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VOORWOORD  

 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en andere belangstellenden,  
 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Warande voor het schooljaar 2020 – 
2021.  

In deze gids informeren wij u over het onderwijs en allerlei zaken die met onze 
school te maken hebben.  
Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, 

misschien dat u de school reeds kent uit verhalen van andere ouders of misschien zit 
uw kind al op De Warande.  

In alle gevallen hopen we dat deze gids de informatie geeft, die u wenst.  
Als ouder ziet u graag dat uw kind zich thuis voelt op school. Dat heeft te maken met 
de sfeer die er op school heerst, maar ook met de inhoud en de opzet van het 

onderwijs. In deze schoolgids kunt u lezen wat onze school uw kind biedt, waar we 
de nadruk op leggen, waarin we verschillen van andere scholen en waarvoor wij als 

team staan. 
We zijn een christelijke basisschool en hebben dit schooljaar 7 groepen en ongeveer 

160  leerlingen. 
We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Heeft u na het lezen van deze gids 
nog vragen, aarzel dan niet om te bellen, te schrijven, te mailen of ons te bezoeken. 

Kom, na het maken van een afspraak, gerust een keer langs om iets van de sfeer te 
proeven.  

Verdere, vaak actuele informatie is te vinden op onze website www.warande-axel.nl 
Veel leesplezier!   
 

 
Namens het team van De Warande  

 
Piet Schutte,  
directeur  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.warande-axel.nl/
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    Hoofdstuk 1   DE SCHOOL.  
 

  
 

    Prot. Chr. Basisschool “De Warande”   
Burchtlaan 7, 4571 HR Axel    

tel. 0115-562115  

e-mail: admin@warande-axel.nl 

 website: www.warande-axel.nl  
  

       

  
De school behoort tot de scholengroep ProBaz en gaat uit van de  

”Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen” 
(Oostelijk Bolwerk 9/2, 4531 GP Terneuzen 

Postadres: Postbus 1148, 4530 GC Terneuzen 

website: www.probaz.nl ) 
 

 

Groepsindeling  2020 – 2021: 

 
Momenteel telt onze school 7 groepen. Elke groep heeft één of twee vaste 

groepsleerkrachten, die de eindverantwoordelijkheid dragen.  
 

Hierbij de klassenbezetting voor het schooljaar 2020-2021. 

groep 1     - juf Janneke en juf Sophieke 

groep 2   - juf Nikki en juf Sophieke 

groep 3    - juf Ina en juf Jacqueline  

groep 4   - juf Femke en juf Els 

groep 5   - juf Kim 

groep 6/7   - juf Lenie en juf Joyce, met ondersteuning van juf Amy 

groep 8    - juf Tinie en juf Dianne 
 

 
Meer bijzonderheden over wie wanneer werkt e.d., ontvangt u op de infoavond. 
 

 
 

 
 

mailto:admin@warande-axel.nl
http://www.warande-axel.nl/
http://www.probaz.nl/
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Schooltijden: 

 
 

 
 

 
 
 

 
Door de corona maatregelen hebben er in de loop van het afgelopen schooljaar 

verschillende wijzigingen in regels, tijden etc. plaatsgevonden. Binnen Probaz is 
afgesproken dat wij gedurende het schooljaar 2020-2021 een continu rooster gaan 

draaien. Op De Warande kiezen we niet voor het vijf gelijke dagen model, wat 
betekent dat de kinderen op woensdagmiddag nog steeds vrij zijn.  
Om 8.15 uur mogen de kinderen het schoolplein opkomen en gaan zij tot nader 

bericht gelijk naar de groepen. Wij verzoeken u uw kinderen niet te vroeg naar 
school te sturen. Om 8.25 uur willen we starten met de lessen en is het belangrijk 

dat de kinderen dan in hun groep zijn. 
De kinderen van groep 1 en 2 worden voor schooltijd op het plein opgevangen door 
de leerkrachten, of bij versoepeling van maatregelen, in hun groep gebracht. 

Alle kinderen eten op school.  
 

Het is niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen. De fietsen van de kinderen 
worden in het fietsenhok geplaatst in het deel dat voor hun groep bestemd is.  

Tijdens de ochtend is er een pauze, waarin de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een 
kwartier naar buiten gaan, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Rond het 

middaguur hebben alle kinderen een half uur pauze (in wisselende samenstelling) 
 

In het schoolgebouw bevindt zich een multifunctionele ruimte, die voorheen ook als 
overblijflokaal werd gebruikt. Daarboven bevindt zich een lokaal (voor groep 8) en 
een computerlokaal. Verder is er een prachtige ruimte voor de BSO (Buitenschoolse 

opvang ‘De Kinderburcht’) aangebouwd. 

 

 

Scholengroep ProBaz: 
 

Onze school is één van de zeven scholen voor christelijk basisonderwijs in de 
gemeente Terneuzen, die samen de “Scholengroep ProBaz” vormen. Probaz 
participeert onder het bestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk 

Basisonderwijs Midden Zeeuws-Vlaanderen. De scholen zijn onderling verschillend, 
maar hebben een gemeenschappelijke basis: onderwijs geven vanuit de protestants-

christelijke traditie. Onze scholen hebben een open toelatingsbeleid. Alle kinderen 
zijn welkom. Van de ouders wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de school 
respecteren. 

Onze kernbegrippen zijn: verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect. In de 

onderlinge omgang laten we ons inspireren door Bijbelse waarden als naastenliefde, 
vergeving en zorg voor de wereld om ons heen. Aan deze thema's wordt op onze 

scholen veel aandacht besteed. Wij willen onze school een veilige en vertrouwde 

DAG  TIJD 

Maandag  8.25 uur – 14.30 uur  

Dinsdag  8.25 uur – 14.30 uur 

Woensdag  8.25 uur – 12.15 uur 

Donderdag  8.25 uur – 14.30 uur 

Vrijdag  8.25 uur – 14.30 uur 
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plaats laten zijn, waar de kinderen graag naar toe gaan en waar ieder kind tot zijn 
recht komt. Christelijke aspecten komen ook tot uiting in vieringen van christelijke 
feestdagen, in de godsdienstmethode, liederen, vertellingen en gebed. 

 
 
Samenstelling Bestuur:  
 
Het bestuur bestaat uit de volgende vijf personen. 
  

Voorzitter:   dhr. R.P.N. Engelbrecht 

Penningmeester:  vacant  

Secretaris:  dhr. P. H. Pijpelink - Juridisch/HRM 
Leden:    dhr. P. Boone - Onderwijs 

    dhr. C.P. Simons - Huisvesting 
     
 

 
Het bestuur vervult zijn taken vanuit een toezichthoudend kader. Het bestuur heeft 

daarom taken en bevoegdheden overgedragen aan de algemeen directeur, welke zijn 
vastgelegd in het managementstatuut.  

 
Algemeen directeur a.i. is:  dhr. A. van Moolenbroek  
Management assistente is:  mevr. J. van Waes. 

 
 

De scholen die door de “Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Midden 
Zeeuws-Vlaanderen” / Scholengroep ProBaz beheerd worden, zijn: 
           

- De Parel te Terneuzen (Othene)         - De Oude Vaart te Terneuzen 
- De Torenberg te Zaamslag           - De Stelle te Terneuzen 

- De Driehoek te Hoek            - De Warande te Axel. 
- De Pr. Willem van Oranje school te Terneuzen     
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Hoofdstuk 2   HET ONDERWIJS. 
 

 
Waar de school voor staat: 
 

De Warande wil een school zijn waar de kinderen zich veilig en prettig voelen. In ons 
onderwijs streven we ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en 

mogelijkheden van elk kind. Daarbij houden we rekening met de individuele 
verschillen tussen kinderen. 
Een veilig en goed pedagogisch klimaat en een positieve klassen- en schoolsfeer 

vinden we een voorwaarde om tot optimaal onderwijs te kunnen komen. Daarom 
besteden we er veel zorg en aandacht aan, want het welbevinden van elk kind 

vinden we erg belangrijk. 
We staan voor goede onderwijsresultaten en onderwijskwaliteit. Om dat te bereiken 
gebruiken we up to date leermethoden en blijven we op de hoogte van de nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen door te  investeren  in de deskundigheidsbevordering 
van de leerkrachten. 

Dagelijks  beginnen en eindigen we  met gebed en/of lied, we vertellen uit de bijbel 
en zingen liederen die betrekking hebben op verhalen die in de bijbel staan. In onze 
omgang met elkaar proberen we te leven hoe God wil dat we met elkaar omgaan: 

met respect en liefde voor God en voor elkaar.  Ons doel is daarmee bij te dragen 
aan een respectvolle houding en omgang van de  kinderen met volwassenen en met 

elkaar. 
 
