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 De Molenkreek Prinses Irenestraat 14      

4507 BC Schoondijke   

 0117-401777       
E-mail demolenkreek@elevantio.nl     
Website: http://demolenkreek.scoba.nl  
 

 
Het schoolbestuur  
De Molenkreek valt onder het bestuur van stichting Elevantio.  
Deze stichting ́bestuurt openbare, katholieke, protestante, interconfessionele en 
samenwerkingsscholen in heel Zeeuws-Vlaanderen. De dagelijkse leiding ligt in handen van twee 
bestuurders.  
 
Het bestuurskantoor is te bereiken via: 
 

Markt 1   4571 BG Axel 

0114-347880 
 
 
INLEIDING 
 
De schoolgids van De Molenkreek is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de doelstellingen van 
ons onderwijs, de resultaten die we met onze kinderen bereiken, hoe wij ons onderwijs organiseren en 
allerlei praktische afspraken. 
Wij proberen op deze wijze u zo goed mogelijk te informeren over onze school. 
Op school werken wij in uw opdracht met uw kinderen. Wij willen dan ook graag dat u betrokken bent 
bij de school, want u bent uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. 
Wij willen voor u een open school zijn, waar u naar binnen kunt lopen met vragen en/of opmerkingen. 
Voor een goede samenwerking is het belangrijk met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.  
De schoolgids komt maar één keer paar jaar uit. Om u toch goed op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen komt er regelmatig een nieuwsbrief. We sturen de nieuwsbrief per e-mail naar alle 
ouders/verzorgers. De nieuwsbrief is ook na te lezen op de website van de school. Tevens verschijnt 
er via ‘klasbord’ de nodige informatie op klasniveau van de kinderen.   
 
DE SCHOOL EN HET ONDERWIJS 
 
De Molenkreek is een fusieschool tot stand gekomen in 2009 door de fusie van de R.K. school Sint 
Petrus en de P.C. school de Wegwijzer. In 2017 is de Ireneschool in Schoondijke gesloten. Een groot 
deel van de leerlingen van deze school is ook naar De Molenkreek gekomen. Hierdoor is er nu nog 
één school in Schoondijke. 
Sinds januari 2020 zijn we gehuisvest in het nieuwe multifunctioneel centrum aan de Irenestraat. In dit 
gebouw zitten we samen met de kinderopvang en een aantal dorpsgerelateerde organisaties.  
 

In ons werk zetten wij ons in om de kinderen op het gebied van leren en leven wegwijs te maken: 

1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  

2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op 
het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.  

3. Het onderwijs  
1. gaat er van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 
2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;  
3. is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.  

mailto:directie.demolenkreek@scoba.nl
http://demolenkreek.scoba.nl/
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4. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele 
begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.  

Onze school is ook een leefgemeenschap. We willen daarom een sfeer scheppen waarin kinderen 
zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Respect voor elkaar is voor ons belangrijk om elkaar in 
de school tegemoet te treden. Begrip en waardering voor andermans mening en levenswijze, voor 
mensen die zich onderscheiden door handicap, geloof, huidskleur of manier van leven. Dat houdt 
tegelijk een houding in van zorg voor elkaar, samenwerken en samen spelen. Verder willen we de 
zorg voor materialen en onze omgeving benadrukken. Verantwoordelijkheid dragen voor de goede 
gang van zaken hoort daar ook bij. Wij willen ook een bijdrage leveren aan de leefgemeenschap in het 
dorp. Initiatieven en activiteiten waar wij voor worden gevraagd, zullen wij met een positieve en 
actieve houding benaderen.  

ONS TEAM EN DE GROEPSINDELING 
 
Op onze school werken we met leerstofjaarklassen. Leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd. 
in combinatiegroepen. Hieronder ziet u de verdeling voor het schooljaar 2022-2023 met de 
verantwoordelijke leerkrachten.  
 

Groep 1-2 Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 
Woensdag: 

 
Mevr. M. Poot (juffr. Marlies) marliespoot@elevantio.nl 
Mevr. I. Boekhout (juffr. Ineke) inekeboekhout@elevantio.nl   
 

Groep 3-4 Maandag t/m woensdag: 
 
Donderdag en vrijdag: 

Mevr. D. v.d. Hauwe (juffr. Dorien) 
dorienvandehauwe@elevantio.nl   
Mevr. M. Goense (juffr. Marleen) marleengoense@elevantio.nl  
 

In de groepen 1 t/m 4 werken mevr. M. Goense op woensdag en mevr. I. Boekhout op maandag en 
donderdag ter ondersteuning.  
 

Groep 5-6 Maandag t/m vrijdag: Dhr. D. Bekooij (meester Dani) danibekooij@elevantio.nl  
 

Groep 7-8 Maandag t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 

Mevr. M. Langstraat (juffr. Mirjam) 
mirjamlangstraat@elevantio.nl   
Mevr. K van Hal (juffr. Karina) karinavanhal@elevantio.nl   
 

Klassen-
assistente 

Mevr. C. de Valcke (juffr. Cindy) werkt op maandag, donderdag en vrijdagmorgen als 
onderwijsassistent. Het accent van haar werkzaamheden ligt in de groepen 5 t/m 8. 
 

 
Mevr. B. de Paauw (juffr. Bertie) is onze intern-begeleider. Zij begeleidt en coördineert de zorg aan 
kinderen die (ontwikkelings-) problemen ondervinden. Haar werkdagen zijn donderdag en 
vrijdagmorgen bertiedepaauw@elevantio.nl 
 
Onze directeur is dhr. F. Boerebach (Frank). demolenkreek@elevantio.nl  
Hij is ook directeur van basisschool Molenbolwerk in IJzendijke en bij afwezigheid in Schoondijke daar 
te bereiken via tel. 0117 – 301542. 
Mevr. Langstraat is plaatsvervangend directeur. Zij is op de donderdagen ambulant om directietaken 
te vervullen. 
 
Waar door zo veel mensen gewerkt wordt, moet ook regelmatig schoongemaakt worden. Juffr. Lisette  
is onze schoonmaakkracht. 

 
Bereikbaarheid leerkrachten 
In principe zijn de leerkrachten tot een uur na lestijd op school bereikbaar, maar een afspraak maken 
is altijd beter. Berichten, mails of appjes die u na 18.00 uur en in het weekend stuurt, worden niet voor 
de volgende dag (of maandag) beantwoord. Heeft u berichten, die niet kunnen wachten, dan kunt u 
deze sturen naar demolenkreek@elevantio.nl Alleen deze mailbox wordt dagelijks na 18.00 uur en in 
het weekend gelezen en beantwoord. 

 

mailto:marliespoot@elevantio.nl
mailto:inekeboekhout@elevantio.nl
mailto:dorienvandehauwe@elevantio.nl
mailto:marleengoense@elevantio.nl
mailto:danibekooij@elevantio.nl
mailto:mirjamlangstraat@elevantio.nl
mailto:karinavanhal@elevantio.nl
mailto:bertiedepaauw@elevantio.nl
mailto:demolenkreek@elevantio.nl
mailto:demolenkreek@elevantio.nl
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DE SCHOOLTIJDEN 
 
Het hek van het schoolplein gaat voor de kinderen om 8.20 uur open. Voor die tijd moeten de kinderen 
buiten het plein wachten. Als het hek open gaat, lopen de kinderen direct door naar binnen. Groep 3-4 
gaat naar binnen via de hoofdingang; groep 5-8 via de zij-ingang. De lessen kunnen dan om 8.30 uur 
starten. 
De kinderen van groep 1-2 gebruiken de ingang achter de school. Ouders kunnen hun kinderen tot 
aan die deur brengen. Bij het uitgaan van de kleuters wacht de leerkracht met de kinderen bij de 
zandbak tot de ouders zich bij het hek van de speelplaats melden. 

