
het registratiesysteem van KIJK! of een
vergelijkbaar instrument.
De ontwikkelingslijnen zijn op individueel
niveau vertaald naar groepsplannen, waarin
de ondersteuning van jonge kinderen wordt
beschreven.
Bij het opstellen van groepsplannen wordt
vooraf goed gekeken naar het niveau
van alle leerlingen in de groep. Er wordt
genoteerd op welke manier de leerlingen
hun gestelde doelen kunnen bereiken.
Dit naar gelang de ondersteuningsbehoeften van de kinderen.
De groepsplannen worden vooraf
besproken door de groepsleerkracht en
de IB-er en nadien ook geëvalueerd met
elkaar. Aan de hand van de evaluaties en de
resultaten van de toetsen worden er nieuwe
groepsplannen opgesteld. Gedurende
het schooljaar wordt u tijdens diverse
gesprekken op de hoogte gehouden over
de ontwikkeling van uw kind. Wanneer u
vragen heeft over het groepsplan, kunt u die
aan de leerkracht of aan de IB-er stellen.
MELDCODE KINDERMISHANDELING
Niet elke ouder lukt het om de kinderen
een stabiele en veilige thuissituatie te
bieden. Als een leerkracht het vermoeden
heeft dat er sprake is van huiselijk geweld
of kindermishandeling, bestaat er sinds 1
juli 2013 een verplichting om dit te melden.
Hiervoor is de “meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling” ontwikkelt.
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat
een leerkracht moet doen bij vermoedens
van geweld. De meldcode is gebaseerd op
de 5 stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en
eventueel raadplegen van 		
externen:
Stap 3: gesprek met de ouder
Stap 4: wegen van het geweld of de 		
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kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of 		
melden.
Wij maken de meldcode specifiek voor
de eigen praktijk. Bijvoorbeeld door
te benoemen wie de stappen moet
doorlopen. Zo spreken wij af dat de
leerkracht de signalen bespreekt met de
vertrouwenspersoon. Onze meldcode ligt
voor u op school ter inzage.
LEERLINGEN MET EXTRA
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN
Het beleid van Alpha Scholengroep is er
op gericht om onderwijs te verzorgen voor
alle kinderen, ook voor kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1
augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs
van kracht geworden. Een onderdeel van
deze wet is dat de school “zorgplicht” heeft.
Dit betekent dat de school de plicht heeft
om het onderwijs zo af te stemmen dat
aan de onderwijsbehoefte van het kind
wordt voldaan of dat de school, samen met
de ouders, een andere school zoekt waar
aan het kind optimaal onderwijs geboden
wordt.
De aanmelding van kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften verloopt
als volgt:
• ouders melden hun kind aan bij de school
en voeren een intake gesprek, waarin ze zo
goed mogelijk aangeven op welke 		
gebieden hun kind extra ondersteuning
nodig heeft;
• de school (het team) bespreekt
de aanmelding en neemt een besluit over
toelating (eventueel na opvragen van
gegevens, als die beschikbaar zijn);
• binnen 6 weken na aanmelding laat de
school aan de ouders weten of het kind op
de school opgevangen kan worden;
• mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan
meldt de school, uiteraard na overleg met
de ouders, het kind aan bij het loket 		
van het samenwerkingsverband passend
onderwijs Oosterschelderegio;
• de medewerkers van het loket nemen,

Afstemming naar de kinderen
nadat alle gegevens bestudeerd zijn en
nadat overleg met ouders en school
is gevoerd, een beslissing op welke school
het kind voor korte of langere tijd geplaatst
kan worden. Het kan hierbij gaan om een
andere basisschool, een school voor 		
speciaal basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs.
Voor leerlingen die in de loop
van hun schoolloopbaan extra
ondersteuningsbehoefte blijken te hebben,
zal de school in eerste instantie zelf
proberen een passend aanbod te realiseren.
Mocht de school onvoldoende antwoord
kunnen geven op de vraag van
de leerling, dan kan de school externe hulp
inroepen (HGPD) of overleg voeren worden
met een zogenaamde trajectbegeleider
uit het samenwerkingsverband. Deze
begeleider, een deskundige op het gebied
van ondersteuning, helpt de school om de
vraag van het kind zo scherp mogelijk te
formuleren en om duidelijkheid te krijgen
over de vraag of het kind
op de eigen basisschool voldoende
geholpen kan worden, dan kan de school
een verzoek indienen bij het loket van
het samenwerkingsverband O3 om een
ondersteuningsarrangement aan te vragen.
Vanuit dit ondersteuningsarrangement zal
geprobeerd worden om met extra hulp,
middelen of gesprekken met deskundigen
het onderwijs in de klas zo aan te passen,
dat het kind zich op school naar vermogen
blijft ontwikkelen.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gaat
de school, in overleg met de ouders, op
zoek naar een school die het kind de
passende ondersteuning kan bieden.
Dit traject loopt via het loket van het
samenwerkingsverband.
Aanvullende informatie over passend
onderwijs is verkrijgbaar op school.

ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE
KINDEREN
Iedere school is verantwoordelijk voor het
verzorgen van onderwijs aan een langdurig
zieke leerling, zowel in het ziekenhuis als
thuis. De school wordt geacht zelf contact
met de leerling te houden en te zorgen voor
onderwijs. Onderwijs aan langdurig zieke
kinderen is van belang om het leerproces
voort te zetten en het kind contact te laten
houden met de buitenwereld (sociale
contacten). Bij langdurig verblijf in het
ziekenhuis kan de school hulp inroepen
van de schoolbegeleidingsdienst
BEGELEIDING NAAR HET VOORGEZET
ONDERWIJS
Aan het eind van groep 8 stromen de
kinderen uit naar het voortgezet onderwijs.
Bij de aanvang van het schooljaar krijgt u
hierover de nodige informatie.
In de loop van het jaar ontvangt u ook
informatie vanuit de verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs.
Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart
een schriftelijk schooladvies. Hierin staat
welk type voortgezet onderwijs het beste bij
de leerling past. De school kijkt
daarvoor naar leerprestaties, aanleg
en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode.
Voor 1 april wordt de leerling aangemeld
op de VO school. In april-mei wordt een
eindtoets (IEP) afgenomen op school.
Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger
is dan het eerder gegeven schooladvies,
is de school verplicht om het advies te
heroverwegen en dit met u te bespreken.
De school verzorgt de opgave voor het
voortgezet onderwijs. De aanwezige leerling
gegevens worden na toestemming van
de ouders digitaal verzonden naar de VO
school.
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De kwaliteit van het onderwijs
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
Iedere school is verantwoordelijk voor het
verzorgen van onderwijs aan een langdurig
zieke leerling, zowel in het ziekenhuis als
thuis. De school wordt geacht zelf contact
met de leerling te houden en te zorgen voor
onderwijs. Onderwijs aan langdurig zieke
kinderen is van belang om het leerproces
voort te zetten en het kind contact te laten
houden met de buitenwereld (sociale
contacten). Bij langdurig verblijf in het
ziekenhuis kan de school hulp inroepen
van de schoolbegeleidingsdienst

geeft tot ernstige verstoring van de rust of
veiligheid op school kan het voorkomen
dat we overgaan tot schorsing. Het protocol
‘Schorsing en Verwijdering’ vindt u op de
website van de Alpha Scholengroep.

LEERPLICHT
Kinderen in Nederland moeten
ingeschreven zijn bij een school. De
volledige leerplicht begint op de eerste dag
van de nieuwe maand nadat een kind vijf
jaar is geworden. Deze leerplicht duurt tot
en met het schooljaar waarin de leerling 16
jaar is geworden. Daarna volgt de partiële
leerplicht. Die omvat twee dagen per week.
Verdere informatie over de leerplicht vindt u
op de website van de scholen.

GEDRAGSCODE
In onze gedragscode besteden we aandacht
aan gedragsregels in algemene en
specifieke zin, zoals die bij
Alpha Scholengroep gelden voor de
personeelsleden. De gedragscode bevat
o.a.
richtlijnen voor het gebruik van
internet door medewerkers, leerlingen en
ouders. De volledige gedragscode ligt ter
inzage op school en is ook te vinden op de
website van de Alpha Scholengroep.

SCHOOLVERZUIM
Als een leerling de school niet kan
bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit
minimaal 6 weken voordien met opgave
van reden schriftelijk te melden. De school
heeft hiervoor speciale verlofformulieren.
Wanneer u gescheiden bent, maar beide
ouderlijk gezag heeft, dan moet van
u beiden een handtekening onder de
verlofaanvraag staan. De leerplichtwet kent
verschillende vrijstellingsgronden. In de
leerplichtwet staat dat uw kind de school
moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit
zomaar van de school wegblijven. In een
aantal gevallen is echter een uitzondering
op deze regel mogelijk. Meer informatie
over de uitzonderingen en specifieke regels
vindt u op de website van de scholen.

ANTI-PESTPROTOCOL
Op onze scholen wordt pesten niet
getolereerd. Pestgedrag willen we
voorkomen door de inzet van antipestprogramma’s. Samen met de kinderen
proberen we zo te zorgen voor een sociaal
veilig klimaat. Deze werkwijze is vastgelegd
in het anti-pestprotocol. Het antipestprotocol ligt op school ter inzage.
De coördinator sociale veiligheid monitort
de werkwijze tegen pesten.

REGELS VOOR SCHORSING EN
VERWIJDERING
Als het gedrag van de leerling aanleiding
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SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN
Op alle Alpha scholen is een
schoolveiligheidsplan aanwezig. In dit plan
beschrijft de school hoe zij de fysieke én
de sociale veiligheid in en om de school
waarborgt en zorg draagt voor een gezonde
leer- en werkomgeving voor iedereen.

INTERNE VERTROUWENSPERSOON
Op iedere Alpha school is een interne
vertrouwenspersoon aanwezig. De
vertrouwenspersoon is aangesteld als
aanspreekpunt voor klachten van leerlingen,
ouders en personeel over nalatigheid,
maatregelen en gedrag op school.
Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen
hier terecht met klachten of zaken die men
vertrouwelijk wil bespreken.

De kwaliteit van het onderwijs

DE KWALITEIT VAN HET
ONDERWIJS

De kwaliteit van ons totale onderwijs
beschrijft niet alleen het resultaat bij
de uitstroom van leerlingen en overige
toetsgegevens.
Onze zorg om kwalitatief goed
onderwijs te bieden hangt samen met
bekwame leerkrachten, het gebruik
van moderne methodes en kennis van
onderwijsontwikkelingen.
Dit zal altijd in overleg met de betrokkenen
gebeuren.
De kwaliteitszorg en bewaking van de
kwaliteit is in onze schoolplannen verder
uitgewerkt.
INSTRUMENTEN
TOETSING / LEERLINGVOLGSYSTEEM
Gedurende de basisschoolloopbaan worden
CITO-LOVS toetsen afgenomen. Deze
toetsen meten het beheersingsniveau van
de leerstof van de kinderen. Deze toetsen
zijn methode onafhankelijk en geven
hierdoor een
betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld.
De toetsen brengen duidelijk in kaart
waar het kind goed in is en waar zich
hiaten vertonen, waardoor we het
onderwijs goed kunnen afstemmen op de
onderwijsbehoefte van de leerling.
Met deze toetsresultaten brengen wij tevens
de opbrengsten van ons onderwijs in beeld.
Individueel, groepsbreed en per school
worden met behulp van de niveauwaarden
en vaardigheidsscores streefdoelen
opgesteld. De streefdoelen passen bij de
hoge verwachtingen die we van leerlingen
hebben.

