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Vooraf
Met deze schoolgids informeren wij de ouders over allerlei zaken die met
onze school te maken hebben: visie, organisatie, onderwijs, zorg, regelingen,
enzovoort.
We verwachten dat het de informatie geeft die nodig is om de school te
kennen of te leren kennen.
Maar als er nog vragen zijn, staat de deur van de school altijd open!
Meer informatie is te vinden:
 op de website (www.magdalon.nl)
 in De Magdalon van A tot Z (op de website)
 in de agenda (Parro-app)
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De Magdalon
Samenwerkingsschool in de historische kern van Veere. Een school voor
iedereen op een monumentale plaats.
De meeste kinderen wonen in de oude kern van Veere en in Zanddijk. Dat
betekent dat de school een sterke verbondenheid heeft met de gemeenschap.
Het “nieuwe” gebouw staat sinds 2001 op de plaats waar altijd al een school
stond. Een mooi en kleurrijk gebouw in een unieke omgeving.
Een gebouw waar iedereen die bij de school hoort of op bezoek komt zich
“thuis” voelt.
Een gebouw passend bij onze school en ons onderwijs: open en sfeervol,
opgeruimd en veilig, aantrekkelijk en kindvriendelijk.
Een school, waar je met plezier naartoe gaat, waar je speelt en leert, waar je
én jezelf kan zijn én deel van de groep.
Een school waar iedereen respectvol met elkaar omgaat; wie, wat of hoe je
ook bent en waar je ook vandaan komt.
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Samenwerkingsschool Veerse Stijl
De Magdalon is sinds 2013 een samenwerkingsschool onder de vlag van de
Primas-scholen-groep.
De Magdalon heeft gekozen voor het “Ontmoetingsmodel”.
De belangrijkste pijler van dit model is dat er niet gekeken wordt naar de
verschillen tussen de kinderen, maar naar de overeenkomsten.
Omdat er veel meer is dat ons bindt dan waarin we verschillen!
Op De Magdalon maakt het niet uit wie je bent, wat je bent, hoe je bent, waar
je vandaan komt. Het maakt niet uit of je gelooft en wat je gelooft.
Een belangrijke taak van school is kinderen voorbereiden op hun toekomstige
rol in de samenleving. Een samenleving die steeds verandert.
Vooral in diversiteit; aan mensen, visies, culturen, geloven.
Maar ook een toenemend verdeelde samenleving, omdat mensen in hun visie,
hun cultuur, hun geloof steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Daarom
willen wij samen met de kinderen op zoek gaan naar dat wat mensen
verbindt.
We geloven dat we -door ons te richten op wat ons bindt- respect creëren
voor datgene waarin we verschillen.
Dat vraagt van de samenleving een verandering van perspectief: van verdeeld
naar verbindend denken, van denken in verschillen naar denken in
overeenkomsten.
Met onze ‘ontmoetingsschool’ hebben wij gekozen voor die verandering van
perspectief, omdat we de kinderen willen voorbereiden op een rol in een
samenleving waarin mensen niet tegenover elkaar staan, maar ‘samen’ leven
met respect voor wie ze zijn en wat ze geloven of niet geloven.
Het betekent ook dat er op een ontmoetingsschool niet aan geloofsopvoeding
wordt gedaan, maar aan geloofsontwikkeling, voor alle kinderen en met alle
kinderen samen.
We gebruiken visie en aanpak van “De deugdenkaarten”, gebaseerd op
honderden universele “deugden”. De ontwikkelaars hebben bij al die
“deugden” activiteiten bedacht en verhalen gezocht.
Op De Magdalon noemen we het “kwaliteiten”.
Elk jaar komen er verschillende kwaliteiten aan bod. Omdat onze
samenleving een christelijke cultuur en geschiedenis heeft, spelen
Bijbelverhalen en christelijke feesten een grotere rol binnen de kwaliteiten
dan andere verhalen en religies.
Vier keer per week is er ruimte voor een activiteit “Levensbeschouwelijke
vorming, waarbij verteld, gediscussieerd, gefilosofeerd en gezongen wordt
aan de hand van de methode Trefwoord, de kwaliteitenmap én wat ons
allemaal bezighoudt als leidraad.