Lestijden: 
Groep 1 en 2: 

Maandag, dinsdag en donderdag:  8.30 uur – 14.45 uur  
Woensdag:     8.30 uur – 12.15 uur 
Vrijdag:      8.30 uur - 12.00 uur 
 

Groep 3 t/m 8: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.45 uur   
Woensdag:     8.30 uur - 12.15 uur 
 
De lunchpauze is voor de groepen 1 t/m 4 van 11.45 – 12.15 uur en voor de groepen 4 t/m 8 van 
12.15 – 12.45 uur. 
 
ZIEKTE EN VERLOF PERSONEEL 

Bij verlof en ziekte proberen we uiteraard altijd een vervanger te zoeken, zodat de kinderen gewoon 
onderwijs kunnen ontvangen. Vanwege het nijpend personeelstekort in het onderwijs, kunnen we nog 
nauwelijks een beroep doen op invalkrachten. Is er geen vervanging beschikbaar, dan zullen eerst de 
leerkrachten die ter ondersteuning werken ingezet worden of een leerkracht van een combinatiegroep 
die mogelijk die dag een dubbele bezetting heeft. Is dit nog niet toereikend, dan worden de 
onderwijsassistente of intern-begeleider ingezet. Dit kan niet altijd, omdat hun eigen werk ook 
doorgang moet vinden. Vervolgens kijken we of we groepen kunnen samenvoegen of opsplitsen. In 
het uiterste geval (maar dit is zeker niet denkbeeldig als er meerdere leerkrachten tegelijkertijd 
afwezig zijn), zullen we ongediplomeerde mensen voor de klas moeten zetten of klassen naar huis 
sturen. In dat laatste geval zullen we uiteraard vooraf contact hebben met de ouders, om er zeker van 
te zijn dat de kinderen opgevangen kunnen worden.  

DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES 

Regelmatig bieden wij de gelegenheid aan leerkrachten of onderwijsassistenten in opleiding om bij 
ons hun praktijkervaring op te doen. Voorwaarden die we hierbij stellen, is dat er sprake moet zijn van 
een intensieve begeleiding van de stagiaires vanuit hun opleiding en dat de aanwezigheid van de 
stagiaire niet bezwaarlijk mag zijn voor de specifieke groep, waarin deze geplaatst wordt.  

Daarnaast kan het zijn dat er in de school ook LIO- stagiaires (Leerkrachten In Opleiding) werken.  
Dit zijn stages door studenten die op de drempel van afstuderen staan. De stagiair loopt dan 2 dagen 
in de week gedurende het hele schooljaar stage. Elke activiteit die een stagiaire in de school 
onderneemt, valt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.  
 
IDENTITEIT 

 
Onze school is een Interconfessionele basisschool.  
Er is voor een dusdanige organisatie gezorgd, dat er rekening gehouden wordt met ieders 
godsdienstige opvattingen.  
Vanuit een Christelijke levensovertuiging proberen we de kinderen te helpen bij hun groei naar het 
volwassen worden. Er wordt naar gestreefd om elk kind op zijn/haar niveau en mogelijkheden verder 
te helpen zonder onderbreking. Vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan een goede 
begeleiding van de kinderen gedurende de gehele schooltijd. Door een prettige sfeer te scheppen 
proberen we een situatie te laten ontstaan, waarin het kind zich thuis voelt en fijn kan leren en spelen.  
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We werken met de methode Trefwoord voor religieuze vorming. De lessen uit Trefwoord worden als 
dagopening gebruikt, anders als inhoud van de godsdienstlessen.  
Godsdienstige vorming is voor ons meer dan een aantal keer per week godsdienstonderwijs geven. 
Het moet ook blijken uit de sfeer die er op school heerst, het gevoel van veiligheid en geborgenheid. 
Tijdens de godsdienstlessen gaan we uit van de eigen beleving van de kinderen. De lessen worden 
gegeven volgens de methode “Trefwoord”. Hiermee werken we bijna dagelijks met een weektotaal 
van 1 uur. 
Als er interkerkelijke bijeenkomsten zijn (bijv. de 4 mei viering) wordt hier alle medewerking aan 
verleend. Kinderwoorddiensten in diverse kerken worden, indien deze op tijd doorgegeven zijn aan de 
school, in de Nieuwsbrief genoemd. 
Op verzoek werken we mee kindervieringen of kinderactiviteiten (bijv. met Kerst en Palmpasen) 
georganiseerd vanuit de rooms katholieke kerk of protestante gemeente. Kinderen die daarvoor zijn 
aangemeld, bieden we, in samenwerking met de r.k.-parochie, de gelegenheid om zich voor te 
bereiden op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.  
 
TOELATING VAN DE LEERLINGEN 
 
De ouders kiezen een school voor hun kind. Dit doen ouders op basis van informatie die ze uit de 
schoolgids halen, naar aanleiding van een of meerdere gesprekken met vertegenwoordigers van 
school en via andere kanalen. 
Als ouders ter oriëntatie de school bezoeken, kunnen ze aan het eind van dat bezoek om een 
aanmeldingsformulier vragen. Daarmee kunnen ze hun kind inschrijven. Deze informatie is voor een 
deel bepaald door wettelijke regels. Denk aan geboortenaam en gegevens van de ouders. Voor een 
deel gaat het om informatie die van belang is voor de school om het aanbod zo goed mogelijk te 
kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Denk bijvoorbeeld aan allergie, dieet of 
ziekte. Ook vragen wij bij het inschrijfformulier toestemming voor een aantal privacygevoelige zaken in 
het kader van de AVG. Wij wisselen met geen enkele instantie informatie over uw kind uit, zonder uw 
schriftelijke toestemming (m.u.v. de wettelijk verplichte uitwisseling, bijv. in het kader van de 
leerplicht). 
 
Het kan zijn dat de nieuwe leerling bijzondere onderwijsbehoeften heeft, bijvoorbeeld vanwege 
medische, fysieke of ontwikkelingsproblemen. De school zal dan in overleg met ouders en eventueel 
andere betrokken alvorens tot inschrijving over te gaan, moeten vaststellen of de school de gevraagde 
hulp of zorg kan bieden. Is dit niet het geval dan zal de school de ouders ondersteunen bij het vinden 
van een school die de gevraagde hulp of zorg wel kan bieden (Passend Onderwijs). Dit kan een 
andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis-)onderwijs. 
 
In de regel komen kinderen als ze 4 jaar zijn naar onze school. Een tot twee maanden voor ze 4 
worden, mogen ze al eens kennismaken met de leerkrachten en klasgenootjes van de groep waar ze 
in komen. Deze data (maximaal 5 keer) bespreken de ouders met de groepsleerkracht. Kinderen zijn 
leerplichtig vanaf 5 jaar. Van de 4-jarigen wordt echter een geregeld schoolbezoek verwacht.   
 
Wij begrijpen dat kinderen in de beginfase best eens moe zijn en dat een hele schoolweek soms te 
lang kan zijn. Er komt heel veel op hen af als ze pas naar school gaan. Bij vierjarigen is het geen 
probleem als ze af en toe een ochtend/middagje niet naar school kunnen komen bijv. vanwege 
vermoeidheid. Wel verwachten we dat u dit even aan ons bericht. Het is verstandig om uw kind 
uiteindelijk en vlot te laten wennen aan het schoolritme, dus wij vragen u de mogelijkheid tot een 
‘schoolvrije’ dag alleen te gebruiken als het echt nodig is. 
 