Voor de kinderen van groep 1 / 2 wordt
naast de CITO-LOVS ook gebruik gemaakt
van de ‘KIJK!’ registratie of een vergelijkbaar
instrument om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen.
OPBRENGSTEN
Alle scholen hebben van de inspectie
een positieve beoordeling gekregen, het
zogenaamde basisarrangement.
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Binnen Alpha Scholengroep is de keuze
gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs
en de tevredenheid van de ouders, kinderen
en leerkrachten over het onderwijs te meten
door middel van een enquête.
Deze enquête levert de school gegevens
om gericht aan kwaliteitsverbetering te
werken. In schooljaar 2016-2017 wordt een
nieuwe tevredenheidsmeting afgenomen,
via een vragenlijst in het ouderportaal van
ons administratiesysteem ParnasSys. Naar
aanleiding van dat onderzoek worden een
aantal acties uitgezet.
SCHOLEN OP DE KAART
Gegevens van alle basisscholen zijn te
vinden op www.scholenopdekaart. nl. Deze
site geeft feitelijke informatie
over de organisatie van de scholen, het
leerlingenverloop, het voedingsgebied,
maar ook over de samenstelling van het
team. Daarnaast vindt u er ook
inspectierapporten en resultaten van de
eindtoetsen.
Op deze transparante wijze geven wij
geïnteresseerden een zo compleet mogelijk
overzicht van onze scholen.
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De kwaliteit van het onderwijs

KLACHTENREGELING

Waar mensen samenwerken kunnen
misverstanden ontstaan, worden fouten
gemaakt en kan er iets misgaan in
de communicatie. Dit geldt ook voor het
onderwijs. Wanneer u hiermee
geconfronteerd wordt, geldt een interne
klachtenregeling voor Alpha
Scholengroep. Verreweg de meeste klachten
over de dagelijkse gang van zaken op
school kunnen in goed overleg tussen
schoolleiding, team, ouders en
leerlingen opgelost worden. Voor situaties
waarin dit niet meer mogelijk is, kan een
beroep gedaan worden op de interne
klachtenregeling. De klager heeft dan de
volgende mogelijkheden:
•
Hij/zij kan zich richten tot de
directeur van de school.
•
Hij/zij kan zich richten tot de
voorzitter van het College van Bestuur van
Alpha Scholengroep
•
Hij/zij kan zich richten tot de
contactpersoon, welke aan iedere school
verbonden is. In geval van seksuele
intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/
zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden,
richten tot de externe vertrouwenspersoon
van Alpha Scholengroep. De interne
klachtenregeling staat voor iedere
belanghebbende ter inzage op de website
van Alpha Scholengroep of van de
afzonderlijke scholen. Indien bovenstaande
mogelijkheden geen oplossing bieden, kan
overgegaan worden tot het indienen van
een officiële klacht bij de onafhankelijke
Landelijke Klachtencommissie voor
Christelijk Onderwijs. Voor vragen of verdere
informatie hierover kunt u terecht bij het
onderstaande adres.
Klachten-, beroeps-, bezwaren- en
geschillencommissies
Postbus 82324 2508 EH Den Haag T 070
3861697
F 070 3020836
E info@kringenrechtspraak.org www.
klachtencommissie.org.
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Externe
vertrouwenspersoon:
Mevr. A. de Koning- Meeùs
Edux Onderwijsadvies
Stadionstraat 20
4815 NG Breda
Postbus 2086
4800 CB Breda
T 06 10 58 53 67
Vertrouwenspersonen namens de school
vindt u bij de school specifieke informatie.
College van Bestuur Dhr. A. Vis voorzitter
T 0113 561777

EXTERNE CONTACTEN

• Inspectie vragen over Onderwijs:
T 0800 8051 (gratis)
• Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
T 0900 111 3111 (lokaal tarief )
• Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
GESCHILLEN COMMISSIES BIJZONDER
ONDERWIJS
Ouders, leerlingen, schoolbesturen en
medewerkers in het bijzonder onderwijs
kunnen voortaan op één website terecht
voor alle informatie
over geschillen in het confessioneel en
algemeen bijzonder onderwijs: www.
geschillencommissiesbijzonderonderwijs.
nl. Op de website kunt u terecht voor
informatie over deze geschillencommissie,
de (klachten)procedures, de samenstelling
van de commissies, de wet- en regelgeving
en de jurisprudentie. U leest er bijvoorbeeld
welke stappen een ouder moet zetten
voor het indienen van een klacht tegen de
school.

Externe contacten
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Jaarlijks worden de kinderen van vijf en
tien jaar uitgenodigd voor een preventief
gezondheidsonderzoek door de jeugdarts
en de jeugdverpleegkundige van de GGD.
Het onderzoek vindt plaats in aanwezigheid
van één (of beide) ouder(s). Het is mogelijk
om de jeugdarts,
logopedist of jeugdverpleegkundige zelf
te benaderen als u denkt dat uw kind
ergens problemen mee heeft of als u
twijfelt over de ontwikkeling van uw kind.
Ook kan de leerkracht na overleg met de
ouders een leerling aanmelden voor een
onderzoek bij de jeugdarts, logopedist of
jeugdverpleegkundige. Een onderzoek
kan worden aangevraagd bij de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zeeland, T 0113 249449.
SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST
Indien nodig kunnen wij gebruik
maken van de expertise van een
schoolbegeleidingsdienst. De
schoolbegeleidingsdienst, bijvoorbeeld het
RPCZ, verzorgt onderzoek en begeleiding
van leerlingen, maar ondersteunt en
begeleidt ook leerkrachten in hun
ontwikkeling.
STAGIAIRES
Binnen Alpha Scholengroep bieden
we stageplaatsen voor uiteenlopende
opleidingen. Dat doen we graag, want zo
zorgen we voor voldoende, kwalitatief
goed opgeleide leerkrachten en
onderwijsassistenten voor de toekomst.
We hebben binnen Alpha Scholengroep
deelnemers van het ROC, studenten
die de opleiding voor leerkracht volgen
aan de PABO, leer-werkplekken voor
zorgassistenten vanuit stichting Gezel of de
opleiding HBO- pedagogiek volgen. Ook
kunnen leerlingen van middelbare scholen
stage lopen binnen Alpha Scholengroep
voor een maatschappelijke- of snuffelstage.
Afhankelijk van de opleiding assisteren

de stagiaires bij lessen, geven ze les aan
individuele kinderen, een groepje kinderen,
of aan een hele groep. Dit alles is altijd
onder de eindverantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht.

