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Aan de rand van Lekkerkerk, verscholen tussen veel groen en grijs, ligt Het Schateiland. Maakt de naam 
u nieuwsgierig?  Komt u dan even met ons mee voor een korte introductie. Het Schateiland steunt op 
vier belangrijke pijlers: samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectie.

Voordat we gaan rondneuzen en sfeer proeven moet u het getal drie goed onthouden. Dat begint al bij 
de ingang. Door welke deur wilt u naar binnen: door de rode, de gele of de blauwe? Welke van de drie u 
ook kiest is om het even, want we treffen elkaar vanzelf weer in de gemeenschapsruimte. De drie 
primaire kleuren en de hiervan afgeleide kleuren van het neonkunstwerk helpen u bij uw zoektocht. De 
kleur geel leidt u langs de groepen 3 en 4 en de dagbesteding, blauw begrenst de groepen 5, 6, 7 en 8, 
via rood of de roze gang passeert u de kleutergroepen, 2 lokalen voor de buitenschoolse opvang en de 
ruimte van het kinderdagverblijf. Klim gerust in het kraaiennest en geniet van Het Schateiland.

Nu u toch binnen bent, zult u ontdekken dat de omgeving uitdaagt en prikkelt. Onze zorg bestaat uit 
onderwijs op maat. Van niet één kind is de schatkaart hetzelfde. Dat kan ook niet, want elk kind is 
uniek. Om die reden leren wij de kinderen omgaan met verschillen, respect hebben voor elkaar om 
samen op ontdekking te gaan. Zonder een dergelijk sociaal-emotionele uitrusting komen zij 
eenvoudigweg niet ver. Onze gemeenschapsruimte is een knooppunt van activiteiten. De kinderen die 
u hier zelfstandig op de Chromebooks ziet werken, volgen steeds meer een digitale leerroute. De 
coördinator leerlingenzorg verschaft hier kinderen extra hulpmiddelen en aangepaste leerstof, in de 
boekenkasten vinden de kinderen boeken om in weg te dromen, in tweetallen worden er 
samenwerkende opdrachten uitgevoerd en achter de schuifwand bevindt zich het toneel, waarop de 
kinderen hun kunsten kunnen vertonen. Tevens aansluitend het speellokaal voor de kleutergroepen. 
Grote kans dat uw smaakpapillen worden geprikkeld door de heerlijke geuren uit ons kooklokaal. 

Tussen de bedrijvigheid van onze leerlingen zult u een aantal volwassenen - waaronder veel ouders - 
bezig zien. Ouders zijn bij ons bijzonder welkom. Gewoon voor een gesprek of voor een dagje mee met 
het jonge kind, maar ook als hulpouder. Daarnaast is er een oudervereniging die helpt de vele speciale 
activiteiten te organiseren en een medezeggenschapsraad die meebeslist over de pijlers van de school. 
Deze gids leidt u verder langs de vragen, waarop u mogelijk een antwoord zoekt. 

Namens het team van Het Schateiland 

Gerrit de Koster (directeur)

Voorwoord
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Contactgegevens

obs Het Schateiland
Jan Ligthartstraat 96
2941SE Lekkerkerk

 0180662616
 http://www.hetschateiland-lekkerkerk.nl
 directie.schateiland@onderwijsprimair.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Gerrit de Koster directie.schateiland@onderwijsprimair.nl

   

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

166

2019-2020

Schoolbestuur

Stichting Onderwijs Primair
Aantal scholen: 18
Aantal leerlingen: 2.761
 http://www.onderwijsprimair.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Betrokkenheid door passie

Samen leren en ontdekkenVerantwoordelijkheid

Zelfstandigheid Reflectie

Missie en visie

Onze missie

Samen talentvol groeien naar zelfstandigheid.

Het Schateiland is een openbare school waar schatzoekers vanuit de hele wereld elkaar kunnen 
ontmoeten. Samen met de leerkrachten, de andere kinderen in de school en de ouders gaat ieder kind 
op zoek naar de unieke schat, die het kind in zich heeft. Een schat vol ontwikkelingsmogelijkheden die 
niet ongeopend mag blijven. Het Schateiland openbaart niet alleen een schat aan potenties op het 
gebied van kennis, maar ook op andere gebieden die nodig zijn om de wereld te ontdekken.  

Visie van de school   

Het Schateiland is een veilige haven voor ieder kind. Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd. Op 
Het Schateiland streven we ernaar om alle kinderen met hun capaciteiten en binnen onze 
mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen. Het leren denken staat centraal. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen zichzelf leren kennen en met respect voor elkaar en de omgeving in het 
leven staan. Kinderen leren doelen te stellen, zich verantwoordelijk te voelen voor hun handelen en 
samen te werken met anderen en op dit alles te reflecteren.   

Kernwaarden  

Samen met de ouders hebben we onze kernwaarden bepaald. 