Organisatie van het onderwijs 2020 – 2021: 

 
Groep 1 en 2    

In de kleutergroepen wordt op een wat andere manier gewerkt dan in de groepen 3 
tot en met 8. Ook de inrichting van de lokalen is anders. Er wordt vooral vanuit het 

spel en de eigen leefomgeving en ervaringen van de kinderen gewerkt. Er wordt 
gespeeld, in hoeken gewerkt, maar ook het leren lezen en rekenen begint al in groep 
1. Vanuit het rollenspel in de huishoek, de winkel, de trein, of de spreekkamer van 

de dokter, leren kinderen al spelend wanneer je gebruik maakt van de geschreven 
taal of getallen en rekenen. Voorbeelden: de krant lezen in de wachtkamer, het 

afsprakenboek van de dokter, het boodschappenlijstje, huisnummer, 
telefoonnummer, het nummer van de buslijn, de prijs van een brood, één appel of 
twee appels. Het is eerst allemaal 'doen alsof', maar zo gauw een kind eraan toe is, 

mag het leren lezen en krijgt het cijfer- en lettermateriaal aangeboden. Bij de 
kleuters wordt gewerkt met de rekenmethode ‘Getal en ruimte Junior’. 

 
Groep 3 tot en met 8 
De kinderen leren onder andere lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur en techniek. Dat is al jaren zo en dat zal ook altijd zo blijven. 
Alleen de manier waarop kinderen leerstof aangeboden krijgen kan verschillend zijn. 

De overheid laat scholen vrij in hun werkwijze, maar om te voorkomen dat de 
leerstof per school sterk gaat verschillen zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs 
vastgesteld. Die omschrijven wat kinderen in elk geval op de basisschool aangeboden 

moeten krijgen. De Warande heeft het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van 
ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep en werken aan soortgelijke 

opdrachten. Wel gaan we steeds meer “handelingsgericht- en opbrengst 
gericht werken”. 
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Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het 
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder 
kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om 

een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan 
ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? 

Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet zozeer 
op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde 
doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. 

 
Omdat het onderwijs kinderen moet voorbereiden op deelname aan de samenleving, 

vinden wij het belangrijk dat leerkrachten aandacht besteden aan vragen die 
kinderen stellen en gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de 
kinderen hebben naar de wereld om zich heen. Lezen, schrijven, rekenen en al die 

andere schoolvakken horen daarbij. In onze visie is de rol van de leerkracht heel 
belangrijk. De traditionele schoolvakken: lezen, schrijven, taal en rekenen krijgen 
veel aandacht. De ontwikkeling en het niveau van de vakgebieden, zoals lezen, 
schrijven, spellen, rekenen en wereldoriëntatie wordt bewaakt door gebruik te maken 
van moderne lesmethoden Binnen ons onderwijs besteden wij veel aandacht aan het 

zelfstandig leren werken. We proberen kinderen zo veel mogelijk te volgen en te 
stimuleren. De leerkracht ontwikkelt een aanbod dat aan alle kinderen ruimte biedt 

om te groeien. We houden rekening met de individuele verschillen tussen kinderen. 
Dat houdt in dat de kinderen die meer kunnen, ook meer moeten doen en kinderen 

die problemen ervaren extra steun en begeleiding krijgen. Daarbij houden we de 
opbrengsten goed in de gaten. Indien nodig, passen we onze (streef)doelen aan. 
 

 
De kerndoelen:  

 
De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de 
belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs. Kerndoelen geven 

aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. 
Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. 

 
De kerndoelen kun je onderscheiden in twee soorten. Leergebiedoverstijgende 
kerndoelen en de leergebiedspecifieke kerndoelen. 

  
De leergebiedoverstijgende kerndoelen:  

Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen of bevorderen van algemene 
vaardigheden.  
Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool:  

 
• Ontwikkelen van individuele en zelfstandige werkhouding;  

• Leren werken volgens plan (planmatig werken);  
• Gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën;  
• Ontwikkelen van een zelfbeeld;  

• Leren omgaan met anderen, sociaal gedrag ontwikkelen;  
• Om weten te gaan met de nieuwe media (ICT).  

 
Deze leergebiedoverstijgende doelen staan niet langer apart vermeld. Ze zijn zoveel 
mogelijk opgenomen in de kerndoelen per leergebied. 
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De leergebiedspecifieke kerndoelen:  
Dit zijn de kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald vakgebied en zijn 

omschreven door het ministerie van OC&W:  
 

• Nederlandse taal;  
• Engelse taal;  
• Rekenen/Wiskunde;  

• Oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde; geschiedenis; samenleving; 
techniek; bevordering gezond gedrag; natuur- en milieu educatie);  

• Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs);  
• Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs;  
• Het bedrijven van actief Burgerschap. Hierbij gaat het om begrippen als 

sociale vaardigheden, beleefdheid en fatsoen, het kennismaken met andere 
culturen, de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, vrijheid van 

meningsuiting, de kennis van godsdienstige en levensbeschouwelijke waarden 
en kennis, democratie en de school als oefenplaats hiervoor.  

 

 
Cultuuronderwijs, excursies en voorstellingen: 

 
In elke groep wordt één of meerdere activiteiten met een culturele inslag (cultuur 

menu’s) georganiseerd, door de CEZVL (Cultuur educatie Zeeuws Vlaanderen). Zo’n 
activiteit, vaak een schoolbezoek of  uitstapje heeft altijd een brede bedoeling. Het is 
leuk en gezellig maar daarnaast wordt de onderzoekende houding van kinderen 

gestimuleerd. Zo staat de activiteit nooit op zichzelf. Het bezoek wordt voorbereid, 
bijvoorbeeld door met de klas te bespreken wat de kinderen te weten willen komen 

of wat ze verwachten te zien. Een dergelijke voorbereiding heeft activiteiten in de 
klas tot gevolg en zorgt ervoor dat de kinderen over het onderwerp lezen, tekenen, 
gesprekken voeren, presentaties houden, schrijven enzovoort.  

Ook komend jaar worden er nog muzieklessen verzorgd, door muziekdocenten van 
Toonbeeld, die normaliter een zestal weken binnen onze school komen. Dit is vanaf 

groep 4 tot en met groep 8. De kinderen uit groep 4 krijgen muziek oriëntatie, de 
kinderen van groep 5 zangles en de kinderen vanaf groep 6 leren de beginselen van 
het spelen op een muziekinstrument.  

 
Zelfstandig leren werken:  

In de onderbouw worden de kinderen al gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te 
zijn. Daarbij gaat het om zelf aan- en uitkleden, spullen pakken en weer opruimen, 
maar ook om overleg en samen plannen maken.  

Zelfstandigheid ontwikkelen is belangrijk voor de karaktervorming van de kinderen 
en voor het ontwikkelen van een goede leerhouding. Bovendien is het de basis voor 

een goede samenwerking met anderen. Omdat groepjes kinderen regelmatig vrij 
zelfstandig aan het werk zijn, kan een leerkracht observeren of een bepaalde periode 
individueel of in een klein groepje werken met bepaalde leerlingen. 
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Transparantie over Privacy: 
Op De Warande wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De 

school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven 
en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede 

administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van 
ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend 
personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische 
informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding 

van een leerling.  
 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Met 

de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de 

leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  
Een andere maatregel die de privacy van leerlingen beter gaat beschermen is het 
keten iD. Per 1 augustus 2018 maakt onze school gebruik van het keten iD voor 

digitale leermiddelen die via Basispoort toegang krijgen. Het keten iD is een uniek 
nummer dat uit 128 tekens bestaat. Aangezien het keten iD geen persoonsgegevens 

bevat, wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevens-
uitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.   

 
De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale 
administratiesysteem en het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het programma is 

beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van 
onze school. Omdat onze school onderdeel uit maakt van Scholengroep ProBaz 

worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van 
de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 
 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te 
laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor 

vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 
directeur of de Functionaris Gegevensbescherming.  
In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt 

vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op 
grond van de wet.  

 
Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de 
website van scholengroep ProBaz (www.probaz.nl). Hierin is beschreven hoe op 

school wordt omgegaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en 
leerlingen.   

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 
website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten 
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur. 