PLUSKLAS 
 
Er is op onze Elevantio-scholen ook aandacht voor kinderen die niet genoeg hebben aan de 
basisleerstof. Voor sommige kinderen is extra werk in de klas voldoende, andere kinderen hebben 
meer uitdaging nodig. Binnen ons bestuur is er voor deze kinderen de plusklas (groep 6 t/m 8). Eén 
keer per 2 weken komt een groep kinderen onder leiding van een leerkracht in Oostburg samen om 
lesstof te verwerken die meer biedt dan het reguliere programma. 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de plusklas, dienen leerlingen te voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Zo moet de school zelf al diverse stappen ondernomen hebben en deze 
kunnen aantonen. Ook moeten er bij de toetsen goede resultaten behaald zijn. De scholen van ons 
bestuur hebben allemaal de beschikking over een instrument waarmee kinderen die mogelijk 
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hoogbegaafd zijn, met hun sterke en zwakke punten in kaart kunnen worden gebracht. De gegevens 
hiervan zijn voor de commissie, die beslist over de toelating tot de plusklas, ook van belang. Binnen 
dit instrument (Sidi) is er ruimte voor de mening van de ouders/verzorgers en de observaties van de 
leerkracht. Deze toelating is altijd voor de duur van één schooljaar en ouders/verzorgers tekenen voor 
akkoord.  
 
Voor de kinderen die de Plusklas bezoeken, proberen we ook in de eigen groep aanpassingen te 
doen. Dit kan bijvoorbeeld door het compacten van leerstof of meer verdieping of verrijking aan te 
bieden. 
 
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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.  

VVE op De Molenkreek 
Het leerproces van een kind start niet bij aanvang van de basisschool, maar is een proces wat al 
begint vanaf 0 jaar. Het is belangrijk om ons onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften 
en de beginsituatie van een kind. Het is daarom essentieel dat voorschoolse educatie 
(peuterspeelzaal) en vroegschoolse educatie (kleuteronderwijs) goed op elkaar afgestemd zijn. Wij 
zijn ons daarvan bewust en werken er samen aan om kinderen een goede start te geven op onze 
school, door zo goed mogelijk aan te sluiten op het niveau van het individuele kind.   

Binnen het MFC in Schoondijke wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. We werken 
samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw, Stichting Kinderopvang Zeeuws 
Vlaanderen. SKZV gebruikt KIJK als registratie instrument. Dit dient als basis voor het overleg en 
overdracht van de kinderen van de voor- naar vroegschoolse educatie. Binnen onze school wordt in 
de kleutergroepen Onderbouwd gebruikt als registratie-en rapportage instrument. 

Er vindt 3 keer per jaar een kerngroepoverleg plaats waarin alle partijen plaatsnemen. Tijdens zo’n 
overleg komt de inhoud en invulling van ons VVE programma ter sprake. Indien mogelijk sluit hier ook 
de jeugdverpleegkundige van de GGD aan.  
We streven ernaar om meerdere keren per jaar gezamenlijke activiteiten met 
peuterspeelzaal/kinderopvang te doen. Zo proberen we de stap van voorschoolse educatie naar 
vroegschoolse educatie (peuterspeelzaal naar basisschool) soepel te laten verlopen.  

Er zijn diverse afspraken gemaakt om de doorgaande lijn te waarborgen. De invulling van deze 
afspraken zijn opgenomen in het ‘Borgingsdocument VVE doorgaande lijn Schoondijke’. Hierin staan 
o.a.:  

·  Afspraken omtrent warme overdracht met GGD.  
·  Afspraken omtrent warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool.  
·  Afspraken voor doelgroepkinderen (kinderen met speciale onderwijsbehoeften of 
ontwikkelingsachterstand).  
·  Afspraken omtrent de wijze waarop gegevens overgedragen worden en terugrapportage plaatsvindt 

Uitwisseling van gegevens vindt enkel plaats als ouders daar toestemming voor geven.  
Om de doorgaande lijn invulling te geven op onze school streven we naar:  

·  Afspraken omtrent de afstemming in programma en thema's.  
·  Afspraken omtrent doorgaande leerlijnen en streefdoelen.  
·  Afspraken omtrent afstemming in het pedagogisch en educatief handelen. 
·  Afspraken omtrent afstemming regels en routines.  
·  Afspraken omtrent intake en het informeren van ouders. 
·  Afspraken omtrent stimulatie van ouders om thuis VVE activiteiten te doen.  
·  Afspraken omtrent de afstemming van de interne begeleiding en zorg.  
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VERVOLGONDERWIJS 
 
Na het basisonderwijs gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs. In het laatste jaar op De 
Molenkreek wordt bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs voor de leerling geschikt is.  
De overstap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is weer een grote stap voor de 
kinderen. Op de basisschool ben je de oudste, en dan opeens ben je weer de jongste in het 
voortgezet onderwijs. Dat vraagt gewenning. 
 
De meeste kinderen gaan naar het Zwincollege. Daarom organiseert deze school enkele keren per 
jaar een ‘proefochtend’ voor groep 8 (samen met hun leerkracht), een ouderavond en een open 
avond. Ouders en leerlingen van groep 8 kunnen zo kennismaken met dit college en de manier van 
werken in het voortgezet onderwijs.  
Kinderen die naar andere scholen voor voortgezet onderwijs gaan, kunnen, in overleg met de 
leerkracht, ook daar de open dagen of kennismakingsbijeenkomsten bijwonen. 
 
De ouders van de schoolverlaters kiezen, in overleg met de groepsleerkrachten van groep 8, het 
vervolgonderwijs. De basisschool heeft zich in de acht jaar dat het kind op school zit, een beeld 
gevormd van de mogelijkheden van het kind. De basisschool geeft ouders een advies over de te 
volgen richting van voortgezet onderwijs op basis van dit beeld. Dit advies wordt aan de ouders voor 1 
maart kenbaar gemaakt. Als de ouders een andere keuze voor hun kind willen maken, kunnen zij dit 
ook aan de school voor voortgezet onderwijs kenbaar maken. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
scholen voor voortgezet onderwijs ook soms een eigen toelatingsbeleid hanteren. 
 
De kinderen op onze school krijgen vanaf groep 5 huiswerk. Dit zien wij ook als een soort 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Als kinderen in het basisonderwijs nooit huiswerk krijgen, 
en dan in het vervolgonderwijs ineens wel, kan het lastig zijn voor kinderen om daar aan te wennen. 
Het huiswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het leren voor een toets, opdrachten maken, voorbereiden 
spreekbeurt e.d.  
Verder kan het zijn dat kinderen die ziek zijn geweest, of kinderen die wat moeite hebben met een 
bepaald vak, wat extra werk mee naar huis krijgen. Dit laatste gebeurt uiteraard in overleg met de 
ouders. Schoolwerk doe je in principe op school. Thuis moet er ruimte zijn voor andere activiteiten die 
evenzeer belangrijk zijn. 
 