GEMEENSCHAPPELIJKE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
(GMR)

Alpha Scholengroep bestaat uit 15
verschillende scholen. Op iedere school is er
een Medezeggenschapsraad.
Op bovenschools niveau is er een
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De formele
functie van de GMR is het geven van
instemming en adviezen aan het College
van Bestuur. Het gaat dan specifiek om
zaken die bovenschools geregeld zijn. Naast
die formele kant is de GMR er ook actief in
het meedenken met ouders, personeel en
directie.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
(MR)

Medezeggenschap is, het woord zegt het
zelf al, inspraak hebben bij de
besluitvorming rondom het schoolbeleid.
De MR zal ze zich laten informeren door de
eigen achterban:
de ouders en het personeel.
Ten aanzien van sommige directie- besluiten
geldt dat de MR met het besluit moet
instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid
hebben.
Voorbeelden daarvan zijn:
• Vaststelling van de begroting
• Vaststelling van het schoolreglement
• Overgaan tot fusie van de school
• Vaststelling ouderbijdrage
• Vaststellen van de schoolgids
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GMR en MR / Activiteiten commissie of ouderwerkgroep
Voor sommige door het bestuur/directie
voorgenomen besluiten heeft de MR alleen
adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:
• Wijzigingen in het rooster
• Vaststelling van de vakanties
• Personeel en organisatie
De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen
geven aan de directie. Al deze rechten
en plichten liggen vast in het reglement
medezeggenschap.

ACTIVITEITENCOMMISSIE OF
OUDERWERKGROEP

De AC bestaat uit ouders en een
afvaardiging van het team. Deze commissie
houdt zich bezig met activiteiten binnen
de school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
projecten, sportactiviteiten enz. Dit alles
gebeurt in overleg met het team. Om de
activiteiten tot een succes te maken, wordt
aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd. De hoogte van het bedrag
wordt vastgesteld naar aanleiding van
activiteiten die de AC onderneemt. De AC
is verantwoording schuldig aan de MR. In
de school specifieke informatie vindt u het
bedrag dat voor uw school is vastgesteld.

DIVERSEN
ARMOEDEPACT
Alle scholen hebben het Zeeuws
Armoedepact ondertekend. De
ondertekenaars van dit pact hebben met
elkaar afgesproken dat zij zich, voor zover
mogelijk, zullen inspannen om de gevolgen
van armoede voor kinderen tegen te gaan.
Er zijn diverse mogelijkheden om ouders/
verzorgers te helpen en een bijdrage te
leveren aan een fijne schooltijd voor ieder
kind.
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COMMUNICATIE
Een goed contact tussen ouders en
leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij
willen als scholen ouders heldere informatie
geven. Verder vinden wij het belangrijk dat
ouders weten dat ze bij bijzonderheden altijd
terecht kunnen op onze scholen. Wij willen
graag dat de ouders zich betrokken
voelen. Het is immers uw kind dat wij
onderwijs bieden. Als het kan, maken we
graag gebruik van de deskundigheid van
ouders. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied
van computers, beheer van gebouwen,
onderhoudswerkzaamheden of de hulp bij
creatieve vakken.
FILMEN
Het gebruik van de videocamera is één van
de begeleidingsmethodieken die de school
kan hanteren om het onderwijs zo goed
mogelijk af te stemmen op de leerlingen.
Binnen Alpha Scholengroep
wordt het middel voornamelijk ingezet om
de leerkrachten te ondersteunen bij hun
onderwijstaak. Deze methodiek wordt zowel
ingezet bij vragen rondom ondersteuning
van leerlingen, als bij vragen rondom
onderwijsvernieuwing. Het beeldmateriaal
zal niet voor andere doeleinden gebruikt
worden. Zo blijven de videobeelden die in
de klas gemaakt worden, onder het beheer
van degene die de films maakt en worden
niet zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de filmer en de betrokken leerkracht,
aan anderen vertoond. Indien het gebruik
van de videocamera wordt ingezet bij
specifieke begeleidingsvragen van één
of meer leerlingen, wordt de ouders/
verzorgers om toestemming gevraagd.
GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig blijven er kledingstukken en
andere spullen achter op school die door
niemand worden opgehaald. Om dit te
voorkomen kunt u zo mogelijk
eigendommen van uw kind merken of van
een naam voorzien. Als u toch iets mist, kunt
u uiteraard altijd op school komen vragen
en kijken.

Diversen
HOOFDLUIS
Alle kinderen worden na elke vakantie
van meer dan een week gecontroleerd op
hoofdluis. Dit gebeurt in de week na de
vakantie. Deze controle wordt uitgevoerd
door “luizenouders”.
Wordt hoofdluis bij uw kind geconstateerd,
dan wordt u door de school op de hoogte
gebracht, zodat u zo snel mogelijk met een
anti-hoofdluisbehandeling kunt starten.
Dit om te voorkomen dat de hoofdluis zich
verder verspreidt. Uw kind mag daarna
gewoon weer naar school. Na 2 à 3 weken
vindt een nieuwe controle plaats.
PLUSPROJECT
De kinderen die een Alpha school bezoeken
hebben allemaal hun eigen talenten. De
meesters en juffen spannen zichzelf ervoor
in de kinderen binnen de klas en lessen de
mogelijkheid te geven om deze talenten
in te zetten. Wanneer kinderen beschikken
over een hogere begaafdheid, zijn er op
sommige scholen plusklassen gerealiseerd.
Omdat dit niet op alle scholen mogelijk is,
streven we ernaar om eenmaal per jaar een
plusproject binnen de scholengroep
te organiseren. De meerbegaafde kinderen
van de diverse scholen werken in dit
project samen aan een opdracht. Er is een
gezamenlijke projectstart en –afsluiting
op een van de scholen. Op deze manier
proberen we alle Alpha kinderen die meer
uitdaging aan kunnen, de mogelijkheid te
bieden om met andere kinderen dit op dit
niveau functioneren te laten werken.
SCHOOLVERZEKERING
Op school wordt er collectief voor alle
kinderen een ongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend
van kracht onder schooltijd, gedurende
schoolreizen, excursies e.d. onder leiding
van het onderwijzend personeel. De
verzekering is van kracht gedurende deze
tijd en bovendien één uur vóór en ná
schooltijd. Deze verzekering geldt niet voor
schade aan kleding, mobiele telefoons of
andere devices en brillen,