Samenwerken: 
Door samenwerken leren kinderen elkaars kwaliteiten kennen. Samen kan je meer dan alleen en leer je 
beiden nieuwe dingen ontdekken. In een steeds meer individualistische wereld draagt samenwerken bij 
tot gemeenschapszin.  

Respect: 
We hebben respect voor onszelf, voor ieders eigenheid en voor onze omgeving.  

Betrokken: 
Vanuit betrokkenheid komen kinderen en leerkrachten tot prestaties. Het onderwijs moet zodanig 
ingericht zijn dat alle kinderen betrokken willen zijn en zodoende gemotiveerd raken tot leren, denken 
en ontdekken.  

Doelgericht: 
Weten wat je wilt en waarom. Je leert hoe je zaken effectief gaat aanpakken om het doel te bereiken. 
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Hierbij speelt het verantwoordelijkheidsgevoel en reflectie een grote rol.  

Passievol: 
Als het leren en lesgeven uit het hart komt dan sta je open voor nieuwe ontwikkelingen en voor elkaar. 
Je hebt plezier in wat je doet en blijft op zoek naar verbeteringen en ruimte.   

Hoe dan we dat in de praktijk?  

Vanzelfsprekend hebben de kinderen een centrale plek in ons onderwijs. Vanuit de onze missie, visie en 
kernwaarden hebben we een viertal bouwstenen opgesteld, die gezamenlijk het fundament vormen 
van ons onderwijs.  

Samenwerken 
Het Schateiland is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een 
natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Onze school is ook een leeromgeving 
waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met 
leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij 
dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen 
kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren 
naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het 
beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren 
omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het 
uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. De school is een oefenplek voor democratisering en 
socialisering.  

Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. De 
leerlingen krijgen de gelegenheid om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de 
eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de 
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden 
biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve 
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van 
de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om hun eigen verantwoordelijkheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar 
worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor 
leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.  

Zelfstandigheid 
Zelfstandig leren en werken op Het Schateiland is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht 
werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien 
noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om 
later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke 
beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling 
tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem/haar effectief en verantwoord zijn.  

Reflectie 
Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is zeer belangrijk. Het is belangrijk om de 
vraag te blijven stellen of je je doel hebt behaald en of het volgens verwachtingen is gegaan. Op alle 
aspecten van het werken in de klas kan worden gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in 
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het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige 
ontwikkelingen en inzichten is ook op schoolniveau vanzelfsprekend. Iedere leerkracht reflecteert op 
zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen.   

Prioriteiten

De focus zal de komende jaren liggen op het vergroten van het eigenaarschap van de kinderen op hun 
eigen leerproces en de zelfstandigheid. De didactische werkvormen zullen daarop afgestemd zijn. Het 
leren reflecteren is een belangrijke pijler.

In deze tijd van individualisering is het ontwikkelen van gemeenschapszin zeer belangrijk. Hun hele 
leven zullen kinderen te maken hebben met relaties op verschillend niveau. Waar het kan werken de 
kinderen op school samen. De leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in tijdens de verschillende 
fasen van het lesgeven.

De ontwikkeling van de kinderen zal op een andere wijze gevolgd gaan worden. Waar tot nu toe vooral 
sprake is van summatieve beoordeling zal er een omslag komen tot een formatieve monitoring. 
Hierdoor is er meer inzicht in het leerproces. Kennis van de ontwikkelingslijnen is daarbij noodzakelijk.

In het hoofdstuk kwaliteitszorg staan de doelen die met bovenstaand verband houden voor het huidige 
schooljaar uitgewerkt.

Identiteit

Het Schateiland is een openbare school. 

Dit houdt in dat wij geen onderscheid maken naar godsdienst of levensovertuiging. Integendeel, op 
onze school staat de ontmoeting tussen verschillende mensen centraal. Wij laten de kinderen toe, die 
wij volgens ons zorgprofiel kunnen begeleiden. Als we het zelf niet kunnen, zullen we ouders 
behulpzaam zijn in het zoeken naar een passende school voor hun kind. 

Zoals in de maatschappij hebben onze kinderen, ouders en leerkrachten verschillende opvattingen over 
religie en levensbeschouwing. Wij schenken aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en 
meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing 
verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo leren kinderen elkaars 
identiteit te respecteren. Op deze manier zorgen kinderen, ouders en leerkrachten voor een levendige, 
kleurrijke school. Je zou kunnen zeggen: een samenleving in het klein.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is dan kan deze op verschillende wijzen worden vervangen.

• De eerste optie is om de betreffende leerkracht intern te vervangen. Waar het kan gebeurt dit 
door de 'duo-collega'. Indien er sprake is van een langdurige afwezigheid wordt er een beroep 
gedaan op een externe invaller.

• Wanneer er geen interne oplossing is of als er sprake is van een langdurige afwezigheid wordt er 
een beroep gedaan op mensen uit de invalpool van onze stichting.

• Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, worden de kinderen uit de groep van de afwezige 
leerkracht verdeeld over verschillende groepen.

• In een uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 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

taal
4 u 30 min 4 u 30 min

rekenen
3 uur 3 uur 

wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 

Kunstzinnige oriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Bewegingsonderwijs
6 u 30 min 6 u 30 min

Engels
30 min 30 min

Werklessen
8 uur 8 uur 

Tijden zijn richttijden. Onderwijsbehoeften zijn bepalend.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De tijden kunnen per jaar verschillen, afhankelijk wat de groep nodig heeft.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 u 30 min 5 uur 4 u 45 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min

Taal
5 u 30 min 6 u 30 min 6 u 15 min 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
4 u 45 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 45 min 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 u 15 min 2 uur 2 u 15 min 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 45 min

zelfstandig werken
1 u 15 min 3 uur 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Kooklokaal

De gymzaal ligt naast ons schoolgebouw.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Polderrijk en Kinderdagverblijf. We gebruiken daarbij 
Onderbouwd.

De doorlopende lijn wordt nog verder uitgewerkt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften ondersteunen, 
mits zij voldoen aan de voorwaardelijke kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en 
afstemming met ouders. In toelichting hierop:   

Relatie 

De mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en medeleerlingen. In de relatie 
ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar door samenwerken of feedback. Gerichtheid van de 
leerling op de ander maakt leren mogelijk, voor de leerkracht ligt in de relatie de mogelijkheid tot 
pedagogische invloed. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen relatie met de leerling is, 
kan de school geen passend onderwijs organiseren.   

Welbevinden 

De mate waarin de leerling zich vrij, sociaal-emotioneel veilig en plezierig voelt in de schoolomgeving. 
Onbehagen, van welke aard ook, zorgt voor een bedreigd gevoel in leer- en ontwikkelingstaken. Indien 
er structureel en schijnbaar onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden is, kan de school geen passend 
onderwijs organiseren.   

Ontwikkeling 

De mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en ontwikkelingstaken. De mate waarin de school 
haar begeleiding kan afstemmen op verschillen in ontwikkeling van haar leerlingen, bepaalt voor een 
groot deel de zorgbreedte van de school. Indien er, ondanks alle aantoonbaar extra ondersteuning, 
structureel en onomkeerbaar onvoldoende ontwikkeling waarneembaar is, kan de school geen passend 
onderwijs organiseren.       

Veiligheid 

De mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen en de leerkracht. Deze kan direct 
in het geding zijn bij bijvoorbeeld agressie, of indirect door bijvoorbeeld gebrek aan inzicht bij de 
leerling. De emotionele veiligheid is bij de dimensie welbevinden benoemd. Indien er structureel en 
schijnbaar onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan, kan de school geen passend onderwijs 
organiseren.   

Afstemming ouders 

Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende voorwaarden, de 
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onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Pas dan kan er sprake zijn van een goede 
ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen overeenstemming 
ontstaat, kan de school geen passend onderwijs organiseren

Intensieve ondersteuning in een kleine setting

Op Het Schateiland hebben we een groep die gericht is op een intensieve ondersteuning. Daarin zitten 
leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 met een of meer van de volgende kenmerken: 

• Een intelligentieprofiel dat ligt tussen moeilijk lerend en (ver) boven gemiddeld 
• door sociale- en/of emotionele oorzaken (tijdelijk) niet tot leren komen in het regulier onderwijs  
• moeilijk leren en/of blokkades ondervinden bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden 

op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied 
• gebaat zijn bij een zeer gestructureerde leeromgeving. 
• Bij de plaatsing van leerlingen wordt rekening gehouden met groepsgrootte en groepsdynamiek.

Leerlingen met een TLV voor het Speciaal Onderwijs of een te complexe ondersteuningsvraag, worden 
(in principe) niet toegelaten. De klas wordt begeleid door leerkrachten die speciale cursussen/ 
opleidingen hebben gevolgd voor het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Ook is er 5 ochtenden een onderwijsassistente aanwezig in de groep. Alle leerlingen werken aan de 
hand van een eigen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Door een nauwe samenwerking tussen de clz 
van Het Schateiland , de leerkracht en de clz van de school van herkomst wordt er gekeken naar de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In het plan wordt beschreven welke stappen er 
worden doorlopen om de leerling goed in kaart te brengen zodat er gekeken kan worden hoe de 
leerling weer terug kan keren op zijn reguliere school.   

Kenmerken sociale context 

De leerlingen van deze specifieke groep zijn afkomstig uit de Krimpenerwaard. De leerlingen hebben 
eerst onderwijs genoten op een reguliere basisschool maar zijn door diverse problematieken (tijdelijk) 
in de intensieve ondersteuningsgroep op Het Schateiland gekomen. De leerlingen zijn afkomstig van 
scholen binnen Stichting Onderwijs Primair maar kunnen ook vanuit de andere schoolbesturen komen.