UITSTROOM 
 
Aan het einde van de vorige drie schooljaren zijn 37 leerlingen van De Molenkreek naar het 
voortgezet onderwijs gegaan. Ze gingen (bijna) allemaal naar het Zwincollege. Deze leerlingen zijn 
naar de volgende richtingen uitgestroomd: 
 

Aantal Advies = uitstroom in de schooljaren  
2019-2020 t/m 2021-2022 

 Aantal Advies = uitstroom in de schooljaren 
2019-2020 t/m 2021-2022 

1 Praktijkonderwijs  12 Havo 

9 Vmbo-B/K  1 Havo/Vwo 

8 Vmbo-T  1 Vwo 

5 Vmbo-T/ Havo    

 
        
ANALYSE OPBRENGSTEN SCHOOLVERLATERS 
 
Jaarlijks analyseren wij de opbrengsten van ons onderwijs. Hierbij kijken we welke prestaties er 
geleverd zijn ten opzichte van de verwachtingen die wij van de leerlingen mogen hebben. Deze 
analyse maken wij voor de vakgebieden rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling en we 
kijken ook in hoeverre de leerlingen de verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
verwezenlijken. Met deze analyses kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs meten en waar nodig 
verbeteringen aanbrengen.  

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen in april een verplichte eindtoets. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. Scoort de leerling op 
de toets aanzienlijk beter dan het advies dat de school eerder heeft gegeven, dan mag de school het 



9 
 

De Molenkreek - Schoolgids 2022-2023                                                          

advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen 
kunnen niet slagen of zakken.  

De Molenkreek gebruikt de IEP-toets als verplichte eindtoets. De resultaten van de eindtoets geven 
aan dat groep 8 in de schooljaren 2018-2019 t/m 2021-2022 boven de landelijke norm gescoord heeft. 
De inspectieondergrens van de schoolvergelijkingsgroep is vastgesteld op 78,5. Over de genoemde 
schooljaren lag ons gemiddelde rond de 84. 
Vanwege de coronacrisis is er in 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. 

De resultaten geven een algemeen (gemiddeld) beeld, maar houden geen rekening met bijzondere 
omstandigheden van individuele leerlingen. In sommige omstandigheden hoeven ook de resultaten 
van bepaalde leerlingen niet meegeteld worden in het schoolgemiddelde of hoeven kinderen niet deel 
te nemen aan de eindtoets. 

SCHOOLONTWIKKELING 
 
Een goed pedagogisch klimaat is voor onze leerlingen een vereiste. De leerlingen moeten zich op 
school veilig voelen.  
 
Ook het goed en verantwoord aanbieden van de leerstof vraagt voortdurend nadenken en aanpassen. 
Het goed plannen van de leerstof voor een zeer gedifferentieerde groep leerlingen is ingewikkeld.  
Wij proberen de kinderen te benaderen vanuit hun onderwijsbehoeften. Deze staan centraal bij het 
vormgeven van de lessen. Om dit verwezenlijken laten wij ons voornamelijk inspireren door de 
uitgangspunten van het ‘Handelingsgericht Werken’, welke hieronder worden uitgelegd. 
 
Handelingsgericht Werken 
Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. 
Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken. Werken 
met 1-zorgroute betekent dus ook proactief handelen en denken in pedagogisch optimisme. 
Handelingsgericht werken gaat uit van 7 uitgangspunten, deze zullen in ons onderwijsproces centraal 
staan:  
1. De onderwijsbehoeften staan centraal. 
Wat heeft een leerling nodig om bepaalde doelen te bereiken? Belangrijk is ook te kijken wat reeds 
werkt en hierop voort te borduren. Denk aan instructie, leertijd, uitdaging, enz. 
2. Wisselwerking en afstemming. 
Bij handelingsgericht werken gaat het steeds over een specifiek kind in een specifieke onderwijs- en 
opvoedingssituatie, waarin leerkracht, leerling, groep en ouders elkaar beïnvloeden. We gaan in die 
situatie op zoek naar belemmerende en stimulerende factoren, waarbij zo breed mogelijk wordt 
gekeken. Van daaruit op zoek kunnen gaan naar wat haalbaar en realistisch is.                                                                                                                                                                          
3. De leerkracht doet ertoe. 
Het leerkrachtgedrag is van belang. Dit moet uiteraard afgestemd worden op de onderwijsbehoeften 
van het individuele kind. Op deze manier werken betekent dat de leerkracht zijn onderwijs/zorgaanbod 
op de behoeften van de leerlingen kan afstemmen en zo een passend aanbod probeert te bieden. 
4. Het positieve in een situatie wordt gezien en benut. 
We zoeken steeds naar sterke kanten van leerling, groep, ouders en leerkrachten. Een essentiële 
vraag is: “Wat gaat (wel) goed?” Zo vergroten we het competentiegevoel en uiteraard ook de 
motivatie. 
5. Constructief samenwerken is belangrijk. 
Dit veronderstelt een goede communicatie en een aanvaarden van gelijkwaardigheid van alle 
samenwerkende partners: leerling, ouders, leerkracht en begeleider. 
6. We werken doelgericht. 
We stellen haalbare doelen, evalueren deze en stellen deze zo nodig bij. 
7. We werken systematisch en transparant. 
We doorlopen de procedure stap voor stap en zorgen ervoor dat die heel duidelijk is voor iedereen. 
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GEZONDE EN DUURZAME SCHOOL 

 
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met ‘De Gezonde School’. We kiezen daarbij voor een 
positieve aanpak, we richten ons hierbij met name op de voeding en het welbevinden.  
Als school vinden we het belangrijk dat er gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, 
tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken.  
Wat betreft traktaties geldt de volgende afspraken:  

- De traktatie wordt uitgedeeld op een ander moment dan voor het speelkwartier, zodat de 

traktatie niet het gezonde ‘tussendoortje’ (bijv. fruit) vervangt.  

- Als de traktatie overduidelijk ongezond is, dan wordt de traktatie aan het eind van de 

schooldag meegegeven naar huis. U kunt dan als ouder zelf beoordelen of uw kind dit mag 

eten. 

De school gaat ervanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al heeft ontbeten. Een goed 
ontbijt en gezonde tussendoortjes zorgen voor energie en de benodigde concentratie op school. Om 
ouders hierbij te helpen en advies te kunnen geven hebben we een aantal activiteiten op school. Zo 
doen we mee aan het nationale schoolontbijt en de week van de gezonde pauzehap. We werken in de 
klassen met lessen die hierbij aansluiten en (soms) er is daarbij ook informatie voor de ouders 
beschikbaar. Ouders zullen worden benaderd door de leerkracht wanneer ze zien dat er nog met 
regelmaat gekozen wordt voor een niet gezonde pauzehap, lunch of drinken. Gezond eten gaat ook 
over goed voor jezelf zorgen. 
 
Als ‘tussendoortje’ rond het speelkwartier stellen we op dinsdag, woensdag en donderdag fruit 
verplicht. U kunt uw kind dit zelf meegeven. Tegen een vergoeding van € 25,00 kunt u er ook voor 
kiezen om dit gedurende het gehele schooljaar door school te laten verzorgen (de school verstrekt op 
die dagen dan het fruit aan de kinderen met een ‘fruitabonnement’). Dit fruit wordt verzorgd door De 
Groene Polderwinkel en is zo veel mogelijk seizoensgebonden.  
 
Op school kijken we ook naar het milieu en proberen we te werken aan een duurzame omgeving. 
Papier, plastic, groen- en restafval zamelen we gescheiden in. Ook proberen we de hoeveelheid afval 
te beperken. Ouders kunnen hieraan meewerken door bijv. drinken mee te geven in een navulbare 
beker (i.p.v. in een weggooiverpakkingen). Zo werken we met z’n allen aan een gezonde wereld, voor 
onszelf maar ook om ons heen.  
U kunt op school ook lege batterijen, cartridges en leeg (kunststof) schrijfgerei (pennen, stiften e.d.) 
inleveren ter recycling.  
 