verlies van goederen, diefstal of vernieling
door derden.
SOCIAL MEDIA
Het komt steeds vaker voor dat van allerlei
activiteiten foto’s en filmpjes gemaakt
worden. Deze willen we
bijvoorbeeld publiceren op onze website of
facebookpagina. Wanneer u dit niet wenst,
kunt u dit schriftelijk aangeven bij de school.
Mocht u in de toekomst een foto tegenkomen die u graag verwijderd wilt hebben,
dan kunt u dit schriftelijk aangeven.
SPONSORING
Alpha Scholengroep heeft op het gebied
van sponsoring eigen beleid uitgezet. Dit
sponsorbeleid ligt ter inzage op school.
VERVANGING
Het kan voorkomen, dat een leerkracht
wegens ziekte of andere omstandigheden
niet naar school kan komen. In deze
gevallen wordt voor vervanging gezorgd.
Hetzij door een leerkracht van de eigen
school, hetzij door een leerkracht uit het
transfercentrum. In sommige gevallen is
het niet mogelijk om een aanvraag voor
vervanging te honoreren. De school treft
dan intern maatregelen. U wordt daar als
ouders dan over geïnformeerd.
VLUCHTPLAN
In overleg en in samenwerking met de
brandweer is een vluchtplan opgesteld.
In dit plan staat beschreven hoe wij de
kinderen in veiligheid brengen in geval van
een calamiteit. Dit plan wordt samen met de
leerkrachten en kinderen geoefend.
Iedereen moet weten wat ze moeten doen
en waar ze naar toe moeten als de school
ontruimd wordt.
Ook moeten de leerkrachten en kinderen
weten hoe ze moeten handelen bij externe
calamiteiten. Het vluchtplan ligt ter inzage
op school. Minstens 1x per schooljaar vindt
er een ontruimingsoefening plaats op de
scholen.
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De Linge

CBS DE LINGE

een positief effect op leeropbrengsten,
welbevinden en motivatie van alle kinderen.

MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL:

Sociale competenties en een veilig
schoolklimaat
We vinden het belangrijk dat kinderen
en hun ouders zich thuis voelen op onze
school. We geven lessen sociale vaardigheid
en sociale weerbaarheid, o.a. via de
KiVa-methode. Dit is een preventief antipestprogramma dat zich wetenschappelijk
bewezen heeft. Wij wijzen pesten af en
handelen daar ook naar. We volgen en
begeleiden kinderen in hun ontwikkeling
van sociale competenties, net zoals we dat
doen bij rekenen en lezen. CBS De Linge
is een Gezonde School (zowel voor sociale
competenties als gezonde voeding).

SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN

Klein en betrokken
CBS de Linge is één van de basisscholen in
Kapelle en de enige in de kern Biezelinge.
Onze leerlingen komen uit Biezelinge
zelf, maar ook kinderen uit andere delen
van de gemeente Kapelle vinden bij ons
een kleine, gezellige school met modern
onderwijs en hoge resultaten. Een school
waar alle kinderen elkaar kennen en de
betrokkenheid tussen ouders en school
groot is. Het leerlingenaantal is al jaren
stabiel tussen de 100 en 110 leerlingen.
Christelijk met aandacht voor elkaar
CBS de Linge is een open, Christelijke
school. We maken kinderen vertrouwd met
de inhoud van de Bijbel en vertalen deze
naar de tijd van nu. We vinden het belangrijk
dat kinderen beschikken over goede sociale
vaardigheden, waarbij respect voor God,
jezelf, de ander en de omgeving centraal
staat.
Ieder kind uniek
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten
en kwaliteiten. Ons onderwijs is zo ingericht
dat elk kind tot zijn recht kan komen,
zichezelf kan ontdekken en kan groeien. We
maken kinderen graag eigenaar van hun
eigen leerproces. We zoeken daarbij naar
evenwicht en verbinding tussen hart, hoofd
en handen.
Modern onderwijs
Op CBS De Linge geven we onderwijs
volgens de nieuwste inzichten. Coöperatief
leren (leren vanuit samenwerken),
aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden,
levensecht leren en gebruik van ICT zijn op
onze school belangrijk. Kinderen leren het
meest door actief en samen met anderen
met de leerstof bezig te zijn en dat heeft
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Ouders en school
Ouders en school zijn samen
verantwoordelijk voor een optimale
ontwikkeling van het kind. Daarom
zijn goede contacten, oprechte
interesse en informatie-uitwisseling
tussen groepsleerkracht en ouders
noodzakelijk. Dit doen we via
gesprekken, informatieavonden,
e-mail en het ouderportaal van ons
administratieprogramma Parnassys.
Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in.
Wij zien ouders als gelijkwaardige partners.
Samen zijn we sterk, in het belang van de
ons toevertrouwde kinderen.
Onderwijs op maat
Kinderen hebben verschillende
onderwijsbehoeften, waar we graag
recht aan willen doen. We organiseren
ons onderwijs in combinatiegroepen,
waarbinnen we de leerstof op verschillende
manieren en niveaus aanbieden. Ook voor
kinderen die meer- of juist minderbegaafd
zijn.