Identiteit intensieve ondersteuningsgroep

• Een veilig pedagogisch klimaat gericht op duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid. 
• Het opstellen van een OPP voor elke leerling binnen 6 weken na plaatsing; elke leerling volgt zijn 

eigen leerlijn. 
• Kleinere groepen (maximaal 15) waardoor er sneller geïntervenieerd kan worden. 
• Differentiatie in aanbod, leerstrategieën en methodes. 
• Gespecialiseerde leerkrachten die denken in mogelijkheden. 
• Extra ondersteuning in de groep (vanuit onderwijs en zorg). 
• Leren met en van elkaar. 
• Nauwe samenwerking met ouders en zorg. 
• Nauwe samenwerking met school waar leerling staat ingeschreven. 
• Een specifiek aanbod gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• Een lesaanbod gericht op theorie en praktijk. 
• Aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.  

Gediplomeerde specialisten op school
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Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 6

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 4

Specialist hoogbegaafdheid 10

Taalspecialist -

Specialist Sova-training 8

Kunst-en cultuurspecialisten 10

Leesspecialisten 16

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Pedagogisch tact

Alle teamleden zijn geschoold binnen het traject pedagogisch tact van het NIVOZ. De kernwaarden 
hierin zijn relatie, autonomie en competentie. Van alle teamleden wordt verwacht dat ze handelen 
binnen het gedachtegoed van pedagogisch tact. 

Gelukskoffer

Om gedrag structureel gedurende het hele schooljaar onder de aandacht te brengen, wordt de 
methode ‘Gelukskoffer’ ingezet.  ‘Gelukskoffer’ is een wetenschappelijk onderbouwde lesmethode voor 
alle groepen van het primair onderwijs. In zeven lessen van 1,5 tot 2 uur leren kinderen over geluk, de 
kracht van gedachten, zelfvertrouwen en actief burgerschap. Het programma stimuleert kinderen 
zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen: de basis voor een veilig schoolklimaat.  

De filosofie is simpel: jongeren die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en 
de eigen invloed op geluk hebben een positiever beeld van zichzelf en van de wereld om hen heen. 
Kinderen zijn pas in staat om goed te zijn voor een ander als het goed gaat met het kind zelf. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Veiligheidsmonitor WMK.
Het instrument 'Zien'wordt tweemaal per jaar door de leerkracht ingevuld. Jaarlijks vullen de kinderen 
uit de groepen 6 t/m 8 ook een tevredenheidsonderzoek en de veiligheidsmonitor in.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Boxman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
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clz.schateiland@onderwijsprimair.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Dompeling. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via cobydompeling@onderwijsprimair.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij gebruiken de volgende kanalen om de ouders te informeren:

• Twee wekelijkse nieuwsbrief: de Flessenpost
• Groepsnieuwsbrief
• Schoolapp
• Website
• E-mail
• Schoolgids
• Ouderportaal van Parnassys
• Rapporten

Op vier momenten per jaar hebben we reguliere contactmomenten.

Stichting Onderwijs Primair heeft in schooljaar 2019-2020 ervoor gekozen om Social Schools te gaan 
gebruiken voor de website en een school -app. De overheid vindt het belangrijk dat ouders worden 
betrokken bij de school. Onderwijs Primair heeft de keuze gemaakt om dit onder andere vorm te geven 
via Social Schools.  

Social Schools is een website en app waarmee ouders en school met elkaar kunnen communiceren. De 
app kan alleen gebruikt worden door de school en de ouders. Via de app kunnen organisatorische zaken 
geregeld worden, zoals afspraken maken met de leerkracht. Omdat communicatie  in 2020 
voornamelijk via de mobiele telefoon gaat, is er ook een mobiele app beschikbaar voor ouders. Het is 
bovenal een veilige app waarmee op een efficiënte en privacy vriendelijke manier communicatie met 
ouders plaats kan vinden. Een goede communicatie tussen ouders en school is in het (onderwijskundig) 
belang van het kind. De school heeft de plicht ouders goed te informeren en is verantwoordelijk voor 
een goede organisatie van het onderwijs. Het uitvoeren van deze verplichting is een wettelijke taak die 

Het Schateiland wil graag zo veel mogelijk ouders bij de school en het onderwijs betrekken. Ten eerste 
om op deze wijze de betrokkenheid bij alles wat er op school gebeurt te vergroten. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat bij kinderen van wie de ouders betrokken zijn bij de school de opbrengsten omhoog 
gaan. Ten tweede omdat alleen dankzij uw hulp veel activiteiten van de grond kunnen komen. 
Als u niet in de gelegenheid bent om actief op school aanwezig te zijn in de ondersteuning wil dat niet 
betekenen dat u als ouder niet betrokken bent. Wanneer u regelmatig met uw kind over school praat en 
contact heeft met de leerkracht dan heeft dat ook grote waarde voor uw  kind. Voor het kind is het 
belangrijk dat u zich in het bijzijn van uw kind positief uit over de school.