 
Scholengroep ProBaz heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. 
De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over Privacy dan kunt u contact opnemen 
met Judith van Waes (FG) via telefoonnummer 0115-531521 of via mail: 

info@probaz.nl. 
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Wat vinden wij belangrijk op De Warande? 
 

Onze uitgangspunten en ideeën zijn in de vorm van de volgende uitspraken  op 
papier gezet.  

 

 
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

IDENTITEIT  
 

 het staan voor waarden en 

normen,  
 

 het respect hebben voor elkaar,  
 

 het oog hebben voor  

opvattingen van anderen,  
 

 het houden van vieringen met 
elkaar.  
 

ONDERWIJS:  
 

 kinderen kunnen 

samenwerken,  
 Ze kunnen veel ontdekken 

en leren,  
 

 er wordt gewerkt op een 

manier waar kinderen zich 
betrokken bij voelen, en waar 

ze met plezier werken.  
 

 het leren is voor alle 

kinderen betekenisvol. 

TEAM:  

 
 de leerkrachten willen de kinderen iets leren, 

 
 ze zijn  begeleiders die kwalitatief goede gesprekken 

met kinderen kunnen voeren,  

 
 ze vinden het leuk om samen met de kinderen te 

leren,  
 

 er wordt  over maar vooral met kinderen gepraat,  

 
 de volwassenen hebben vertrouwen in kinderen,  

 
 

LEERLINGEN:   
 

 werken naar eigen vermogen,  
 

 vinden het leuk om te leren, soms 
samen soms individueel, 
 

 zijn gemotiveerd om te leren,  
 

 voeren zelfstandig taken uit,  
 

 zijn betrokken bij de school en het 

schoolwerk.  

OUDERS / VERZORGERS:  
 

 worden gezien als 
serieuze gesprekspartner,  

 
 worden duidelijk en 

regelmatig geïnformeerd,  

 
 verdienen waardering voor 

hun inzet.  
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Schoolplan:  
 
Het basisonderwijs is en blijft, volop in beweging. De Warande zal steeds aansturen 

op kwaliteitsverbetering waarbij we ons zullen afvragen: ”Doen we de goede dingen 
en doen we dingen goed”. In het schoolplan 2019-2023  verwoorden wij onze 

ontwikkelingsplannen die zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning en een jaarplan. 
Die laatste wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag.  
 

 
De resultaten van ons onderwijs:  

 
Scholen worden geacht drie dingen te doen: 

• Kinderen iets leren;  

• Van een school een “thuis” maken waar kinderen zich prettig voelen én 
optimaal presteren;  

• Een school vormen met toegewijde leraren, gemotiveerde leerlingen en 
meelevende ouders.  

 

We houden zorgvuldig bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen en welke resultaten ze 
behalen. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 t/m 2 wordt geobserveerd en 

geregistreerd.  
De resultaten én gegevens die door middel van observatie zijn verkregen worden 

verwerkt in een rapportageverslag die met de ouders wordt besproken en verwerkt.  

Een overzicht van de resultaten verkrijgen we onder anderen door toetsen af te 
nemen die bij onze methodes horen en door Cito-toetsen. Cito-toetsen zijn er voor 
technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen worden in groep 

3 t/m 8 afgenomen. In de groepen 1 en 2 hanteren we de Cito-toetsen Taal voor 
kleuters en Ordenen. In groep 8 wordt de Cito eindtoets basisonderwijs afgenomen. 

De resultaten van de observaties, de methodetoetsen en van het Cito-
leerlingvolgsysteem worden verzameld in de groepsmap van elke groepsleraar. 
Daarnaast werken we met een Leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, nl. ZIEN! ZIEN geeft op basis van een analyse van 
observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt de 

leerkracht geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN 
ondersteunt het gehele proces van handelingsgericht werken, van signaleren tot 
handelen.  

 
De Centrale Eindtoets Basisonderwijs  
Ieder jaar (tot en met 2014) werd begin februari de CITO-eindtoets afgenomen. 

Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt deze echter pas in april gepland. De resultaten 
van iedere leerling wordt vergeleken met die van alle leerlingen die aan deze toets 

hebben meegedaan. Aan de hand hiervan wordt een standaardscore berekend, die 
ligt tussen de 501 en 550. Landelijk ligt het gemiddelde rond de  535.  
Op de Warande ligt deze score (gemeten over verschillende jaren) op of rond het 

gemiddelde, zoals dat wordt genoemd. De score in 2019 was erg hoog: 541,6. Door 
de Coronamaatregelen is er in 2020 geen Eindtoets afgenomen. Onze gemiddelde 

score over de afgelopen 5 jaren bedraagt: 537,7. 
 
Onze kinderen stromen uit naar verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs in 

Terneuzen, Hulst en soms Goes of Vlissingen. Ze bezoeken daar verschillende 
schooltypes, van VMBO tot en met Atheneum of Gymnasium, soms ook tweetalig. 
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De kinderen (in aantallen) die het afgelopen jaar zijn uitgestroomd, gaan naar: 
VMBO kader    :  4 kinderen  

VMBO kader/theorie (MAVO) :  4 kinderen 
VMBO theorie (MAVO)  :  7 kinderen 

MAVO/HAVO    :  1 kind 
HAVO     :  4 kinderen 
HAVO / VWO   :  5 kinderen 

VWO      :  1 kind 
 

De inspectie heeft onze school in 2013 uitgebreid bezocht. Wij zijn beoordeeld op 
verschillende aspecten. Deze beoordelingen zijn samengevat in het ‘Rapport van 
bevindingen vierjaarlijks onderzoek’. 

Via de site www.onderwijsinspectie.nl kunt u het bovengenoemde rapport inzien.  
In februari 2019 heeft de inspectie ons opnieuw bezocht in het kader van een 

onderzoek naar Passend Onderwijs op de basisschool. Hieronder leest u er meer 
over. 
Sinds 22-09-2008 vallen wij jaarlijks onder het zogenaamde basisarrangement van 

de inspectie. Dit betekent dat basisschool De Warande het vertrouwen heeft van de 
Inspectie van het Onderwijs. Er vindt dan in principe voor de periode van één jaar 

geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke 
tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  

Onze school wil meer bieden dan goede eindresultaten alleen. Bij kwalitatief goed 
opgeleide kinderen denken wij ook aan eigenschappen als zelfstandigheid, motivatie, 
sociaal gedrag, eerlijkheid en zelfvertrouwen, zogenaamde niet meetbare resultaten. 

Indien u meer wilt weten over onze school, of een vergelijk maken met andere 
scholen, kunt u kijken op de site www.scholenopdekaart.nl  

 
De zorg voor de kinderen op De Warande – passend onderwijs: 
 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs!  
Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen vanaf augustus 2014 verplicht 

om te zorgen dat elk kind dat  bij hen wordt aangemeld een passende plek krijgt. 
Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat 
zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het 

best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de 
samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig 

hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs. 
In het kader van een onderzoek ‘Passend Onderwijs’ heeft inspecteur Dhr. Molenaar 
onze school bezocht. De inspecteur gaf aan dat het hier ging om een thema-

onderzoek, waar verder geen beoordeling aan vast zat. Wel wilde hij aangeven wat 
hij constateerde.  

Hij gaf aan dat de kind dossiers prima in orde waren. De kwaliteit van de OPP’s 
(handelingsplannen) is hoog. Op papier stond alles goed weergegeven, het was 
kwaliteit. Onze Intern Begeleidster kreeg een  heel duidelijk compliment omdat zij 

goed van alles op de hoogte was, kon beantwoorden wat nodig was en kon vinden 
wat hij wilde zien. 

Het beleid dat bij ons op school t.a.v. passend onderwijs wordt gevoerd/gevolgd, zit 
goed in elkaar. Ook de leraren hebben een goed beeld van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van passend onderwijs. De leraren hebben een duidelijke drive om 

zorgkinderen binnen boord te houden. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid om 
deze kinderen te helpen. Daarnaast moeten we met z’n allen constateren dat we niet 

iedereen kunnen bedienen. Met name op het vlak van extreem gedrag moeten we 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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erkennen dat we dit niet altijd kunnen behappen. Maar dit hoeft ook niet. 
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, 
vormen regulieren en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. 