De Linge
We differentiëren door verschillende
oplossingsmethodes aan te bieden, door
tempoverschillen en verschil in instructie.
Ook in groep 1 en 2 werken we doelgericht.
De leerkracht speelt in op het gedrag van
het kind en biedt van daaruit de leerstof
aan.

DE VAKKEN BIJ ONS OP SCHOOL

Methoden
Gr.

Vak

Methode

1-8

Rekenen

Handelings- en opbrengstgericht werken
Kinderen komen naar school om te leren.
Om de ontwikkeling van de kinderen te
volgen, te stimuleren en ons onderwijs
daarop aan te passen maken we gebruik
van een leerlingvolgsysteem voor elk
kind van groep 1 tot en met groep 8. Dit
doen we voor rekenen, lezen en spelling,
maar ook voor de sociale competenties
van kinderen. Door als team gezamenlijk
toetsen, vragenlijsten en observaties te
analyseren en te bespreken (zoals Citotoetsen en methodetoetsen) krijgen we
inzicht in de ontwikkeling van individuele
kinderen, maar ook van de groep en de
school. Daar stemmen we vervolgens
ons onderwijsaanbod op af, zowel qua
inhoud als qua wijze van aanbieden en
organiseren. Ook met de kinderen zelf
bespreken we de doelen die ze willen
halen en hun leerresultaten. Zo worden
ze medeverantwoordelijk voor hun eigen
ontwikkeling.

De Wereld in
getallen

1-2

Taal & lezen

Schatkist

3

Taal & lezen

Veilig leren lezen

4-8

Taal

Staal

4-8

Techn. lezen

Estafette

4-8

Begrijpend
lezen

Tekst verwerken

1-8

Schrijven

Schrift

1-8

Engels

Take it easy

1-8

Kunst&cultuur,
creatieve
vakken, muziek

Kunstkabinet,
Moet je doen

2-8

Natuur

Binnenstebuiten,
natuurouders,
excursies

1-8

Seksuele
voorlichting

Seksualiteit en
relaties

1-8

Techniek

Techniektorens

1-8

Verkeer

Methodes Veilig
Verkeer Nederland

In deze cyclische manier van werken via de
PDCA-cirkel (plan, do, check, act) spelen
groepsplannen een belangrijke rol. Daarin
plannen de leerkrachten hun onderwijs
(zowel leerstof als werkwijze), stellen ze
doelen en evalueren die.

5-8

Geschiedenis

Brandaan

5-8

Aardrijkskunde

Grenzeloos

5-8

Excellentie,
plusaanbod

Pittige plustorens
Spaans
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VERANDEREN EN VERBETEREN
Het schoolteam van CBS de Linge
werkt voortdurend aan verbetering en
vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we
op basis van interne evaluaties, toetsen en
externe kwaliteitsonderzoeken.
In het schooljaar 2015-2016 hebben we
gewerkt aan de volgende speerpunten:
• Schoolbreed invoeren van de 		
methoden Grenzeloos en 		
Binnenstebuiten (aardrijkskunde en
natuur)
• Het creëren van een leerplein in het hart
van de school, gekoppeld aan 21ste
eeuwse vaardigheden
• Verder certificeren voor de Gezonde
School (gezonde voeding)
• Verdieping van analyse en observatie
sociale competenties kinderen (d.m.v.
Zien en KiVa)
• Teamleren verder vormgeven via 		
Stichting leerKRACHT.
• Werken met tablets in de school
• Ouderbetrokkenheid blijft als 		
terugkerend thema.
In het schooljaar 2016-2017 zetten we een
aantal van deze onderwerpen voort en gaan
we werken aan de volgende speerpunten:
• Werkwijze Stichting leerKRACHT verder
verdiepen, ook richting leerlingen en
ouders;
• Invoering moderne taalmethode Staal
• Delen van vorderingen met ouders en
kinderen en het voeren van coachende
kindgesprekken.
• Professionalisering cultuureducatie
• Vorming van een
		
speelleergemeenschap, 		
samen met Kibeo ( voor 0-12 jaar)
• Ouderbetrokkenheid 3.0
OPBRENGSTEN
De resultaten van het Cito leerling
volgsysteem laten zien dat kinderen zich op
CBS De Linge goed ontwikkelen en hoge
resultaten halen.
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De 2-jaarlijkse tevredenheidsmeting onder
ouders, leerlingen en leerkrachten geeft aan
dat er grote tevredenheid en trots is over
het functioneren van de school. Onze school
heeft al vele jaren het basisarrangement van
de Inspectie.
Bij de invoering van de centrale eindtoets
door de overheid heeft de Alpha
Scholengroep gekozen voor de IEP toets.
Daarvoor werd gebruik gemaakt van de
SEO.
Eindtoets Score
“De Linge”

Inspectienorm

IEP Toets
2016

82

78,9

IEP Toets
2015

88,43

81

SEO 2014 88,43

81

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens
van de leerlingen in groep 8 van de laatste
jaren.
20152016