Tijdens de coronacrisis is meer dan ooit naar voren gekomen dat het voor de ontwikkeling van het kind 
goed is dat ouders en school nauw samenwerken. Om dat nog beter te kunnen vormgeven is in het 
schooljaar 2020-2021 een start gemaakt met het implementeren van het gedachtengoed van 
'ouderbetrokkenheid 3.0'.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Een klacht en dan...

Als u een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u terecht bij de leerkracht 
van uw kind en vervolgens bij de leiding van de school. De meeste klachten zullen in onderling overleg 
op een juiste wijze worden afgehandeld. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, of als 
de aard van de klacht daar aanleiding toe geeft, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Het 
bestuur heeft voor de openbare scholen een klachtenregeling vastgesteld, die is terug te vinden op haar 
website www.onderwijsprimair.nl. Klachten kunnen bijv. gaan  over de begeleiding van leerlingen, de 
toepassing van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. Op 
elke school is een contactpersoon. Voor onze school is dat juf Coby Dompeling.   

Voor de openbare basisscholen is een vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersoon zal 
nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. De vertrouwenspersoon kan de klager 
zo nodig verwijzen naar andere instanties. Zij kan de klager eventueel begeleiden bij de verdere 
procedure. Een klacht kan worden ingediend bij:   

Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2, 

3524 SJ Utrecht

030 - 285 65 31

vertrouwenswerk@schoolenveiligheid.nl

Giti Bán – g.ban@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 08

Frank Brouwer – f.brouwer@schoolenveiligheid.nl – 030 - 285 66 35

of bij de landelijke klachtencommissie, waar het bestuur bij aangesloten is. Het adres van de landelijke 
klachtencommissie, waar u schriftelijk een klacht kunt indienen luidt:     

Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag.   

De klachtencommissie zal de klacht nader onderzoeken. De klager en de aangeklaagde worden door de 
commissie nader gehoord. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de commissie verslag uit aan het 
bestuur. De commissie deelt aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de school mee of de 
klacht al dan niet gegrond is. De klachtencommissie kan een aanbeveling doen over te nemen 
maatregelen. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het 
bestuur aan de betrokkenen mee of zij het eens is  met het oordeel van de klachtencommissie en of zij 
aanleiding ziet om maatregelen te treffen en zo ja, welke maatregelen.   Klachtmeldingen over 
seksuele intimidatie, misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u doen bij de 
vertrouwensinspecteur; telefoonnummer 0900-1113111     

is beschreven in de Wet op het Basisonderwijs. Door het inzetten van de website en app van Social 
schools verwacht de stichting de communicatie met ouders en het doorgeven van informatie beter, 
sneller en veiliger te kunnen doen.
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Hoe voorkomen wij klachten? 

Onze school is op velerlei wijze in gesprek met ouders. Via diverse kanalen informeren we de ouders. 
Door deze schoolcultuur willen wij dat ouders de weg naar de juf of de meester weten te vinden. De 
informele weg is meestal het prettigst en duidt op weinig drempels in de school. De formele weg schept 
afstand, maar is naast de informele weg soms noodzakelijk om de objectiviteit te waarborgen. Een 
standpunt of beslissing van ons, op basis van argumenten en deskundigheid is een professionele 
houding van ons. 

Soms bewandelen wij zelf ook deze formele weg. Als ouders bijvoorbeeld om extra verlof vragen is het 
belangrijk om één lijn  te trekken binnen de school. Ouders mogen namelijk niet het gevoel hebben dat 
de informele weg leidt tot vriendjespolitiek. Dit betekent natuurlijk niet dat de school geen rekening 
houdt met individuele omstandigheden die bij een verlofverzoek meespelen. Als het maar formeel 
gebeurt. Een klachtenregeling kan een vorm zijn om de objectiviteit te waarborgen.  De 
klachtenregeling is een aanvullend instrument op al bestaande mogelijkheden tot inspraak. De MR is 
het orgaan, waarbinnen inspraak ook wettelijk geregeld is. De regeling is bedoeld als een 
laagdrempelige voorziening waar ouders klachten over de school, het bevoegd gezag en iedereen  die 
in en voor school werkzaam is kwijt kunnen.  

Meldcode 

Wij volgen het afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor het Onderwijs 
en leerplicht/RMC. U kunt het afwegingskader terugvinden op www.onderwijsprimair.nl.