Gezonde school betekent ook sociaal-emotioneel gezond: dat je je thuis en gewaardeerd voelen, 
voldoende vrienden hebt, goed ka samenwerken en voor jezelf kan opkomen. Ten behoeve van dit 
welbevinden van de kinderen werken we met de methodes Trefwoord en Kwink.  

 
ZIEKMELDING 
  
Volgens de ‘Wet infectieziekten’ zijn scholen verplicht om aan de GGD te melden als er een 
ongewoon aantal zieken is, zodat de GGD in zo’n geval onderzoek kan doen naar de klachten. Wij 
zullen daarom bij een ziekmelding aan de ouders vragen wat de klachten van het kind zijn, waarbij we 
vanzelfsprekend rekening houden met de privacy. 

 
HOOFDLUIS 
 
Elke eerste week na een schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Als er bij 
een leerling luizen of neten worden aangetroffen, moet de leerling direct behandeld worden om 
verspreiding te voorkomen. Wij nemen uiteraard eerst contact op met de ouders en vragen hen hun 
kind onmiddellijk te behandelen. Het is belangrijk om de kinderen ook regelmatig thuis te controleren. 
Weet u niet hoe u luizen of neten kunt herkennen of hoe u luizen of neten kunt bestrijden, vraagt u 
dan op school even om advies. 
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OVERBLIJVEN 
 
De lunchpauze is een half uur, dus we gaan er van uit dat de meeste kinderen op school blijven 
lunchen. Tijdens het overblijven is er toezicht door een leerkracht en/of ouders. 
 
Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden 
Voorzie beker en broodtrommeltjes van naam! Voor zoekgeraakte of beschadigde spullen zijn de 
toezichthouders en de directie niet verantwoordelijk of aansprakelijk. 

Overblijfhulp  
We kunnen altijd extra hulp bij het overblijven gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn om ons 
overblijfteam te komen versterken, dan kunt u informatie opvragen bij de directie. Ouders die helpen 
bij het overblijven ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.   

 
VOOR EN NASCHOOLSE OPVANG 
 
In Schoondijke wordt de voor- en naschoolse opvang geregeld door Stichting Kinderopvang Zeeuws- 
Vlaanderen. www.kinderopvangzvl.nl  

 
 
VERLOF AANVRAGEN 
 
Wanneer u uw kind eens een dag mee moet nemen voor bijvoorbeeld een familiegebeurtenis, moet u 
daarvoor schriftelijke toestemming vragen aan de directeur. We hebben daar een formulier voor. U 
kunt deze verkrijgen bij de leerkracht of bij de directie.  
De leerplichtambtenaar heeft met alle scholen en schoolbesturen in de gemeente afspraken gemaakt 
over de manier van aanvragen en de toekenning/afwijzing. Ook onze school hanteert deze afspraken. 
Wij vragen u afspraken met de tandarts of de dokter zo veel mogelijk buiten de schooltijden maken. 
Als dit een keer niet lukt, moet u toestemming vragen aan de directeur. 
 
Extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend wanneer het voor ouders alleen mogelijk is om, 
vanwege de specifieke aard van hun beroep, buiten de schoolvakantie met de kinderen op vakantie te 
gaan. Bij het begrip 'specifieke aard van het beroep' dient met name te worden gedacht aan 
seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, 
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie op vakantie te gaan. Het 
moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot 
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit bijzondere vakantieverlof kan slechts 
eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen worden verleend en mag nooit opgenomen 
worden in de eerste twee weken van het schooljaar. 
Wanneer ouders zonder toestemming buiten de schoolvakantie op vakantie gaan, licht de directeur de 
ouders in over de consequenties en doet hiervan melding bij de leerplichtambtenaar (RBL). Deze 
leerplichtambtenaar kan besluiten tot het opmaken van een proces-verbaal. 

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 (http://www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:  

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim  

Indien uw kind onaangekondigd niet op school is, proberen wij zo spoedig mogelijk contact met u op 
te nemen. Daarvoor is het van belang dat u bij wijziging van bijvoorbeeld een telefoonnummer dit ook 
tijdig doorgeeft aan de leerkracht. U kunt ziekte van uw kind uitsluitend telefonisch doorgeven. Als het 
mogelijk is, graag vóór schooltijd. Wij weten dan dat wij uw kind die dag niet moeten verwachten. Dit 
voorkomt gevoelens van onrust bij de leerkrachten. Als wij niets van u horen, dan nemen wij aan dat 
uw kind gewoon van huis is vertrokken.  

http://www.kinderopvangzvl.nl/
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Dagelijks houden we in de klassen een verzuimregistratie bij, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen ziekte, te laat op school, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. Aan het eind van elke 
maand verzamelen we dit op schoolniveau. Bij eventueel ongeoorloofd verzuim zal er, als de directie 
daar reden toe ziet, contact met de ouders/verzorgers worden opgenomen om een en ander te 
bespreken en er kan melding bij de leerplichtambtenaar volgen. Deze kan dan een afspraak met de 
ouders maken.  

GYMNASTIEK 
 
De gymlessen vinden normaal gesproken plaats in de gymzaal in het MFC. 
Bij gunstige weersomstandigheden kunnen de gymlessen ook buiten worden gegeven. 

Wanneer Welke groep 

Maandagmiddag groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8 

Woensdagmorgen groep 3-4. groep 7-8  

Vrijdag groep 1-2, groep 7-8 

 
Bij slecht weer maken de kleuters ook op de andere dagen gebruik van de gymzaal. 
De kinderen krijgen een gymtas van school. Alle kinderen hebben gymschoenen nodig. Deze mogen 
niet (ook) buiten gebruikt worden. 
 
CULTURELE ACTIVITEITEN:  sport- en cultuurmenu 

De kinderen van De Molenkreek draaien mee in een cultureel programma dat i.s.m. Cultuur Educatie 
Zeeuws-Vlaanderen is opgezet, het zogenaamde ‘Cultuurmenu’. Dit houdt in dat er in alle klassen 
jaarlijks twee culturele activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten kunnen op school 
plaatsvinden, maar ook bijvoorbeeld in een theater of museum. In de loop van de acht schooljaren 
komen uw kinderen in aanraking met de verschillende culturele disciplines, zoals dans en muziek, 
beeldende kunst, literatuur en musea.  
Ook op het gebied van sport biedt deze organisatie jaarlijks aan alle groepen bijzondere activiteiten 
aan. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  EN ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
De school geeft ouders op verschillende manieren gelegenheid mee te werken en mee te denken over 
de school en het onderwijs: 
 
- De medezeggenschapsraad (MR). 
Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel vormen samen 
de medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt belangrijke beleidsplannen van het bestuur en kan 
ook zelf adviezen aan het bestuur geven. Belangrijke zaken die door de medezeggenschapsraad 
moeten worden besproken zijn: het personeelsbeleid, de werkomstandigheden op school, het 
schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.  
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs. De 
school kent een eigen Reglement Medezeggenschap. In principe zijn er om de twee jaar verkiezingen 
voor deze raad. De bezetting van onze medezeggenschapsraad vindt u in het laatste hoofdstuk van 
deze schoolgids. 

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de 39 Elevantio-scholen. In deze 
GMR worden de scholen door een aantal leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. Zij vergaderen 
vijf keer per jaar en enkele keren samen met het schoolbestuur. In de vergaderingen van de GMR 
komen zaken aan de orde, die van school overstijgend belang zijn. 