20142015

20132014

VMBO
B/K

1

1

6

VMBO
G/T

2

2

2

HAVO

5

5

2

VWO

2

6

2

TOTAAL

10

14

12

De Linge
WEEKROOSTER
CBS De Linge werkt volgens het vijf gelijke
dagen model. Dat betekent dat alle
kinderen elke schooldag naar school gaan
van 8.30 uur tot 14.00 uur. Daarna zijn de
kinderen vrij. De kinderen lunchen in de klas
met de eigen leerkracht.
Vijf minuten voor het begin van school gaat
de eerste bel. De kinderen mogen vanaf
dat moment naar binnen. Bij de tweede bel
beginnen de lessen. Leerkrachten zijn totdat
de bel gaat altijd aanspreekbaar voor een
mededeling of een kort gesprekje.
In groep 1 en 2 mogen de kinderen 10
minuten voor tijd naar binnen.
Tijdens de pauzes houden leerkrachten
toezicht op het plein.
Voor schooltijd en na 14.00 uur is er BSO
mogelijk. Kibeo biedt dit aan binnen de
school. Daarnaast wordt samen gewerkt met
Dagarrangementen Kapelle om kinderen
na schooltijd regelmatig een zinvolle en
stimulerende vrijetijdsbesteding te bieden.
VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie:
24-10-16 t/m 28-10-16
Kerstvakantie:
26-12-16 t/m 06-01-17
Voorjaarsvakantie: 27-02-17 t/m 03-03-17
Paasvakantie:
14-04-17 t/m 17-04-17
Meivakantie:
24-04-17 t/m 05-05-17
Hemelvaart:
25-05-17 en 26-05-17
2e Pinksterdag:
05-06-17
Zomervakantie:
17-07-17 t/m 25-08-17
Bij het opstellen van bovenstaand
vakantierooster hebben wij het advies
vakantierooster van de provincie gevolgd.
Het concept vakantierooster voor de
cursusjaren hierna vindt u op de website
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap www.minocw.nl.
ANDERE VRIJE DAGEN
Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere
activiteiten plaats.

Dat kunnen evenementen zijn, maar ook
momenten waarop het team nascholing
volgt en de kinderen vrij zijn. In de
jaarlijkse activiteitenplanning die rond de
zomervakantie verspreid wordt, staan deze
data opgenomen.

HET ONDERWIJSTEAM
Ellemijn van Waveren- van der Veen,
directeur
06-54706511
linge@alphascholengroep.nl
Dinie Francke- Ortelee, intern begeleider
d.francke@alphascholengroep.nl
Corien Kwekkeboom-Kroes,
leerkracht groep 1-2
coördinator sociale veiligheid/ intern
vertrouwenspersoon
c.kwekkeboom@alphascholengroep.nl
Annelies Minnaard
leerkracht groep 1-2, 3-4
a.minnaard@alphascholengroep.nl
Pia van Ouwerkerk- de Bruijne,
leerkracht groep 3-4, cultuurcoördinator
p.vanouwerkerk@alphascholengroep.nl
Joany Gorsse, leerkracht groep 5-6
j.gorsse@alphascholengroep.nl
Els Ponjee, leerkracht groep 5-6 en
remedial teaching
e.ponjee@alphascholengroep.nl
Marleen de Ridder leerkracht groep 7-8,
ICT-coördinator
m.deridder@alphascholengroep.nl
Carla Blankestijn, leerkracht groep 7-8 en
plusklas
c.blankestijn@alphascholengroep.nl
Saskia de Jong, onderwijsassistent
s.dejong@alphascholengroep.nl
Marga de Pundert, administratie
lingeadministratie@alphascholengroep.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE
AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Wanneer u belangstelling hebt voor onze
school, bent u van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek en rondleiding door
de school. U kunt hiervoor een afspraak
maken met de directeur. Dit gaat het snelste
via de mail: linge@alphascholengroep.nl.
BSO/ VSO/ OPVANG
Kibeo huurt een lokaal van de school
om zowel voor- als naschoolse opvang
te verzorgen. Via Kibeo kunt u uw
kind hiervoor aanmelden. Vanaf de
herfstvakantie zal Kibeo in onze school
ook opvang verzorgen voor kinderen van
0-4 jaar. In nauw overleg willen we ons
ontwikkelen tot een speelleergemeenschap
voor kinderen van 0-12 jaar.
In de buurt is ook Juultje gevestigd, een
opvanglocatie van Prokino.
Dagarrangementen Kapelle verzorgt
regelmatig workshops op onze school.
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
We organiseren regelmatig bijzondere
activiteiten: we vieren de christelijke
feestdagen als kerst en pasen, gaan op
schoolreis of schoolkamp, doen mee met
Sinterklaas, Koningsspelen, sporttoernooien
en plannen culturele of natuurexcursies.
Sommige activiteiten staan lang van
tevoren vast. Anderen worden kort van
tevoren georganiseerd. Ze worden vermeld
in de jaarlijkse activiteitenplanning, de
maandelijkse nieuwsbrief of via een aparte
brief of mail. Ook via Facebook en onze
website doen we verslag.
FIETSBELEID
Omdat de fietsenstalling op school beperkt
is, is er afgesproken dat kinderen uit de
kern Biezelinge lopend naar school komen.
Kinderen uit Zuidhoek, Kapellerie en verder
mogen op de fiets.
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GOEDE DOELEN
We willen de kinderen graag leren samen
zorg te hebben voor de wereld om ons
heen. Dat doen we door aandacht te
besteden aan energiebesparing, de natuur,
gescheiden afval verzamelen, maar ook
door geld in te zamelen voor goede doelen.
Groep 8 organiseert één keer per jaar een
inzamelingsactie voor de hele school voor
een door hen gekozen doel. Ook verkopen
de kinderen van school elk jaar loten voor
Jantje Beton.
Samen met de Mozeskerk wordt er elk jaar
meegedaan aan de Aktie Schoenmaatjes.
GYMNASTIEK
Groep 1-2 speelt elke dag buiten en gymt
één keer per week in het speellokaal.
Groep 3 t/m 8 gymen op maandag en/of
donderdag in gymzaal Molevate.
HUISWERK
Vanaf de middenbouw krijgen de kinderen
regelmatig huiswerk mee naar huis. Maar
ook in de onderbouw vragen we aan
ouders de ontwikkeling van hun kind te
stimuleren door tijd te maken om spelletjes
te doen, voor te lezen en samen te lezen. Via
de mail houden leerkrachten ouders op de
hoogte van de gang van zaken in de groep
en dat wat geleerd wordt.
NIEUWJAARSRECEPTIE
De eerste schooldag starten we feestelijk
met een gezamenlijk moment voor
kinderen, ouders en leerkrachten.
OUDERARENA
Twee keer per jaar (in september en mei)
organiseren we een ouderarena. Op deze
avonden wisselen leerkrachten en ouders
informatie uit, ontmoeten we elkaar en leren
we van elkaar.