Gebruik persoonsgegevens

De gegevens de we van u verwerken:

· contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer(s), mailadres(sen))
· nationaliteit, geboorteplaats en BSN
· gegevens van de ouders of voogd
· gegevens huisarts, medische gegevens (indien van invloed kunnen op het welbevinden)

Andere gegevens die we verwerken zijn:

· groep en leerkracht· onderwijsvoortgang (op basis van onder meer toetsen)
· sociaal emotionele ontwikkeling op basis van gesprekken die we met u hebben gevoerd (u bent in 
kennis gesteld van het verslag)
· rapportages van derden na uw uitdrukkelijke toestemming

Het is voor de school niet mogelijk om zonder deze gegevens onderwijs te geven.Op uw verzoek en met 
uw toestemming verwerken wij ook overige medische gegevens en de religie. Zo kan de school 
rekening houden met allergieën, voedselvoorkeuren en adequaat handelen in een noodsituatie.Wij 
verwerken persoonsgegevens met een reden.Wij verwerken persoonsgegevens om onze verplichtingen 
als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben we de gegevens van uw kind nodig om uw kind 
aan te melden als leerling van onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind te 
verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben we de wettelijke verplichting om bepaalde 
gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals het ministerie van onderwijs, de leerplicht, het 
samenwerkingsverband en de accountant. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen alleen met uw 
toestemming verwerkt worden. Onze stichtingsbestuurder is de eindverantwoordelijke voor het 
naleven van de privacywetgeving.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Er zijn ouders die elke week in de school te vinden zijn. Zij zijn behulpzaam bij: kleuterbieb, crea-
leerplein en handenarbeid.  Bovendien is er een grote groep ouders, die incidenteel hulp verleent. 
Hierbij denken we aan de schoolkrant, boeken kaften, verven en timmeren, schoolreis, sportdag, 
excursies etc. Er is ook nog een feestcommissie, die de voorbereiding en uitvoering van specifieke 
feesten op zich neemt. Al deze hulp is voor ons van onschatbare waarde. Aan het begin van het 
schooljaar vragen wij u in de “Flessenpost” of u aan schoolactiviteiten wilt deel nemen. Een 
klassenouder is de contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders van betreffende groep. De 
klassenouder is eigenlijk de coördinator die zorgt dat de organisatie van groepsgebonden activiteiten in 
orde komt. De klassenouder communiceert met andere ouders/verzorgers per mail of telefoon.

Het delen van gegevens

We maken gebruik van de diensten van educatieve uitgeverijen. Denk aan het leerlingadministratie 
programma, de schoolapp en de educatieve programma’s op de Chromebook, iPad en notebooks van 
de leerlingen.Met al deze bedrijven hebben we goede afspraken gemaakt over hoe ze met deze 
gegevens om gaan en hoe ze de gegevens beveiligen. In een verwerkersovereenkomst worden deze 
afspraken vastgelegd. Wij zullen nooit de gegevens van u en uw kinderen verkopen of verhuren aan 
deze of andere partijen. Hierbij worden wij ondersteund door Sivon (belangenbehartiging) en ICTotaal 
(ten behoeve van ons Informatiebescherming en Privacy Plan (IBP)).

Toegang

De leerlinggegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigen leerkracht, de directie en de CLZ. Ook kan de 
kwaliteitsmedewerker van de stichting inzage hebben in de gegevens.

Bewaren

De gegevens van uw kinderen worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. De gegevens 
worden na 5 jaar vernietigd, zowel digitaal als op papier. Alleen de contactgegevens mogen langer 
bewaard worden voor bijvoorbeeld een reünie.

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt nooit zonder uw toestemming gepubliceerd. De school vraagt jaarlijks uw 
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en u mag altijd de toestemming intrekken.

Vragen?

Heeft u nog vragen over ons privacyprotocol, dan kunt u contact opnemen met José Schildwacht, 
functionaris gegevensbescherming fg@onderwijsprimair.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Koningsspelen

• Paasviering

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

• Kleuterfeest
• Schoolreis groep 3 t/m 7
• Kamp groep 8

Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden de diverse activiteiten betaald. Activiteiten die niet vallen 
binnen het reguliere onderwijsprogramma, maar wel bijdragen aan de brede ontwikkeling van het kind. 
Mocht het voor u als ouder het lastig zijn om de ouderbijdrage te bekostigen, neem dan contact op met 
de directie. Dit geldt ook voor de overige schoolkosten. Stichting Leergeld kan hier bijvoorbeeld een 
oplossing bieden. Uw kind wordt niet buitengesloten van de activiteiten.

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.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De kinderen zijn d.m.v. een schoolongevallenverzekering collectief tijdens schooltijd verzekerd. Deze 
verzekering geldt tevens een uur voor en na schooltijd. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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- Via de schoolapp

- Telefonisch via 0180-662616

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

- Via een verlofformulier. 