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning 
aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De Warande is aangesloten bij het 

samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen.  
Hun website is www.pozv.nl Postadres: Postbus 331, 4530 AH Terneuzen.  
Telefoon: 0115-649200  

Indien u meer over passend onderwijs wilt weten, verwijs ik graag naar de algemene 
website www.passendonderwijs.nl  

 
School Ondersteunings Profiel 
Alle scholen hebben een School Ondersteunings Profiel, waarin is vastgelegd welke 

basisondersteuning deze school kan bieden. Er wordt beschreven hoe scholen 
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en hoe leerkrachten 

daarin ondersteund worden. Bovendien geven scholen in hun School Ondersteunings 
Profiel aan over welke expertises het team beschikt. Een los exemplaar vindt u 
achter in deze schoolgids 

 
Ondersteuningsplan. 

Het ondersteuningsplan is een samenvatting van de basisondersteuning, zoals die 
mogelijk is binnen alle scholen, bij ons in de regio Zeeuws Vlaanderen. Bovendien 

worden in het ondersteuningsplan de expertises vastgelegd. In dit plan staan ook de 
ondersteuningsmogelijkheden vermeld van het speciaal (basis)onderwijs in Zeeuws 
Vlaanderen en de mogelijkheden buiten de regio. Het plan beschrijft de missie en 

visie voor het primair onderwijs de ambities voor de toekomst. Het plan omvat ook 
de mogelijkheden tot ondersteuning via intensieve samenwerking van onderwijs en 

maatschappelijke zorginstellingen. 
 
Elke school heeft een intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg 

op onze school. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten in de begeleiding van de 
leerlingen met speciale kenmerken. In sommige gevallen worden andere instanties 

ingeschakeld. Tevens kan zij met groepjes of individuele kinderen werken. Extra 
begeleiding gebeurt ook in de groep zelf door de groepsleerkracht. Onze 
onderwijsassistente ondersteunt leerkrachten met allerhande praktische 

onderwijszaken, waaronder ook het werken met individuele of groepjes kinderen 
binnen, dan wel buiten de groep. Ook neemt zij, onder verantwoording van een 

leerkracht of de directeur, een gehele groep over. 
Slechts daar waar wij als school een kind niet meer verder kunnen helpen in zijn of 
haar ontwikkeling, zal een verwijzingsprocedure in gang gezet worden. Uiteraard 

geschiedt dit laatste altijd in overleg met u als ouder(s). 

Extra ondersteuning aan leerlingen wordt op verschillende manieren geboden: 

• extra aandacht binnen de eigen groep  
• een groepje kinderen buiten de klas  

• individuele hulp buiten de klas  
• extra oefenwerk om thuis te oefenen. 

De hulp kan eenmalig zijn of meer structureel en wordt geboden door de eigen 

leerkracht, intern begeleidster of onderwijsassistente. 
De extra ondersteuning gebeurt met behulp van de "gewone" leermiddelen of met 
daarvoor speciaal ontwikkelde materialen.  

http://www.pozv.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/


18 

 

 
Tijdverdeling over de leer- en vormingsgebieden per week:  

 
Uw kind brengt heel wat uren op school door. 

Hieronder geven we aan waar die uren bij ons op school aan worden besteed. 
We doen dat, om u een beeld te geven, van het verloop door de jaren heen, voor de 

groepen twee, vijf en acht. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen 
variëren per leerjaar en per periode.  
 

         Groep 2 Groep 5 Groep 8  
 

- Zintuiglijke oefening   8.10 u 
– Lichamelijke oefening   0.45 u 2.00 u 2.00 u 

– Ned.Taal: Lezen, 
  Schrijven, Taal      9.00 u 9.45 u 
– Engels     0.30 u 0.45 u 0.55 u 

– Rekenen     1.30 u 5.00 u 5.00 u 
– Kennisgebieden: Vad.G., Aardr.k., 

  Natuur en techniek , Verkeer  0.30 u 3.00 u 3.00 u 
– Bevordering gezond gedrag  1.15 u  
– Bevordering sociale redzaamheid    0.30 u 0.35 u   

– Bevordering Taalgebruik  2.00 u   
– Expressie-aktiviteiten: Tekenen,  

   Muziek, Handvaardigheid, 
   Techniek, Spel en beweging  8.00 u 2.00 u 1.20 u 
– Godsdienstonderwijs   2.30 u 1.40 u 1.20 u 

– Pauze          1.15 u 1.15 u 
 

  Totaal per week           25.10 u      25.10 u       25.10 u 
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Hoofdstuk 3   SCHOOL EN OUDERS. 
 
Informatie en contact met de ouders: 

 
Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op 
school. We maken gebruik van de volgende mogelijkheden:   

• Kennismakingsavond / informatieavond. Aan het begin van het schooljaar 
wordt voor elke groep een bijeenkomst georganiseerd, waarop u kennis kunt 
maken met de leerkracht van uw kind. Deze zal informatie geven over de gang 

van zaken en het onderwijs in de groep van uw kind 
 

• Omgekeerde ouderavond. Aan het begin van het schooljaar (ongeveer in de 6e 

schoolweek) worden ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek  over 
hun kind, om het beter te leren kennen. Ouders weten veel over hun kind. We 

willen voor ons belangrijke informatie graag van u ontvangen om uw kind 
beter te leren kennen en begrijpen. De informatie komt niet van de leerkracht, 
maar vooral van u als ouders. Vandaar oudergesprekken  ‘omgekeerd’. 

• Via de nieuwsbrief, die zo’n 5 keer per jaar uitkomt. Deze wordt per email naar 
de ouders/verzorgers verstuurd. 

 

• In groep 3 t/m 8 drie keer per jaar tijdens de oudergesprekken; hier praat u, 
in de zogenaamde 10 minuten gesprekken, over de ontwikkeling van uw kind 

aan de hand van de vorderingen/rapporten.  
In  groep 1 en 2 worden de ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een 
gesprek. Er wordt dan mondeling verslag gedaan van de ontwikkeling van de 

kinderen. 
 

• Via de website www.warande-axel.nl  voor de meest actuele informatie, 
 

• Via de schoolgids; in deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op 

onze school en onze werkwijze.   
 

 
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders: 
 

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er 
duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de 

vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol 
ontwikkeld hoe het met deze regels omgaat. 
De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens 

gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden 
het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken 

rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de 
ouderavonden/-besprekingen. In overleg met de directeur kan daarvan worden 
afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de 

school te verkrijgen is.  
Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een 

wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen b.v. een schoolgids of rapport 
(kopie) krijgen. De leerling krijgt één exemplaar mee. Indien ouders een tweede 

exemplaar wensen dienen ze dit aan de leerkracht door te geven. De informatie moet 
wel zelf op school worden opgehaald (tenzij anders geregeld). 

http://www.warande-axel.nl/
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Ouderraad:  
 

De hoofdtaak van de ouderraad is het organiseren van én helpen bij 
schoolactiviteiten. De ouders die in deze commissie zitten ondersteunen het team 

onder andere bij het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, schoolreizen, enzovoorts.  
Ook moet de ouderraad worden gezien als een belangrijk communicatiekanaal tussen 
school en ouders. 

Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt om zo de hoogte van de vrijwillige 

ouderbijdrage te bepalen, deze is voor dit schooljaar als volgt vastgesteld:  
 
- per schoolgaand  kind betaalt men:           €  15,00   

 
Van dit bedrag worden diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten bekostigd, 

zoals Sinterklaascadeautjes, kerstattenties, paasvieringen, school- en 
sportactiviteiten. Ook een (klein) deel van de kosten van het schoolreisje en het 
schoolkamp (groep 8) wordt hiervan betaald. 

  
De financiële situatie wordt aan het eind van het schooljaar door de ouderraad 

geëvalueerd en indien nodig wordt het bedrag van de ouderbijdrage aangepast.  
Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om het bedrag over te maken, neemt u dan contact 

op met de penningmeester mevr. Bracke of met meester Piet Schutte. Uiteraard zal 
discreet met uw bezwaar worden omgegaan.  
 

 
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:  

Mevr. F. Ritico  - voorzitter 
Mevr. E. de Putter  - secretaris 
Mevr. R. Bracke  - penningmeester            

Dhr.   M. Geerling   - vice voorzitter          
Dhr. E. Dieleman 

Mevr. S. Roelse 
Mevr. M. van Dodewaard 
       

Voor vragen met betrekking tot de ouderraad kunt u contact opnemen met 
bovengenoemde personen. 