De Linge
OUDERPORTAAL
Op CBS De Linge gebruiken we het
ouderportaal van ons administratiesysteem
Parnassys. Via https://ouders.parnassys.net
heeft u toegang tot het leerlingdossier van
uw kind. Bij de start van uw kind op onze
school ontvangt u een gebruikersnaam en
een zelf te veranderen wachtwoord.
PORTFOLIO EN GESPREKKENCYCLUS
Vanaf dit schooljaar krijgen de
kinderen 3x per jaar een portfolio. In
september houden we onder schooltijd
doelstellingsgesprekken met de kinderen.
In november, maart en evt. juli voeren we
gesprekken met kind, ouders en leerkracht
a.d.h. van het portfolio.

Vanzelfsprekend zijn we telefonisch
bereikbaar. Maar onder schooltijd nemen
de leerkrachten die voor een groep staan
de telefoon in principe niet op. In die
gevallen staat het antwoordapparaat aan
en kunt u iets inspreken. Dit bericht komt
dan terecht in de mailbox van juf Marleen
en juf Ellemijn. U kunt ook het 06-nummer
van de directeur, juf Ellemijn, bellen : 0654706511. Of een mail sturen naar linge@
alphascholengroep.nl
CBS De Linge
Noordstraat 5 | 4421 JS Kapelle
0113 343368 | www.cbsdelinge.nl

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De activiteitencommissie, die bestaat
uit ouders, organiseert en verleent
medewerking aan allerlei binnen- en
buitenschoolse activiteiten, zoals
natuurexcursies met de natuurouders, kerst,
pasen, Sinterklaas, startfeest, juffendag,
eindfeest en disco. Het organiseren van
deze activiteiten kost geld en daarom vraagt
de activiteitencommissie een jaarlijkse
ouderbijdrage per kind van 15,00 euro. Via
een brief in september wordt gevraagd om
deze, vrijwillige, bijdrage over te maken.
ZIEKMELDEN EN BEREIKBAARHEID
SCHOOL
Mocht uw kind ziek zijn dan horen wij dat
graag voor schooltijd. U kunt dat inspreken
op het antwoordapparaat. Is uw kind
afwezig en hebben we niets gehoord, dan
zoeken we contact met thuis. Zo weten we
zeker dat er niet onderweg iets is gebeurd.
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Openingstijden zijn van:
Maandag/ zaterdag van 7.00 -19.30 uur.
(Wij zijn flexibel, ook voor tijdelijke opvang of een
paar weken.)

it

Wij bieden kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en
peutergroep aan.
Onze vestiging in Kapelle biedt ook TSO aan.

te

Christelijke kinderdagopvang het Oogappeltje
Dreef 4 4401EC Yerseke
Tel 0113-574698
www.oogappeltje-yerseke.nl
Kinderopvang
id
Kapelle geopend
Vroonlandseweg
47D
en
4421 BW Kapelle
vanaf 06:15 uur
ti
Tel: 0113 - 34 46 53

Kibeo buitenschoolse opvang
Altijd een leuke dag!

Dichtbij, vertrouwd,
goed verzorgd en leuk

Waarom kiezen ouders
voor Kibeo?
Uw kind blijft met vriendjes
in zijn eigen omgeving
*
Uw kind wordt gestimuleerd
om buiten te spelen
*
Tijdens vakanties uitdagende
en sportieve activiteiten
*
U kiest de opvang die bij u
past

Kijken bij Kibeo
Komt uw kind ook meespelen? Maak een afspraak om 2 dagdelen gratis
mee te spelen. Mail naar klantrelatie@kibeo.nl of bel 0113 - 760 250.

€ 2,00 netto per uur*

Uitgebreide informatie op kibeo.nl

*

Juultje, onderdeel van Stichting Prokino, biedt flexibele
kinderopvang in heel Zeeland. U vindt ons in Vlissingen,
Goes, Kapelle, Krabbendijke, Philippine, Axel, Terneuzen
en Zaamslag.

verblijf,
Kinderdag
BSO en
elzaal
peuterspe

Of het nu gaat om een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf,
BSO of BSO plus; Juultje biedt opvang op maat. Afgestemd
op uw wensen en die van uw kind, voor alle kinderen van
0 tot 13 jaar. Samen groot worden, daar staat Juultje voor.
Bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt
gewerkt met een Voor- en Vroegschools educatie (VVE)
programma. Alle BSO locaties in Zeeland zijn gestart met
het BSO Activiteitenprogramma
, een programma
speciaal ontwikkeld door Prokino. Aan de hand van
diverse thema’s vinden allerlei activiteiten plaats.
BSO Activiteitenprogramma

Juultje

Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijven (KDV) l Buitenschoolse opvang (BSO) l Peuterspeelzalen l Zorg
Van Steenbergenlaan 30, 4531 HK Terneuzen l 0115 - 686 100 l www.prokino.nl/zeeland

Locaties
in heel
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Alphascholen zoeken samenwerking met andere organisaties in de regio om
samen vorm te geven aan een optimale leeromgeving voor kinderen, waarin
onderwijs en maatschappij met elkaar verbonden worden.

Het bestuurskantoor van Alpha Scholengroep:
Stationspark 47A
Postbus 269
4460 AR Goes
Tel.nummer 0113 561777
info@alphascholengroep.nl
www.alphascholengroep.nl
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www.alphascholengroep.nl

Ontwerp en realisatie Art & D-Sign Goes www.artgoes.nl

De scholen van Alpha Scholengroep bieden duurzaam onderwijs aan,
waarbij dit onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol is.
Het onderwijs wordt gegeven in een aantrekkelijke en professionele leer- en
werkomgeving. De identiteit van de afzonderlijke school is hierin leidend.