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Missie en visie van de school
Wij vinden het belangrijk dat de Magdalon:
Een school is voor de kinderen, omdat:
- wie je bent net zo belangrijk is als wat je kunt en wat je doet.
- ons onderwijs past bij kinderen (niveau, interesse, capaciteiten) en bij hun
basisbehoeften zelfstandigheid, competentie en relatie.
Een school is waar kinderen "leren”, omdat:
- we streven naar doelgericht en veelzijdig onderwijs zodat alle kinderen
kunnen leren.
- we hoge doelen stellen om uit kinderen te halen wat er in zit.
- we speciale ondersteuning geven om tegemoet te komen aan verschillen in
mogelijkheden en behoeften van kinderen.
Een school is waar kinderen "leren leren", omdat:
- we kinderen leren verantwoordelijk te zijn en initiatief te nemen.
- we zelfstandigheid en zelflerend vermogen van kinderen belangrijke
vaardigheden vinden.
Een school is voor onderwijs én opvoeding, omdat:
- we zowel de cognitieve kant van kinderen en onderwijs belangrijk vinden
als de niet-cognitieve kant.
- we naast alles wat verplicht is ruimte creëren voor bijzondere activiteiten
en keuzemogelijkheden.
- we bij willen dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
- we vinden dat kinderen die lekker in hun vel zitten, beter kunnen leren.
- we kinderen willen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor
anderen en voor hun omgeving.
- we onderwijs niet los zien van de groep, de gemeenschap, de maatschappij
en de wereld waar kinderen deel van uitmaken.
Een professionele school is, omdat:
- we ons inspannen om kwalitatief goed en modern onderwijs te geven
- we voldoende goede materialen en middelen hebben om ons onderwijs te
realiseren.
- we zorgen voor veilige leer-, werk- en speelomstandigheden voor kinderen
en leerkrachten.
- we ons onderwijs en leerkrachtgedrag structureel evalueren, verbeteren en
vernieuwen.
- we rust, regels en orde combineren met sfeer, plezier en enthousiasme.
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Primas-scholengroep
Onder de Primas-scholengroep vallen de plattelandsscholen voor bijzonder
onderwijs (PC) op Walcheren en Noord-Beveland.
De scholengroep staat onder leiding van een algemeen directeur en onder
toezicht van een bestuur.
De missie van Primas
Een uitgebreide visie is te vinden op de website van PRIMAS: www.primasscholengroep.nl.
Kort samengevat maakt de organisatie zich sterk voor het bieden van
kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Dat houdt voor de scholen in dat:
- de leerresultaten op of boven het landelijk gemiddelde liggen. We doen
meer dan wettelijk verplicht, ons onderwijs is uitdagend en effectief in een
krachtige leeromgeving.
- er aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen.
Ons onderwijs is veelzijdig, veelzeggend en veelbelovend voor onze
kinderen.
- er tevredenheid is onder kinderen, ouders en team.
De resultaten zijn goed, men voelt zich veilig en verantwoordelijk voor
elkaar en de omgeving.

Informatie:
PRIMAS-scholengroep:
Algemeen directeur:
Mevr. Agnes de Jong.
www.primas-scholengroep.nl
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De organisatie van het onderwijs
Vier groepen
Er wordt gewerkt in vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Elke groep werkt volgens vaste dag- en weekplannen voor een duidelijke en
effectieve organisatie en voor onderwijs met variatie in werkvormen.
Daarnaast is er tijd voor extra taken, zoals interne begeleiding en remedial
teaching (extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben).
Uren onderwijs
Alle groepen krijgen gemiddeld 960 uur onderwijs per jaar.
Verantwoording van het aantal uren vindt jaarlijks plaats met instemming
van de medezeggenschapsraad.
Percentage leertijd
We gaan uit van een verdeling van + 60% “leertijd” voor de instrumentele
vakken taal, lezen, schrijven en rekenen en + 40% voor andere vakken, zoals
levensbeschouwelijk onderwijs, wereldoriëntatie, expressie, gymnastiek en
culturele vorming.
Bijzondere activiteiten
Voor alle groepen geldt dat er aandacht is voor bijzondere activiteiten:
 met de hele school (een viering of feest) of binnen de eigen groep (een
project, voorstelling).