 
 
 

 
Medezeggenschapsraad:  

 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zij komt regelmatig, volgens 
planning bij elkaar. Hierin zitten twee teamleden en twee ouders. Op de agenda 

staan allerlei zaken die de school, leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan, zoals 
formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen e.d. Over tal van 

beleidszaken wordt, afhankelijk van het onderwerp, advies, mening, oordeel of 
instemming gevraagd.  
Er kunnen onderwerpen worden behandeld die bv. door directie, ouders of bestuur 

zijn aangedragen. Hebt u een onderwerp dat u graag binnen de MR besproken wilt 
zien, aarzel dan niet en geef het door. 
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Om de belangen van de kinderen en het personeel van de Warande zo goed mogelijk 
te behartigen, is een actieve en betrokken MR van groot belang.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

 
De MR bestaat uit de volgende leden: 

 
Ouders: 
Dhr. G. Rog    

Mevr. E. de Vliegher   
 

Leerkrachten: 
Mevr. D. van Drongelen (voorzitter)   
Mevr. E. Maas  

 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De scholen van de Stichting Probaz hebben ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad die bestaat uit 4 vertegenwoordigers van het personeel en 4 

ouders. Zij overleggen over bovenschoolse zaken met de vertegenwoordiger van het 
Bestuur van Probaz, de algemeen directeur van Probaz.  

Onderwerpen van gesprek zijn o.a. het bestuursbeleidsplan, het financiële jaarverslag, 
de kwaliteit van onderwijs, de invulling van de formatie ed. De GMR leden onderhouden 

contacten met alle aangesloten scholen. 
 
In het schooljaar 2020-2021 zijn de leden: 

Kobi Heeringa-Buijze    lid namens het personeel 
Cynthia de Kock    lid namens het personeel 

Christianne de Rijcke lid namens het personeel 
Saskia Rentmeester lid namens het personeel 
Iris Martina       lid namens de ouders 

Anniek van Meir     lid namens de ouders 
Nathalie Roodbol     lid namens de ouders  

Eric Leliveld        lid namens de ouders 
 
 

Ondersteunings Plan Raad (OPR) 
Namens Probaz is Marianne Hamelink, personeelslid van cbs de Oude Vaart 

afgevaardigde in de OPR. Namens de ouders is mevr. Aukje Tjitske Dieleman-
Hovinga afgevaardigde. De OPR geeft vorm aan de medezeggenschap voor het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws Vlaanderen 

(www.POZV.nl).                                   
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Hoofdstuk 4   PRAKTISCHE ZAKEN OP DE WARANDE. 
 

 
Vakantierooster 2020 – 2021: 

 

Zomervakantie 2020 :  10-07-2020 t/m 21-08-2020 

Herfstvakantie  :  19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie   :  18-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  :  15-02-2021 t/m 19-02-2021 

Goede Vrijdag/Pasen :  02-04-2021 t/m 06-04-2021* 

Meivakantie/Koningsdag :  26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart   :  13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinkstervakantie  :  24-05-2021 t/m 25-05-2021* 

Zomervakantie 2021 :  23-07-2021 t/m 03-09-2012 

 

De dagen waar een * bij staat betreffen studiedagen voor het personeel. 
 

Voor een actuele agenda, ook met (extra)studiedagen etc. verwijzen we naar onze 
website en het jaaroverzicht voor ouders. 
 

 
Aanvraag extra verlof: 

 
Is extra vakantieverlof mogelijk?  
Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. 

De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in 
deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u 

extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 
schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra 
vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep 

heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te 
gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. 

 
Wanneer kan een kind een extra vrije dag krijgen? 
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. 

Bijvoorbeeld in het geval van: 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind 
in Nederland: maximaal 2 dagen.  

• 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.  
• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.  

• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.  
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• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad 
van het kind: duur in overleg met directeur.  

• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het 

kind: duur in overleg met de directeur.  
• Verhuizing van gezin: één dag.  

• Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)  
• Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil 

van de ouders liggen.  

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden 

aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk.  
 

Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school.  
Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL (Regionaal bureau 

voor leerling zaken).  
Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij 
respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar.  

Wanneer kan een kind geen extra vrije dag(en) krijgen? 
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen 

voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder 
meer: 

• Familiebezoek in het buitenland  
• Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding  

• Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd  
• Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte  

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn  
• Vakantiespreiding  
• Samen reizen  

• Religieuze verplichtingen  

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke 
feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. Het geplande 

verzuim moet minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de 
school. 

 

Leerplicht: 
 

Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven 
als leerling. Zij zijn echter pas leerplichtig, wanneer ze vijf jaar zijn geworden. 

Kinderen van vijf jaar mogen nog vijf uur per week thuisblijven, zonder toestemming 
van de directeur en vijf uur per week met toestemming.  
Deze uren mogen niet worden opgespaard voor een extra vakantie. 

 
 

Verzuim:  
 
Wilt u, wanneer uw kind ziek is (of om een andere reden afwezig is), dit aan ons 

doorgeven? Wanneer uw kind afwezig is maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek 
uw kind tijdig af te melden, graag vòòr de school begint.   

U kunt dit telefonisch doorgeven, of per email. 
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Aanmelden van uw kind:  
 
Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen aangemeld worden. Deze aanmelding 

gaat via de directeur. Hij stelt het zeer op prijs om persoonlijk met u en uw kind 
kennis te maken. Omdat wij een protestants-christelijke school zijn, wordt u 

geïnformeerd over de betekenis van deze identiteit voor ons onderwijs, en we vragen 
ouders om onze opvattingen hier omtrent te onderschrijven of in ieder geval te 
respecteren. Tevens is er dan de mogelijkheid om de school te bezichtigen en de 

groepen te bezoeken. In dit intakegesprek ontvangt u het inschrijfformulier.  U kunt 
telefonisch een afspraak maken via het in de schoolgids vermelde nummer, of per 

email (admin@warande-axel.nl).   
 
 

Informatie m.b.t. de eerste schoolperiode: 
 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf dagen komen wennen  en meelopen in de 
groep om op deze manier kennis te maken (verdeeld over evenveel weken). 
Wanneer deze periode rond een grotere vakantie valt, kan hiervan afgeweken 

worden. Geruime tijd hiervoor wordt er contact met u opgenomen door de 
groepsleerkracht.  Meestal krijgt uw kind een kaartje thuisgestuurd met hierop 

aangegeven wat de eerste wendag is. 
De eerste schooldag nadat uw kind 4 jaar is geworden, mag hij/zij ‘echt’ naar school 

en wordt het officieel ingeschreven. De wet staat niet toe dat kinderen eerder worden 
toegelaten.  
 

 
Buitenschoolse opvang (B.S.O.) De Kinderburcht: 

 
Als ouders werken zijn kinderen op hun plaats op de buitenschoolse opvang (BSO) 
De BSO is er speciaal voor kinderen die het basisonderwijs bezoeken. Na schooltijd 

lekker spelen met leeftijdgenootjes, relaxen, knutselen en soms zelfs misschien wat 
huiswerk maken. In een heel gezellig en op de leeftijd aangepaste veilige plek waar 

kinderen na schooltijd terecht kunnen. Op de BSO zijn altijd vriendjes en 
vriendinnetjes om mee te spelen. En de kinderen hebben inspraak in wat er gebeurt. 
Ook tijdens de vakanties kunnen de kinderen terecht er wordt dan gewerkt met 

uitdagende thema’s. 
 

De Kinderburcht: 
Buitenschoolse opvang (bso) De Kinderburcht is gevestigd in basisschool ‘De 
Warande’ in Axel. 

De bso is aan de school aangebouwd. Er zijn 2 grote groepsruimtes en een ruime hal. 
We kunnen ook gebruik maken van de gymzaal, zeker in de winter gebeurt dat 

regelmatig en wordt er voor de “grote kinderen” een Sport-BSO gehouden. 
Wij vinden het belangrijk dat de opvang in huiselijke sfeer plaats vindt waar de 
kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontspannen. We stimuleren kinderen 

zich te ontwikkelen op gebieden die hen aanspreken met mogelijkheden tot 
ontspanning en inspanning. Naast sport- en spel wordt er veel geknutseld en allerlei 

spellen gedaan. 
Ze werken met een vast team van pedagogisch medewerkers zodat we een band 
kunnen opbouwen met de kinderen. 

Onze trots is de natuurtuin met een grote zandbak, een wilgenwigwam, een tuintje, 
struiken en bomen. Het nodigt de kinderen uit tot onderzoek, fantasie en creativiteit 

en het biedt de mogelijkheid om te tuinieren. 

mailto:admin@warande-axel.nl
http://www.warande-axel.nl/
http://www.warande-axel.nl/
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Verder kan op het grote schoolplein naar hartenlust gespeeld worden, voetbal, maar 
ook rollenspel, knikkeren e.d. 
Binnen is één ruimte voor jonge kinderen ingericht en één voor de oudere kinderen. 