- Direct via de schoolsite van Social Schools
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5.1 Tussentijdse toetsen

We gebruiken de halfjaarlijkse Cito-screening om de tussenresultaten te meten. Natuurlijk beperken we 
ons niet tot de Cito. Ook de methoderesultaten beïnvloeden ons handelen.  
Als leerkracht ben je de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het handelingsgericht werken 
in de groep. Als leerkracht sta je er echter niet alleen voor. Gezamenlijk met de andere collega's binnen 
het team worden trendanalyses uitgevoerd. Tijdens de periodieke groepsbespreking wordt er samen 
met de directie en de coördinator leerlingenzorg gereflecteerd, geëvalueerd en plannen onder de loep 
genomen.

Binnen ons handelingsgericht werken onderscheiden we verschillende fasen en stappen.

Fase 1: waarnemen en signaleren          

Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens         

Stap 2: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

Fase 2: begrijpen en analyseren           

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften 

Fase 3: plannen 

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften           

Stap 5: opstellen van het groepsplan

Fase 4: realiseren 

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 

Stap 7: evalueren van het groepsplan 

5.2 Eindtoets

Op Het Schateiland is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent 
dat we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden 

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.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement.
In 2020 is er vanwege de coronacrisis geen Eindtoets afgenomen. Van de kinderen uit groep 8 in dat 
jaar zijn wel de referentieniveaus bekend.

Percentage 1F: 94,7% (signaalwaarde 85%)

Percentage 1S/2f: 50% (signaalwaarde 47,3%)

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 5,9%

vmbo-b / vmbo-k 5,9%

vmbo-k 5,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,9%

vmbo-(g)t 17,6%

vmbo-(g)t / havo 11,8%

Op Het Schateiland staat passend onderwijs hoog in het vaandel. Zolang het welbevinden van het kind 
en de omgeving niet onder druk komt te staan, kunnen alle kinderen tot en met groep 8 bij ons op 
school blijven. Kinderen met een didactische achterstand worden extra gemonitord aan de hand van 
hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Ouders worden vroegtijdig op de hoogte gesteld van de 
mogelijke uitstroom van hun kind richting het voortgezet onderwijs. Vanuit onze visie over passend 
onderwijs is het logisch dat de verdeling van de percentages met betrekking tot de schooladviezen 
jaarlijks kan fluctueren.
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havo 11,8%

vwo 35,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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.

Competentie

AutonomieRelatie

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen mogen ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en waar ze 
beter in willen worden. Hiervoor is het nodig dat ze zichzelf goed leren kennen. Vanuit dit positieve 
zelfbeeld kunnen kinderen ook elkaar leren kennen. Ze zullen ontdekken dat iedereen anders is en wij 
willen kinderen leren deze verschillen te waarderen. 
Ook willen we kinderen leren samenwerken. Samenwerken is een vaardigheid waar je hele leven een 
beroep op wordt gedaan. Wij zien het als onze taak om kinderen te ondersteunen en uit te dagen bij 
alles wat zij leren. Samen staan we sterk.

De eerder genoemde kernwaarden autonomie, relatie en competentie (pedagogische tact) zijn in 
samenspraak met de ouders verder vertaald een aantal specifieke kernwaarden voor onze school.

• samenwerken; Door samenwerken leren kinderen elkaars kwaliteiten kennen. Samen kan je 
meer dan alleen en leer je beiden nieuwe dingen ontdekken. In een steeds meer individualistische 
wereld draagt samenwerken bij tot gemeenschapszin.

• doelgericht;  Weten wat je wilt en waarom. Je leert hoe je zaken effectief gaat aanpakken om het 
doel te bereiken. Hierbij speelt het verantwoordelijkheidsgevoel en reflectie een grote rol.

• passievol; Als het leren en lesgeven uit het hart komt dan sta je open voor nieuwe 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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ontwikkelingen en voor elkaar. Je hebt plezier in wat je doet en blijft op zoek naar verbeteringen 
en ruimte.

• respect; We hebben respect voor onszelf, voor ieders eigenheid en voor onze omgeving.
• betrokken; Vanuit betrokkenheid komen kinderen en leerkrachten tot prestaties. Het onderwijs 

moet zodanig ingericht zijn dat alle kinderen betrokken willen zijn en zodoende gemotiveerd 
raken tot leren, denken en ontdekken.

5.5 Kwaliteitszorg

Uitgangspunten Onderwijskundig

Om tegemoet te komen aan het potentieel van ieder kind zal binnen het handelingsgericht werken 
(HGW) aandacht moeten worden besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. 
Ontwikkelingsprognoses vormen hiervoor de basis. Het plannen met niet-methodische doelen als 
uitgangspunt vormt de basis voor een goed klassenmanagement, waarbij het beroep op 
zelfstandigheid bij de kinderen nog meer verankerd moet gaan worden. Een voorwaarde is dat de 
weektaken nog adaptiever gaan worden ingezet en het bestaande curriculum binnen de weektaken is 
opgenomen.  