- Activiteitencommissie (AC) 
De Activiteitencommissie bestaat uit ouders van de school en biedt praktische ondersteuning bij 
allerlei schoolactiviteiten, met name bij feesten en vieringen. 
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De ouders wordt gevraagd per schooljaar op basis van vrijwilligheid een bedrag aan de 
activiteitencommissie te betalen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in samenspraak met de 
Medezeggenschapsraad vastgesteld. Van dit geld betaalt de activiteitencommissie feestelijke 
activiteiten, zoals Sinterklaas, de kerstviering, paasbrunch, koningspelen, sportdag, enz.  
Het is voor de activiteiten echter wel belangrijk, dat deze bijdrage door zo veel mogelijk 
ouders/verzorgers betaald wordt.  
Voor het schoolreisje wordt nog een jaarlijks vastgestelde eigen bijdrage van de ouders gevraagd. 
Wie de contactpersoon is van de Activiteitencommissie vindt u in het laatste hoofdstuk van deze 
schoolgids. 
Naast de leden van de Activiteitencommissie kennen we ook een groep met ‘oproepouders’, die 
incidenteel hulp willen bieden bij schoolactiviteiten. Wilt u deel uitmaken van deze groep, dan kunt u 
dit kenbaar maken bij de directeur of de contactpersoon van de Activiteitencommissie 
 
 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN PER SCHOOLJAAR 

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, die niet door de overheid worden bekostigd. Alle kinderen 
nemen deel aan deze activiteiten, ongeacht of de vrijwillige bijdrage wordt voldaan. 
De hoogte van dit bedrag stelt de directeur jaarlijks vast in overleg met de medezeggenschapsraad.  
 
Voor dit schooljaar is de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld op €17,50 per leerling. Dit 
bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL39 RABO 0101243006 inz. Act. De Molenkreek 
o.v.v. ‘vrijwillige ouderbijdrage’ + de naam en de groep van uw kind.  

Voor de schoolreis en voor het kamp (groep 8) vragen wij nog een extra eigen bijdrage. Ook deze 
bijdrage is op basis van vrijwilligheid. 
 
Eén keer per schooljaar komt er een schoolfotograaf. Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s 
gemaakt. U beslist zelf of u deze foto’s koopt. 

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen  
Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel om alle kinderen ongeacht de financiële situatie 
van hun ouder(s), mee te laten doen met hun leeftijdgenoten. Dit op het gebied van sport, cultuur en 
schoolse activiteiten.  
Met een vergoeding van de Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan genoemde 
activiteiten. Zo wordt voorkomen dat kinderen om financiële redenen buitengesloten worden. 
Komt u voor uw kind in aanmerking voor een bijdrage van de stichting? 

• ·  Woont u in Zeeuws-Vlaanderen?  

• ·  Is uw besteedbaar inkomen onder 120% van de bijstandsnorm?  

• ·  Is de leeftijd van een schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar?  

• ·  Is er een concrete vraag op het gebied van sport, school of cultuur?  

Neem dan contact op met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. De contactgegevens vindt u achter 
in de schoolgids bij Contacten.  

VEILIGHEID 

Wij vinden het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. Een school waar kinderen en 
leerkrachten zich thuis en prettig voelen. Een school waar ouders hun kinderen met een goed gevoel 
naar toe laten gaan. Een school waar iedereen weet en voelt; ”Daar is het veilig! Daar kan ik zijn zoals 
ik ben en daar word ik met respect behandeld. Het maakt niet uit welke functie ik in die school inneem, 
of ik nu kind ben, ouder, leerkracht, directeur, onderwijsassistent, stagiaire, conciërge, of welke functie 
dan ook.  
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We maken continu werk van een sociaal veilig schoolklimaat.  
• We monitoren de veiligheid: Voelt iedereen zich gezien en gehoord? Voelen leerlingen zich veilig? 
Door de wet veiligheid op school zijn wij verplicht de veiligheidsbeleving jaarlijks te monitoren. Door dit 
te monitoren en ontwikkelpunten aan te pakken, verkleinen we de kans op agressief gedrag.  
• We voeren gesprekken: Een sociaal veilige school vraagt een continu gesprek. Op Elevantio scholen 
wordt er ruimte geschept om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over verschillen in opvattingen 
over acceptabel of onacceptabel gedrag, hoe om te gaan met agressie, om onzekerheid te uiten of 
vragen stellen. 
• We zorgen voor een aanspreekpunt waar en bij wie leerlingen, ouders en medewerkers onvrede 
kunnen uiten of een klacht kunnen neerleggen. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij 
ongewenst gedrag, dus ook bij agressie en seksuele intimidatie.  

De school beschikt over een schoolveiligheidsplan. Dit betreft de fysieke en sociale veiligheid. Dit plan 
is via de directeur op te vragen. Wij willen dat onze school een plek is waar kinderen, maar ook 
ouders en teamleden, zich veilig en gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en met plezier naar toe 
komen. Een dergelijk schoolklimaat wordt gemaakt door de kinderen, de teamleden en de ouders. De 
goede sfeer heeft een positieve invloed op ieders functioneren en welbevinden. Kinderen vinden het 
fijn om naar school te gaan, leerkrachten hebben plezier in en op het werk en ouders vinden het 
prettig om de school binnen te komen en om daar waar het kan en nodig is, hulp te bieden.  

Gedragscode  
Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen 
moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de 
overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang 
met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang 
is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of de 
intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen, ontwikkeld. De afspraken zijn:  
• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of 
bestuur van de school wordt nooit getolereerd  
• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen  
• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd  
• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord  
• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden  
• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief  
• Breng uw kind op tijd in de klas  
• Bewaar de rust in het schoolgebouw  
• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken  
• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of 
schreeuwen.  
De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve 
ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig 
worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en 
verwijdering (zie de klachtenprocedure). 

Veiligheidscommissie 
De veiligheidscommissie op onze school bestaat uit de leerkrachten Karina van Hal en Bertie de 
Paauw. Voor zaken die betrekking hebben op bovengenoemde kunnen kinderen en ouders bij hen 
terecht. U kunt de veiligheidscoördinatoren bereiken via  karinavanhal@elevantio.nl of 
bertiedepaauw@elevantio.nl of via het telefoonnummer van de school 0117-401777. 
  
TOELATING, WEIGERING, TIME-0UT, SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 
 

Aanvullend op de klachtenregeling vermelden we de procedure rondom ‘Toelating, weigering, time-
out, schorsing en verwijdering’. Ouders hebben een keuzevrijheid: zij zoeken een school die het beste 
aansluit bij hun eigen opvattingen en ideeën over goed onderwijs en die zij het beste vinden 
aansluiten bij aard en karakter van hun kind (levensbeschouwelijke, pedagogische en didactische 
uitgangspunten). In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. De (on)mogelijkheden van de 
individuele basisschool zijn bepalend voor de toelating van een kind. Hierbij wordt gekeken naar:  

mailto:karinavanhal@elevantio.nl
mailto:bertiedepaauw@elevantio.nl
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• de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind, het zorgprofiel van de 
school  
• de groepsgrootte  
• de groepssamenstelling  
• de beschikbare huisvesting  
• de beschikbare personeelsformatie  
 

Het niet honoreren van een toelating van een kind wordt tot een minimum beperkt. Ouders ontvangen 
een schriftelijke mededeling, met redenen omkleed, van het besluit indien een kind niet wordt 
toegelaten. De toelating van een kind mag niet afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de 
ouders. Ouders en leerlingen dienen de bijzondere grondslag van de school te onderschrijven of te 
respecteren. Leerlingen zijn verplicht met alle activiteiten mee te doen; uitsluitingen, bijvoorbeeld van 
het bijwonen van vieringen en godsdienstlessen zijn niet mogelijk een en ander met inachtneming van 
artikel 58 WPO.  
 