Er zijn speelhoeken, er is een loungehoek en een computerhoek.  
Voor informatie kunt u terecht bij de vaste medewerkers van De Kinderburcht(0115- 

531415) of bij de afdeling planning en plaatsing van de Stichting Kinderopvang 
Zeeuws Vlaanderen(0115-612368).  
 

Voordat kinderen naar de basisschool gaan (en BSO), kunnen kinderen naar de 
Peuteropvang gaan. De Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen biedt dit op een 

andere locatie aan. De info die zij hierover geven:  
 
“Het bezoeken van een peutergroep of peuterspeelzaal heeft een heel positief effect 

op de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen van deze leeftijd leren vooral via spel 
en voorbeeldgedrag.  

Op onze peutergroep of peuterspeelzaal: 
* bieden wij een uitdagende omgeving tot spel;  

 * heeft uw peuter contact met leeftijdsgenootjes;  

 * ontwikkeld uw peuter respect voor zichzelf en voor anderen;  
 * wordt de taal-/spraakontwikkeling en de motorische ontwikkeling bevorderd. 

Op alle peutergroepen en peuterspeelzalen van KOZV werken wij aan de eerste stap 
richting basisonderwijs. Er wordt gewerkt met VVE, Voor- en Vroegschoolse 

Educatie. Doel van VVE is alle kinderen een zo goed mogelijke start bieden op het 
basisonderwijs en het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen 
voorschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf en vroegschool, groep 1 en 2 van 

het basisonderwijs. Voor de speelzalen en kinderdagverblijven betekent dit dat er 
een methode is ingebouwd in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gewerkt met 

thema’s en onderwerpen en de ontwikkeling van de peuters wordt gestimuleerd.  
Voor deze opvang kunt u terecht bij de peuterspeelzaal Ukkepuk (0115-531452)en 
het dagverblijf De Kleine Draak (0115-564321) 

Op de website www.kinderopvangzvl.nl vindt u meer informatie  
Overleg en samenwerking met school zorgt ervoor dat de overgang van de opvang 

naar school zo goed mogelijk verloopt. De KOZV (Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen) 
is er voor u en uw kind, als partner in opvang en opvoeding!” 
 

 
 

Overblijven:  
 
In het schooljaar 2020-2021 draaien wij tijdelijk een continurooster. Dit houdt 

verband met de eerder begonnen Corona uitbraak. Alle kinderen blijven elke dag 
(met uitzondering van de woensdag) op school en eten in de klas. Ze nemen zelf 

eten en drinken mee. 
 
We verzoeken u géén snoep mee te geven, of koolzuurhoudende dranken. 

 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of de directeur. 

 
 
 

 
 

http://www.kinderopvangzvl.nl/
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Bewegingsonderwijs: 
 
Ook dit schooljaar hebben de groepen 3 tot en met 8 twee maal per week gymles 

(mits de coronamaatregelen dit weer toelaten). Op vrijdag worden toestellessen 
gegeven, door een vakleerkracht gymnastiek. Dit is juf Sophie, die op meerdere 

scholen de gymlessen verzorgt. 
De kinderen sporten in een shirt en korte broek of een gympakje. Wegens het gevaar 
voor besmetting met voetschimmel en voetwratten worden er tijdens de 

gymnastiekles gymschoenen gedragen, (geen zwarte zool). Het is de bedoeling dat 
de gymkleding vanaf groep 3 alleen op de gymlesdagen op school is (gymtassen 

moeten dus mee naar huis). 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 moeten bij de gymles goed passende 
gymschoenen dragen, die ze zelf aan en uit kunnen doen. Vooral geen veters, omdat 

dit voor hen te lastig en te gevaarlijk is (evenals balletschoentjes, die veel te glad 
zijn). Ons advies is om b.v. ritmiekschoentjes met profielzool aan te schaffen. Dit in 

verband met het voorkomen van wratten. Voor groep 1 en 2 is, buiten de schoenen, 
geen speciale gymkleding nodig. 
Eén keer in de week, op donderdagmiddag gaan de groepen 1 en 2 gymmen.  

Kinderen met lang haar dienen tijdens de gymles het haar “vast” te maken / dragen. 
Dit ter voorkoming van ongevallen. 

 
 

“Tussendoortje” in de pauze: 
 
De kinderen mogen ’s morgens een stuk fruit of een koekje en wat te drinken 

meenemen (liefst in een beker) voor in de pauze van 10.30 uur. De kleuters eten en 
drinken dit halverwege de ochtend in hun groep. Wilt u de beker(s) van uw kind 

voorzien van een naam? 
 
 

Kledingvoorschriften:  
 

De school gebruikt de "leidraad kleding op scholen" van het ministerie. De 
voorschriften zijn niet discriminerend en tasten vrijheid van meningsuiting niet aan. 
Gezicht bedekkende kleding of kleding die aanleiding kan zijn tot wanorde, is in 

de school niet toegestaan. In voorkomende gevallen wordt contact met de ouders 
opgenomen. 

 
 
Speciale informatie voor de groepen 1 en 2: 

 
a. Werkschort                 

De kinderen dragen ter bescherming van hun kleding tijdens het werken met 
klei en verf een stoffen schort. Deze kunt u van een oud overhemd maken, 

waarvan u de kraag en de manchetten afknipt en deze afwerkt met een 
elastiekje. De kleuter kan daardoor de schort zelf gemakkelijk aan- en uitdoen 
(ze dragen deze achterstevoren). 

Het is fijn wanneer uw kind zijn eigen schort herkent aan een bepaald teken of 
plaatje. Wilt u de schort ook voorzien van een naam? 

Schorten van plastic/kunststof voldoen niet, omdat ze geen vocht opnemen, 
vaak erg stug zijn, snel scheuren en door de kinderen moeilijk in hun tas te 
stoppen zijn. 
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b. Tas van stof 
De kleuters van groep 1 en 2 bergen hierin hun schort en/of hun gymschoenen 

op. Deze tas wordt aan de eigen kapstok gehangen. U kunt zelf een tas 
naaien, maar een reclametas is ook prima. Wel graag van naam voorzien. 

Plastic tassen voldoen niet, omdat deze snel stuk zijn, de regelmatig vochtige 
schort niet kan drogen en een slordige indruk aan de kapstok geven. 
 

c. Waardevol materiaal 
Alle dozen, closetrollen, bekers, lucifersdoosjes e.d., voor u waardeloos 

materiaal, zijn voor ons erg waardevol. Helpt u ook mee sparen? 
Als we voldoende materiaal hebben ontvangen, zal dat worden meegedeeld via 
een melding op het prikbord in de gang of op het raam naast de lokaaldeur. 

 

d. Verjaardag familielid 

Voor jarige ouders mogen de kleuters een cadeautje maken. Wilt u dan een 
briefje meegeven met de naam van de jarige en de datum? Dit wel graag een 

dag of 5 van tevoren, zodat we genoeg tijd hebben om iets leuks te maken. 
 

  e. Speelgoedmiddag  
Voor de groepen 1 en 2 geldt dat eens in de veertien dagen de 
donderdagmiddag speelgoed middag is. Ze mogen dan iets van hun eigen 

speelgoed mee naar school nemen en ermee spelen of het laten zien. In de hal 
van de kleuteringang hangt dan een knuffelbeertje! 

De andere dagen moet het eigen speelgoed thuisblijven. 
Uitzondering: op of de dag na hun verjaardag. En soms voor de jongsten hun 
onmisbare knuffel.  

 
 

Traktaties:  
 
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. Voor de leerkrachten hoeven er 

geen aparte traktaties te worden meegenomen.  We zouden het op prijs stellen 
indien u kiest voor kleine gezonde traktaties. De kleuters gaan alleen de juffen van 

de groepen een en twee rond; de kinderen die in groep 3 en hoger zitten, trakteren 
vaak alle meesters en juffen van de school. De leerlingen krijgen een grote 
verjaardagskaart met stickers en gaan daarmee rond. De leerkrachten schrijven dan 

hun naam op de kaart. Op dit moment gaan we ervan uit dat het trakteren, wat 
tijdens de afgelopen ‘corona-periode’ niet was toegestaan, weer wel mag. Indien niet 

het geval, laten we u dat tijdig weten. 
 
 

Een veilige en gezonde plaats voor leerlingen, personeel en ouders 
 

Dat is wat onze school moet zijn, dat nemen we serieus en daar spreken we elkaar 
op aan. Om die reden heeft ProBaz de 'Samenwerkingsovereenkomst Veilige Publieke 
Taak Zeeland' ondertekend.   