Onderwijskundige verwachtingen 

Er wordt gewerkt met een schoolstandaard voor alle vakgebieden en voor alle groepen waar gewerkt 
wordt met de citoscreening:     

Citoscore      referentieniveau      Percentage leerlingen         

I                               1S                      20%      

II/III                         1S                      60%      

IV                             1F                      80 %   

Met deze standaard ligt het niveau op het landelijk gemiddelde. 

Door te gaan werken vanaf groep 6 met ontwikkelingsprognoses binnen Parnassys kan beter worden 
bepaald of het potentieel van ieder kind wordt benut.  

Omgevingsfactoren

Onderwijskundige doelen kunnen niet los worden gezien van onze pedagogische aanpak met als 
kernwaarden autonomie, relatie en competentie. Er is dus sprake van een focus op een brede 
ontwikkeling. Van school wordt dan ook verwacht dat de ouders in alle ontwikkelingsprocessen van de 

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.
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kinderen actief worden meegenomen. 

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn op Het Schateiland zichtbaar en staan in het teken van 
kwaliteitsverbetering

1. Op onze school wordt in alle groepen gebruik gemaakt van het didactische concept van 
'Doordacht lesgeven' 

2. Onze school fungeert als expertisecentrum voor leer- en gedragsproblemen met een opvangplek 
voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

3. In het schooljaar 2020/2021 wordt er in iedere groep gewerkt met onderwijsplannen.
4. Het privacyreglement van Het Schateiland aanpassen aan de nieuwe wetgeving en richtlijnen van 

Stichting Onderwijs Primair.
5. Op onze school hebben ontwikkelgesprekken met kinderen een vaste plek gekregen in het 

klassenmanagement.
6. In het schooljaar 2020/2021 wordt in groep 3 gebruik gemaakt van een vernieuwde methode 

technisch lezen binnen het didactisch concept van List.
7. De school heeft een handboek waarin staat beschreven hoe de pijlers van ons onderwijs zichtbaar 

zijn door de leerjaren heen.
8. Voor nieuwe leerkrachten wordt een startdocument opgesteld met specifieke aandachtspunten 

op school- en stichtingsniveau.
9. Bestaande protocollen en procedures op het gebied van kwaliteit worden gebundeld in een 

kwaliteitshandboek.
10. Tijdens de coronaperiode is betrokkenheid van ouders vergroot en dat willen we waarborgen met 

het invoeren van het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 middels studiedagen.
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

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

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 AE maandag & woensdag

Gymnastiek groep 4 MM maandag & donderdag

Gymnastiek groep 5 JA maandag & donderdag

Gymnastiek Groep 6/7 AC maandag & donderdag

Gymnastiek Groep 7/8 J maandag & donderdag

Gymastiek Groep 5/6/7/8 AD maandag & donderdag

Het werken met toestellen en diverse beweging- en spelvormen komen aan bod. Hierbij spelen 
aspecten als samenspelen, acceptatie, het opdoen van bewegingservaring, ervaren van bewegings- en 
spelplezier en houden aan regels een rol. De lessen worden verzorgd  door de groepsleerkracht. De 
lessen vinden in de gymzaal plaats en op het voetbalveld.

In de groepen 1 en 2 kunnen de kinderen elke dag gebruik maken van het speellokaal. Hun 
gymschoenen blijven daarom op school. Wij vragen ouders om gymschoenen zonder veters aan te 
schaffen. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Goede vrijdag en Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart en vrijdag 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 22 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag t/ vrijdag 08:30 - 17:00

Leerlingenzorg dinsdag, donderdag 08:30 - 17:00

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKN, 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 SKN, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten 
aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Geen verdere toelichting nodig.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Wij hanteren geen speciale spreekuren. Onze deur staat altijd voor ouders open.

Wanneer u een leerkracht wilt spreken dan kan dat na schooltijd. Het kan verstandig zijn om eerst een 
afspraak te maken met de betreffende leerkracht, zodat hij of zij de tijd voor u kan nemen. Voor 
schooltijd is de leerkracht alleen beschikbaar voor het doorgeven van een korte boodschap. Om een 
afspraak te maken kunt u gebruik maken van e-mail.   

Fleur Boxman: clz@onderwijsprimair.nl

Yvonne de Ridder:  yvonnederidder@onderwijsprimair.nl

Elly Pottuit: ellypottuit@onderwijsprimair.nl

Marja Olijslager: marjaolijslager@onderwijsprimair.nl

Monique Barrow: moniquebarrow@onderwijsprimair.nl   

Anneke de Groot: annekedegroot@onderwijsprimair.nl 

Janny van Herk: jannyvanherk@onderwijsprimair.nl 

Coby Dompeling: cobydompeling@onderwijsprimair.nl  

Jesper Eland: jespereland@onderwijsprimair.nl

Dianne van der Stoel: diannevanderstoel@onderwijsprimair.nl

Anja Klootwijk: anjaklootwijk@onderwijsprimair.nl

Amanda Wansing: amandawansing@onderwijsprimair.nl
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