Binnen het schoolbestuur wordt een protocol rondom time-out, schorsing en verwijdering 
gehanteerd. Het is een eenduidig protocol en treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst 
gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er 

worden 3 vormen van maatregelen genomen:  
• Time-out  
• Schorsing  
• Verwijdering  
 

Time-out.  
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden:  
• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school 
ontzegd.  
• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het 
incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1).  
• De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden 
geschorst conform de schorsingsprocedure. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat 
niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met 
de ouders.  
• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht 
en een lid van de directie van de school aanwezig.  
• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door 
de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2).  
• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  
• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk of per mail gemeld aan het bevoegd gezag.  
 

Schorsing.  
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo 
ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar 
onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 
maatregel en om goedkeuring gevraagd.  
• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk 
worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 
gewaarborgd kan worden (zie noot 3).  
• De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd (zie noot 4).  
• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende 
de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde 
komen.  
• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door 
de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. • Het verslag 
wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o Het bevoegd gezag  
o De ambtenaar leerplichtzaken  
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o De inspectie onderwijs  
• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist 
uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  
 

Verwijdering:  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de 
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij 
gelden de volgende voorwaarden:  
- Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  
- Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie 
te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de 
ouders voor gezien wordt getekend.  
 - Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplichtzaken  
o De inspectie onderwijs  

 
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift.  
- De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  
- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  
- Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift.  
- Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een op te nemen of dat aantoonbaar is dat het 
bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te 
krijgen. 
Noot 1:  Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet 

afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er 
moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit de klas en opvang 
elders is dan nog een oplossing.  

 
Noot 2:  De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige 

situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen 
strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen 
aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.  

 
Noot 3:  Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of 

eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de 
school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van 
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  

 
Noot 4:  Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen 

verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de 
school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijdering 

 
OUDERS EN SCHOOL 
 
Ouderbetrokkenheid is meer dan hulp bieden bij bepaalde activiteiten op school. Het gaat ook om 
betrokkenheid bij de lessen die uw kind op school krijgt. Wij vinden het heel fijn dat (groot)ouders 
betrokken zijn bij ons onderwijs. Ouderbetrokkenheid komt de ontwikkeling en de leerresultaten van 
de leerling ten goede. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij 
zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat 
ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leerkracht. De 
ouders tonen belangstelling, lezen de nieuwsbrieven, scheppen voorwaarden voor het huiswerk 
maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig.  

Teamleden hebben een meerjarige training gevolgd om beleid op te maken over dit onderwerp. In dit 
beleid komt o.a. aan de orde wat ouders van de school mogen verwachten, maar ook wat de school 
van ouders verwacht.  
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Natuurlijk zijn hulpouders welkom. We zijn ook dankbaar dat we daar zoveel gebruik van kunnen 
maken, bij het overblijven, maar ook bij activiteiten op school als Sinterklaas en Kerst. Ouders in de 
Activiteitencommissie of de Medezeggenschapsraad zijn onmisbaar en leveren een onvervangbare 
bijdrage. Daar zijn we meer dan blij mee! 

Communicatie met ouders  
Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk en doen ons best u regelmatig te informeren over de 
gang van zaken binnen onze school. In de eerste plaats als het over uw kind en zijn groep gaat, maar 
ook over belangrijke dingen die op school gebeuren. 
Wij zien de communicatie tussen u en onze school als tweerichtingsverkeer en vinden het daarom 
prettig als u de school tijdig op de hoogte brengt van zaken rondom uw kind.  

Nieuwsbrief  
Ongeveer eenmaal per maand wordt er een digitale nieuwsbrief uitgegeven om u op de hoogte te 
houden over de algemene gang van zaken op onze school. Daarnaast zullen de leerkrachten u via de 
mail of klasbord op de hoogte houden van zaken die de eigen groep aangaan.  

Klasbord  
Iedere groep heeft een app waar de ouders zich voor kunnen aanmelden. Als ouder krijgt u een code, 
waarmee u zich kunt aanmelden, zodat u op de hoogte gebracht wordt van zaken die in de groep van 
uw kind(eren) actueel zijn. Dit kunnen ook foto’s van een evenement zijn.  

Kennismakings- en voortgangsgesprek midden- en bovenbouw 
Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere midden- en bovengroep een ouder/kindgesprek 
gehouden met de eigen groepsleerkracht. Dit is zeker als kind en ouder te maken krijgen met een 
nieuwe leerkracht zinvol. Kinderen kunnen op die manier vrijblijvend kennismaken met de leerkracht 
en de verwachtingen naar elkaar kunnen worden uitgesproken, zodat er een goede start gemaakt kan 
worden. In november volgt er dan een voortgangsgesprek met ouders en kind. 

Tien-minutengesprek en rapporten  
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis (eind januari en in de laatste 
schoolweek). Na het eerste rapport volgen er tien-minutengesprekken met de ouders en leerling. Over 
het laatste rapport is er een gesprek op verzoek van de leerkracht en/of ouders. Als de leerkracht of u 
als ouder merkt dat er eerder of vaker gesprekken noodzakelijk zijn, dan wordt er contact met elkaar 
gelegd.  

Website: http://demolenkreek.scoba.nl  
De school heeft ook een website. Hierop vindt u recente informatie betreffende schoolzaken, 
jaarplanning en nieuwsbrieven.  

Algemene ouderavond  
Doorgaans wordt er jaarlijks een algemene ouderavond georganiseerd over een onderwerp dat voor 
alle ouders van belang is.  

Informatieoverdracht tussen ouders  
Wij gaan er van uit dat gescheiden ouders de informatie aan elkaar doorgeven. We geven in principe 
alle informatie één keer mee met het oudste kind van een gezin. Hierbij is voor ons de aangewezen 
verzorgende ouder onze contactpersoon. In dit voor gescheiden ouders bezwaarlijk, neemt u dan 
contact op met school, zodat we afspraken ‘op maat ‘ kunnen maken. 

Vragen  
Ondanks genoemde informatiebronnen kan het natuurlijk zo zijn dat u toch nog vragen heeft. U kunt 
dan de leerkrachten of de directeur aanspreken of de school telefonisch benaderen. U kunt de 
leerkrachten bij voorkeur na schooltijd spreken.  

Klachtenregeling  
Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school die past bij het 
kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een 



18 
 

De Molenkreek - Schoolgids 2022-2023                                                          

goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt. U bouwt meestal goede contacten op 
met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of 
opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er 
sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing 
gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Toch kan het voorkomen 
dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een klachtenregeling 
opgesteld. Deze is te vinden op de website van de school .  