Er zijn gradaties. In boosheid kun je verkeerde of domme dingen zeggen.  Excuus, 
uitpraten en zand erover. En er zijn grenzen: bedreigingen, fysiek geweld, wapens 

worden op onze school niet getolereerd. In dat geval wordt het bestuur op de hoogte 
gesteld en aangifte gedaan. 

Voor het omgaan met sociale media hebben wij een apart protocol. 
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Op weg naar een pestvrije school: 
 
Hoewel pesten nooit geheel is uit te sluiten, proberen wij dit wel tot een minimum te 

beperken. De school biedt duidelijkheid en veel structuur. Wij hebben een 
pestprotocol opgesteld, waarnaar wordt gehandeld als er sprake is van pestgedrag.  

Om pesten te voorkomen, besteden wij veel aandacht aan de overdracht van normen 
en waarden en wordt er gewerkt met een methode rond de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (Kwink). Daarnaast wordt er tijdens pauzes actief gesurveilleerd.  

Momenteel kennen we een pilot met de (Melior) M5 methode, die wil zorgen voor een 
veilige school voor ieder kind! 

 
 
Schorsing en verwijdering leerlingen 

 
Wanneer correcties niet helpen en storend of agressief gedrag voortduurt, kan tot 

schorsing of verwijdering worden overgegaan.  
Voordat hierover een besluit wordt genomen, worden eerst de groepsleraar en de 
ouder(s) / verzorger(s) gehoord.  

Tijdens de procedure heeft de school een inspanningsverplichting om een passend 
onderwijsaanbod voor deze leerling te verzorgen.  Dat kan beperkt worden door 

maatregelen waarbij de leerling tijdelijk niet of beperkt tot school wordt toegelaten. 
Bij een definitief besluit tot verwijdering, heeft de school nog acht weken een 

inspanningsverplichting om een andere school voor de leerling te zoeken. 
Een dergelijk besluit wordt door het bestuur genomen en de ouder(s) / verzorger(s) 
kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen.  

 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling willen wij 

zo snel mogelijk hulp bieden, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze 
bedreigende situatie. 

Onze school werkt met de landelijke Meldcode. Dit is een stappenplan waarin staat 
hoe we vermoedens van geweld signaleren, gesprekken aangaan, hulp organiseren 
en -indien nodig- overgaan tot melding bij ‘Veilig Thuis’. 

 
 

Werkgroep ‘hoofdluis’:  
 
Hoofdluis vormt een hardnekkig probleem op scholen. Luizen zijn overlopers, dus 

grote groepen mensen en volle kapstokken kunnen bronnen van besmetting zijn. Wij 
vragen u om uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis.   

Luizencontrole: Op de woensdag, na elke (grotere) schoolvakantie vinden de 
controles op hoofdluis plaats. Het doel van deze controles is het voorkomen van 
hoofdluis onder de leerlingen. Wilt u eraan denken dat de kinderen dan geen gel in 

hun haar hebben en liefst ook geen vlechtjes? 
Als er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd wordt het onderzoek na ongeveer 

één week herhaald, dit wordt niet opnieuw aangekondigd. Wel wordt contact 
opgenomen met de ouder(s) van het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd. 
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland: 
 
Het voorkomen en vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle 

kinderen in groep 2 en groep 7 worden hierom onderzocht door de 
jeugdverpleegkundige van de GGD. 

U krijgt hiervoor een uitnodiging thuis gestuurd. Het onderzoek van de kinderen uit 
groep 2 vindt plaats in het gezondheidscentrum in Axel. Voor de kinderen uit groep 7 
vindt het onderzoek op school plaats. 

Bij het onderzoek wordt er gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, 
psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is, wordt een onderzoek bij de 

jeugdarts ingepland. 
Indien uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U kunt daarvoor contact opnemen met de GGD 

Zeeland 0113-249400. U kunt ook gebruik maken van het inloopspreekuur van de 
jeugdverpleegkundige op onze school. 

 
Inloopspreekuur GGD 
 

Een keer per maand houdt de jeugdverpleegkundige van de GGD, Carolien Lauwers, 
een inloopspreekuur op school.  

Iedereen die een vraag heeft over het opgroeien en opvoeden van zijn of haar kind 
kan hier terecht.  

 
Als ouder heb je misschien een vraag over het gedrag van je kind, thuis of op school. 
Of misschien wil je iets weten over de ontwikkeling van je kind. Heb je een vraag 

over je baby of peuter, dan kun je die hier ook stellen. Bespreek je je vraag liever op 
het consultatiebureau of thuis, dan maken we een vervolgafspraak.  

 
Mogelijk heb je belangstelling voor een cursus over opvoeden. Vanuit de GGD 
organiseren we dit voor ouders van peuters, maar ook voor ouders van kinderen op 

de basisschool. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een opvoedworkshop: in je 
eigen omgeving, samen met een paar mensen die jezelf uitnodigt, een ochtend, 

middag of avond aan de slag gaan rondom het thema opvoeden.  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij:  Carolien Lauwers 

        Jeugdverpleegkundige GGD Zeeland 
        carolien.lauwers@ggdzeeland.nl 

        www.ggdzeeland.nl  
 
Spreekuur op school: Iedere tweede donderdag van de maand.  

Tijd: tussen 14.15 en 15.00 uur. In de vakanties is er geen spreekuur. 
 

 
 Adreswijziging:  
 

Indien u verhuist naar een andere woonplaats en uw zoon/dochter een andere school 
zal bezoeken zult u uw kind op school afmelden. Wanneer u verhuist, maar uw kind 

blijft hier op school, wilt u dan niet vergeten uw adreswijziging door te geven aan de 
directie en de groepsleerkracht? 
Dit geldt ook als uw telefoonnummer of gezinssamenstelling verandert. 

Als uw kind onze school verlaat, stelt de groepsleerkracht een onderwijskundig 
rapport op voor de nieuwe school. 

mailto:carolien.lauwers@ggdzeeland.nl
http://www.ggdzeeland.nl/
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Studenten PABO en Scalda:  
 
Wij willen studenten graag de gelegenheid geven om het vak van groepsleerkracht, 

onderwijsassistent en klassen assistent via stages op onze school te leren. In overleg 
met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. 

Daarnaast is de stagiaire behulpzaam in de dagelijkse praktijk. Ook studenten van 
andere opleidingen kunnen ingezet worden. 
Soms hebben we een LIO-stagiair op onze school. Dit is een Leraar in Opleiding, die 

zijn of haar stage aan het afronden is. Deze LIO-stagiair mag, kan en zal de groep 
overnemen. In samenspraak met de eigenlijke groepsleerkracht(en) wordt het 

onderwijs vorm gegeven. Hierdoor kan aan de groep extra aandacht worden gegeven 
in de vorm van remedial teaching en pre-teaching (extra / bijles). 
 

 
Infectieziektewet: 

 
Sinds 1999 is in Nederland de nieuwe infectieziektewet in werking getreden. Deze 
wet bepaalt onder meer dat de directie van een school een ongewoon aantal zieken 

onder de kinderen en leerkrachten moet melden bij de GGD. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een ongewoon aantal zieken met diarree, geelzucht, 

huidaandoeningen of andere ernstige (mogelijk) besmettelijke aandoeningen. In het 
belang van de kinderen en personeel kunnen dan, in overleg met de GGD 

maatregelen genomen worden, om verdere verspreiding van de ziekte te helpen 
voorkomen. 
Wanneer bij uw kind, door de huisarts of specialist, een besmettelijke aandoening is 

vastgesteld, stellen wij het op prijs dat u dit meldt aan de leerkracht. Deze informatie 
zal vanzelfsprekend door de school vertrouwelijk worden behandeld. 

 
 
Overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs: 

 
In groep 8 zullen de leerlingen samen met hun ouders een keuze moeten maken 

voor de vervolgopleiding na de basisschool. De leerkracht zal hierbij zoveel mogelijk 
helpen en advies geven. 
De kinderen ontvangen een aantal brochures, waarin alle schoolsoorten in het 

Voortgezet Onderwijs uitvoerig worden besproken. Verder worden er in de loop van 
het schooljaar verschillende scholen bezocht. 

 
In het voorjaar, rond april, nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale 
Eindtoets Basisonderwijs. Vooraf plannen we altijd een infoavond, waarin we uitleg 

geven over deze eindtoets. Naast de uitslag van deze toets is het advies van school 
belangrijk. Zeker nu de eindtoets verplaatst is naar april. De wens van de ouder(s) 

en het kind worden natuurlijk ook meegenomen! 
In februari/maart wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een persoonlijk 
gesprek met de groepsleerkracht, om te overleggen welk schooltype (en soms 

school)  het beste is voor uw kind.  
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Sponsoring: 
 
Onze school onderschrijft en hanteert het Convenant "Scholen voor primair en 

voortgezet onderwijs en sponsoring". We hanteren de actuele versie van 2020-2022.  
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:  

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan 
de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Dit houdt ook in 
dat scholen in de samenwerking met de sponsor een gezonde leefstijl 

bevorderen en dat de samenwerking bijdraagt aan de toekomst van de 
kinderen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 

het fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of 
bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit 

onwetendheid van leerlingen, ter bescherming van de belangen van leerlingen. 
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij 

betrokkenen in gevaar brengen.  
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn 

met het onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur gestelde 
kwalitatieve eisen. Zo mag in (digitale) lesmaterialen en (digitale) 
leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen 

spraken zijn van onvolledige of subjectieve informatie. 
• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig 

moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school 
wettelijk opgedragen activiteiten mag niet afhankelijk worden van 
sponsormiddelen.  

• De (G)MR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag 
over sponsoring.  

Tevens zijn de volgende principes van kracht:  

o Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde 
levensstijl van leerlingen.   

o Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een 

maatschappelijke betrokkenheid.   
o De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige 

invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van 

leerlingen.   

De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.   
 

 
Klachtenregeling:  
 

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle 
belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. 

Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of 
personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, u kunt een klacht 
indienen. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie 

bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op 
te lossen.  
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Een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de 
betrokkenen. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. 
Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of directeur) en 

samen naar een oplossing te zoeken.  Op onze school geldt, zoals wettelijk 
voorgeschreven, een klachtenregeling. Het reglement is op verzoek voor iedereen ter 

inzage.  
De regeling voorziet in een contactpersoon per school en een vertrouwenspersoon 
per bestuur. Voor onze school is de contactpersoon: dhr. Piet Schutte. 

De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan 
bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van de scholengroep ProBaz is dat  

dhr. J. Klein uit Terneuzen (tel. 0115-614905).  
Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de 
vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn 

aangesloten bij de Klachtencommissie Christelijk onderwijs.  
Het adres van de commissie :  Stichting GCBO 

      Postbus 82324 
        2508 EH Den Haag 

Tel 070-3861697  

  email: info@gcbo.nl 
  internet: www.gcbo.nl  

 
Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot 

overeenstemming te komen, lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting 
beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft.  
 

Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van 
een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen 

terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden 
overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep gaan. Wel kunt u een 
rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.  

 

Naast de klachtenregeling, is de brochure „klachten op school, hoe los je ze op?‟ te 

downloaden via www.klachtenopschool.kennisnet.nl. 
 

 
Goede doelen. 

 
De Warande organiseert twee keer per jaar een actie voor het goede doel om de 
leerlingen bewust te maken dat zij iets kunnen betekenen voor anderen die het 

minder goed hebben dan zij. Enkele voorbeelden van acties voor het goede doel waar 
De Warande zich voor inzet, zijn Dorcas en Schoenmaatjes. 

 
Bezoek aan tandarts en dokter: 
 

Wij verzoeken u bezoek aan een dokter, tandarts als het enigszins mogelijk is buiten 
schooltijd te doen plaats vinden.  

Voor orthodontie is dat niet altijd mogelijk, dan graag aan het begin of het eind van 
de schooltijd, zodat uw kind toch de rest van de morgen of middag gewoon de les 
kan volgen. Indien mogelijk vragen we rekening te houden met het plannen, nl. niet 

in toetsperiodes of op ‘belangrijke’ dagen. Daarbij vragen we u zo’n afspraak 
minimaal een dag van te voren door te geven. 

 
 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.klachtenopschool.kennisnet.nl/
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Schoolboeken/vulpennen/mappen/agenda: 
 
Wij verzoeken u, als uw kind schoolboeken mee naar huis krijgt, er op toe te zien dat 

deze netjes worden behandeld. Indien boeken te veel beschadigd blijken te zijn, zal 
er schadevergoeding worden gevraagd. Wanneer de door school verstrekte 

vulpennen door eigen schuld defect raken, wordt op kosten van de leerling een 
nieuwe vulpen verstrekt. 
Vanaf groep 6 hebben de leerlingen een grote 4-rings multomap nodig, die ze zelf 

mogen / moeten aanschaffen. Daarnaast krijgen de kinderen een luxe 4 rings map 
voor het opbergen van te maken (computer)werkstukken.  

In groep 6 leren de kinderen werken met een (week)agenda, de school zorgt 
hiervoor.  
 

Mobieltjes: 
 

Mobiele telefoons zijn in principe verboden op school. Alleen in overleg met de 
directie kan toestemming gegeven worden een ‘mobieltje’ mee te nemen. Deze wordt 
op school uitgezet. De school is immers gewoon per telefoon bereikbaar. 

 
Schoolverzekeringen:  

 
De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar 

school toe gaat is de A.V.P., de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook 
onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen 
van vernieling, letsel of beschadiging door school gedekt wordt. Pas als duidelijke 

nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders 
aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In 

andere gevallen zal de A.V.P. aangesproken moeten worden van de ouders / 
verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de “schade”.  
Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te 

weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders, een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor 

de verzekerden gedurende het verblijf of op de daarbij behorende terreinen tijdens 
de officiële schooltijden. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op 
sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, 

schoolkamp en excursies in schoolverband. 
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Hoofdstuk 5   PERSONEEL. 
 
Hieronder vindt u de namen van de personeelsleden en de functie die ze hebben. 

Wanneer u ons wilt bereiken, verzoeken we u ons via school te bellen. Dit kan voor 
het doorgeven van belangrijke zaken, of om eventueel  een afspraak te maken.  
 

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: (0115-) 562115. 
 

Wilt u liever mailen, dan kunt u een (algemene) mail sturen naar het school 
mailadres: admin@warande-axel.nl   
 

Indien u contact wilt hebben met de leerkracht over uw kind, iets wilt melden of 
vragen, kunt u beter rechtstreeks mailen. De emailadressen staan hieronder 

weergegeven. 
Wel wijzen we u erop dat sommige collegae parttime werken en het daardoor even 
kan duren, voordat er gereageerd wordt. 

 
 

Dhr. P. Schutte              directeur en ICT-er     
     admin@warande-axel.nl 
Mevr. S.H. Zwiers       adjunct directeur en leerkracht groep 1 en 2  

     s.zwiers@warande-axel.nl 
Mevr. J. van Driel Intern begeleidster en leerkracht groep 6/7 

     j.vandriel@warande-axel.nl 
Mevr. J.M. Goud-van Vliet leerkracht groep 1   

     j.goud@warande-axel.nl 
Mevr. N. ’t Gilde   leerkracht groep 2 
     n.tgilde@warande-axel.nl 

Mevr. A. Oosterbroek-Potze leerkracht groep 3 
     i.oosterbroek@warande-axel.nl  

Mevr. J. Dees-Dieleman leerkracht groep  3 
     j.dees@warande-axel.nl 
Mevr. F. Dieleman  leerkracht groep 4 

     f.dieleman@warande-axel.nl 
Mevr. E. Maas-Buize    leerkracht groep 4 

     e.maas@warande-axel.nl 
Mevr.  K. Millenaar  leerkracht groep 5  
     k.millenaar@warande-axel.nl 

Mevr. L.T. de Moor-   leerkracht groep 6/7 
    Verstraten l.demoor@warande-axel.nl 

Mevr. C.M. Kielman  leerkracht groep 8 
     t.kielman@warande-axel.nl 
Mevr. A. Van Drongelen-  leerkracht groep 8         

        Boeije d.vandrongelen@warande-axel.nl 
Mevr. S. Bonte    gymleerkracht gr. 3 t/m 8 

      s.bonte@warande-axel.nl 
Mevr. A. Martens   leerkrachtondersteuner en ICT-er 
     a.martens@warande-axel.nl 

Mevr. M. Visser    onderwijsassistent 
      m.visser@warande-axel.nl 

Mevr. M.J. v.Acker-Dieleman  administratief medewerkster/onderwijsassistent  
     i.vanacker@warande-axel.nl 

mailto:admin@warande-axel.nl
mailto:administratie@warande-axel.nl