Wanneer u een klacht of bezwaar heeft bespreek dit dan altijd eerst met de groepsleerkracht. Komt u 
daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de 
schoolvertrouwenspersoon. Op onze school is de schoolvertrouwenspersoon Karina van Hal. Zowel 
ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De 
schoolvertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op donderdag en vrijdag of kan via 
e-mail worden bereikt: karinavanhal@elevantio.nl 

Het bestuur van Elevantio geeft ouders/verzorgers en medewerkers de mogelijkheid om bij conflicten 
een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen zijn:  
Chiara Middelhuis (06-30994769) c.middelhuis@mwago.nl  
Annette de Wit (06-51175227) a.dewit@mwago.nl  
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website www.mwago.nl  
Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl   

Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van Elevantio, tel. 0114 
347880. In de meeste gevallen wordt een klacht of bezwaar op schoolniveau opgelost. In situaties 
waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn kan een formele klacht worden ingediend bij het College van 
Bestuur van Stichting Elevantio (per brief: Markt 1, 4571 BG Axel / per mail: info@elevantio.nl). De 
school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen 
als medewerkers kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.  
Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op 
www.onderwijsgeschillen.nl  

 
PRIVACY EN ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 
 
Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan 
school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens 
die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren.  
Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden geen 
privé-gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de school, het bestuur, 
medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd 
via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de www.elevantio.nl   
 
In algemene zin geldt dat er van activiteiten in het schoolgebouw zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de directie GEEN foto’s of films mogen worden gemaakt. Als deze toestemming gegeven wordt, 
dan is dat onder voorwaarde dat het beeldmateriaal voor eigen gebruik is en niet via de sociale media 
wordt gedeeld.  
De teamleden geven geen toestemming om geluids- of beeldmateriaal waarop zij staan te maken en 
eventueel te delen via sociale media, tenzij zij daar per gelegenheid persoonlijk toestemming voor 
hebben gegeven. 

Klasbord, de app waarmee leerkrachten met de ouders communiceren, is een app waarin we wel 
foto’s plaatsen, maar dit is in een afgesloten digitale omgeving waarvan de leerkracht precies weet 
wie de berichten ontvangt, nl alleen de ouders/verzorgers van de betreffende klas.  

 
 
 

mailto:karinavanhal@elevantio.nl
mailto:c.middelhuis@mwago.nl
mailto:a.dewit@mwago.nl
http://www.mwago.nl/
mailto:mail@mwago.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.elevantio.nl/
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
 
Met in achtneming van onderstaande vakantiedagen, komt schooljaar 2022-2023 uit op 935 lesuren 
uur voor groep 1-2 en 1011 lesuren voor de groepen 3 t/m 8. 
 
U dient uw vakanties binnen het onderstaande rooster te plannen. Zo niet, dan moet U verlof 
aanvragen. Daarbij hanteren wij de richtlijnen die ons door het ministerie zijn gegeven (zie vervolg). 
 

 Vakantiedata schooljaar 2022- 2023: 
 

  Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag 

Medewerkersdag Elevantio maandag 5-10-2022   

Herfstvakantie maandag 24-10-2022 vrijdag 28-10-2022 

Studiedagen donderdag 17-11-2022 vrijdag 18-11-2022 

Kerstvakantie vrijdag 23-12-2022 vrijdag 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20-02-2022 vrijdag 24-02-2023 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag vrijdag 07-04-2023 maandag 10-04-2023 

Meivakantie  maandag 24-04-2023 Vrijdag 05-05-2023 

Hemelvaartsdagen donderdag  18-05-2022 vrijdag 19-05-2023 

2e Pinksterdag maandag 29-05-2023   

Studiedagen maandag 19-06-2023 dinsdag 20-06-2023 

Zomervakantie vrijdag  14-07-2023  vrijdag 25-08-2023 

 

ADRESSEN 

Activiteitencommissie  
Leden: Chantal Beeke, Ellen Dhont, Inge Keijmel, Daniëlle Taelman, Marilien Dierckx, Marjolein 
Contant 

Medezeggenschapsraad  
Namens de ouders:    Namens het team:  
Catelijne de Feijter   Karina van Hal 
Dominique Melsen   Mirjam Zijlstra 
De directeur is geen lid van de MR, maar woont in de regel de vergaderingen als adviseur bij.  

Veiligheidscommissie De Molenkreek:  
Karina van Hal (karinavanhal@elevantio.nl) en Bertie de Paauw (bertiedepaauw@elevantio.nl) 

Externe contacten collega-scholen  
Elke maand komen de directies van de Elevantio-scholen bijeen in het directieberaad. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden bovenschoolse zaken betreffende o.a. organisatie en onderwijsontwikkeling 
besproken. Tijdens intervisiebijeenkomsten worden specifieke onderwerpen besproken.  

Stichting Cultuureducatie Zeeuws Vlaanderen  
Met deze Stichting organiseren en evalueren we de cultuurmenu’s  

 
Zwincollege  
School voor voortgezet onderwijs. Vertegenwoordigers informeren jaarlijks ouders en directies en 
bestuur over hun schoolorganisatie, toelatingsbeleid en ontwikkelingen van oud-leerlingen.  

0117-454555.  

 
PaBo Hogeschool Zeeland  
Regelmatig komen studenten stagelopen om zich voor te bereiden op het beroep van leerkracht.  

Edisonweg 4 - 4382 NV Vlissingen      0118-489000.  
Rijksinspectiekantoor Breda  

mailto:karinavanhal@elevantio.nl
mailto:bertiedepaauw@elevantio.nl
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De inspecteur voor onze school is dhr. Brinkman.  
De inspectie ziet toe of de wettelijke voorschriften worden opgevolgd, onderzoekt jaarlijks de kwaliteit 
van het onderwijs en brengt daarover verslag uit aan het bestuur, school en ministerie. 
Email: info@owinsp.nl              Website: www.onderwijsinspectie.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 

Schoolbegeleidingsdienst RPCZ 
Helpt mee om ontwikkelingen op onderwijskundig, organisatorisch of remedial gebied in kaart te 
brengen, op te zetten, uit te voeren en dragen hierdoor bij aan de deskundigheidsbevordering van 
teams. 

Stationsplein 21 – 4461 HP Goes        Postbus 351 4380 AJ  Vlissingen  

0118-480800.     info@rpcz.nl 

Peuterspeelzaal  
Kinderen tussen de 2 en 4 jaar kunnen terecht op ‘Klein Duimpje’. Ter voorbereiding op het 
basisonderwijs kan het heel goed zijn voor peuters om alvast te wennen aan contacten met andere 
kinderen en aan het werken met nieuwe materialen. Voordat de kinderen 4 jaar worden komen ze al 
op bezoek in hun toekomstige school en groep op de zogeheten wenochtenden.  

Prinses Irenestraat 10 – 4507 CG Schoondijke     0117-401454 

Voor- en naschoolse opvang  
Stichting kinderopvang Zeeuws - Vlaanderen met vestiging in MFC Schoondijke. 

Postbus 172 - 4530 AD Terneuzen  

0115-612368  info@kinderopvangzvl.nl   www.kinderopvangzvl.nl  

Centrum voor jeugd en gezin 
Centrum Jeugd en Gezin Porthos gemeente Sluis 

Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg         0117 457 000 

Jeugdgezondheidszorg 
Jeugdarts: Mevr. Monique de Paauw  

Westwal 37 - 4460 AS Goes  0113-249400  

Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld) 

Westwal 37   4461 CM  Goes 

0800 - 2000  info@veiligthuiszeeland.nl   

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Oude Vaart 1 - 4537 CD Terneuzen      0115-649200  

R.K. Parochie  
Parochie Heilige Andreas 

St. Eligiusplein 17 - 4501 CS Oostburg  

0117 453374  Andreas-wzvl@kpnmail.com  
 
Protestante gemeente Schoondijke  
Pg. De Verbinding 

Dorpsplein 37 – 4507 BH Schoondijke  

info@pg-deverbinding.nl       https://www.pg-deverbinding.nl/  

Stichting leergeld Terneuzen  

Schuttershofweg 2 bus L – 4538 AA Terneuzen 

06-57933717 (bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen)  

leergeldterneuzen@live.nl   www.leergeld.nl 
 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/