 Wisselend (zoals nieuwe projecten of thema’s) of jaarlijks terugkerend
(Kinderboekenweek, kerstfeest, paas-lente-feest, voorleesdag, thema
“vrijheid” in de maand mei met het Anne Frank project, deelname aan de
Dodenherdenking op 4 mei en eindfeest).
Extra activiteiten
Van februari tot de zomervakantie krijgen de kinderen om de week les in
dans, muziek en mindfulness. Deze lessen worden verzorgd door Conny
Sijlmans.
Bo de Jong verzorgt jaarlijks enkele lessen beeldende vorming.
Cultuurmenu: voor elke groep worden er jaarlijks een aantal culturele
activiteiten georganiseerd (voorstelling, film, leskist, gastles).
Museummenu: elk jaar mogen twee groepen naar een museum in de
gemeente Veere met de Cultuurbus.
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Het onderwijs in de groepen
In alle groepen wordt gewerkt met materialen en methodes die aan de
kwaliteitseisen van goed onderwijs voldoen.
Ook zijn er in alle groepen voldoende digitale middelen beschikbaar, zoals
digiborden voor de leerkrachten en hard- en software voor de kinderen.
In groep 1-2 wordt gewerkt vanuit thema’s en ligt het accent op “spelend
leren en ontwikkelen”.
In eerste instantie staat het ‘wennen’ centraal. Als kinderen zich veilig en
‘thuis’ voelen, wordt de verdere ontwikkeling gevolgd en geregistreerd met
behulp van de KIJK-registratie.
Spelen en werken zijn gericht op het sturen en stimuleren van de
ontwikkeling. Spelenderwijs wordt in deze groep de basis gelegd voor het
lees-, taal- en rekenonderwijs.
Veel activiteiten hebben te maken met het ontwikkelen van voorwaarden,
waarop in groep 3 wordt aangesloten. Kinderen die aan lezen toe zijn, kunnen
daar al een start mee maken. Verder zijn expressieactiviteiten belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen.
In groep 3-4 wordt het accent van spelend leren naar meer “lerend
ontwikkelen” verlegd. Zodra kinderen voldoende “leerrijp” zijn, beginnen zij
-door handelend bezig te zijn- met het opdoen en ontwikkelen van kennis,
inzicht en vaardigheden op het gebied van taal, lezen, rekenen en schrijven.
In groep 3 wordt er gewerkt met de methode “Lijn 3”. De kinderen leren lezen
en schrijven op een speelse manier en met gebruikmaking van verschillende
werkvormen.
Voor rekenen wordt de methode "Wereld in getallen” ingezet.
In groep 4 wordt afwisselend gebruik gemaakt van schriftelijk werk en
digitale leermiddelen. Zo wordt gebruik gemaakt van de digitale
leeromgeving van Snappet. De les start met een klassikale instructie, waarna
de kinderen -ieder op hun eigen niveau- zelfstandig verder werken.
Voor wereldoriëntatie werken wij met de methode "Leskracht”. De vakken
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn in deze methode
geïntegreerd. Op een actieve en creatieve manier gaan de kinderen, met
gebruikmaking van de Regenboog Wereldkist, zelf op zoek naar informatie.
In groep 5-6 vervolgen de kinderen binnen de bestaande vakken hun leerlijn
en komen er nieuwe vakken bij. Er wordt gebruikt gemaakt van de digitale
leeromgeving van Snappet. Vanuit gezamenlijke instructies bij rekenen, taal
en spelling werken kinderen zelfstandig met tablets. Het programma past het
instructie- en oefen-niveau automatisch aan aan het individuele niveau van
de kinderen.
Ook in groep 5-6 wordt gewerkt met de methode “Leskracht”, met
gebruikmaking van de Spectrumbox. Leskracht gaat uit van onderzoekend
leren. Naast kennisverwerving speelt het opdoen van onderzoeks- en
ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding
een belangrijke rol. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen

9

kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid
antwoorden te vinden.
Tevens wordt in groep 5-6 ingezet op expressieve vakken en
levensbeschouwelijke oriëntatie, in de vorm van expressie, aandachttraining,
filosoferen en creativiteit.
De kinderen krijgen vaker huiswerk en leren spreekbeurten en presentaties
maken en geven.
In groep 7-8 wordt voortgebouwd op alles wat er in de vorige groep aan de
orde is geweest. Het aantal aspecten binnen de vakken breidt zich verder uit
én de aandacht wordt steeds meer gericht op het werken naar de “einddoelen
van het basisonderwijs”.
Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat de kinderen goed voorbereid
naar het voortgezet onderwijs gaan. We vragen steeds meer zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen krijgen huiswerk, maken werkstukken of houden presentaties.
Ook in groep 7-8 wordt gebruik gemaakt van Snappet voor rekenen, taal en
spelling.
Gebruikte methodes
Vak
Naam
Levensbeschouwelijk onderwijs Trefwoord/ Deugdenproject
Lezen
LIST
LIJN3
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip XL
Taal
Taal Actief
Spelling
Taal Actief
Engels
Take it easy
Rekenen
Wereld in Getallen
Schrijven
Schrijven in de basisschool
Gymnastiek
ZAPP-lessen
Wereldoriëntatie
LesKracht
Expressie, tekenen, HV
(o.a.) MOET JE DOEN!
Muziek
Eigenwijs
ICT
TypeSkills

groepen
Alle
1-8
3
4-8
4-8
4-8
6-8
3-8
2-8
1-8
1-8
1-8
1-8
6

In groep 1-2 wordt o.a. “Kleuterplein” gebruikt. De map bevat een groot aantal
uitgewerkte thema’s en activiteiten.
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Op weg naar het voortgezet onderwijs
Het is en blijft een spannende periode, voor de kinderen, maar ook voor de
ouders.
Welk niveau én welke school past het beste bij het kind? Het is een weg die
we samen willen bewandelen; kind, ouders en de school!
September
In deze maand worden er kind/startgesprekken gevoerd waarin de mening
van het kind wordt gevraagd. Onder andere de volgende (voorbeeld)vragen
kunnen aan de orde komen: wat weet je al van het voortgezet onderwijs? Naar
welke school zou je willen gaan en waarom? Wat heb je nodig van ons? Wat
wil je nog leren?
November
In november geven we een voorlopig advies. Dit advies stelt de leerkracht op
in samenspraak met het team, waaronder de IB-er. Het voorlopig advies geeft
een richting aan, het is nog geen definitief advies.
Aan de hand van dit advies kunnen er doelen worden bijgesteld of niet.
Januari
In januari wordt de M-toets afgenomen van IEP LVS. Deze toets zal het eerder
gegeven advies onderbouwen. Indien dit afwijkt van het eerder gegeven
advies, dan wordt er kritisch gekeken naar wat hieraan ten grondslag zou
kunnen liggen.
In deze periode hebben ouders en kinderen de gelegenheid om zich te gaan
oriënteren op de verschillende vo-scholen. Dit gebeurt door middel van
informatieavonden en open dagen.
Februari
In februari wordt u uitgenodigd voor het definitieve schooladvies. Dit advies
wordt onderbouwd met het ontwikkelingsperspectief uit ons
leerlingvolgsysteem, methodetoetsen en observaties van de leerkracht(en).
Het onderwijskundig rapport wordt met u als ouder besproken en
ondertekend. De leerkracht van groep 8 voorziet het OKR ook van een
handtekening.
Het schooladvies is het belangrijkste advies. In het advies staat welk niveau
in het voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school kijkt
daarvoor onder andere naar hoe het kind leert, wat het heeft laten zien en wat
wij van het kind weten na acht jaar basisschool en welke groei en
ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt.
Maart
Voor 15 maart worden de onderwijskundige rapporten (OKR’s) definitief
gemaakt en vullen de ouders het inschrijfformulier van de school van hun
keuze in. Deze formulieren worden ingeleverd op school die er vervolgens
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voor zorgt dat de formulieren op de school van aanmelding terecht komen.
Daarnaast worden algemene gegevens en toetsgegevens door ons omgezet
naar een digitaal overdrachtsdossier. Dit dossier wordt digitaal uitgewisseld
met de school van aanmelding.
April
De doorstroomtoets die gemaakt wordt in april, geeft een tweede advies. Het
is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting
zat. Maar het schooladvies telt het zwaarst. Het kan zijn dat de toets veel beter
of juist veel slechter wordt gemaakt, dan dat de leerkracht van tevoren had
verwacht. Bijstelling van het advies naar boven toe behoort tot de
mogelijkheden.
Indien het advies naar boven toe wordt bijgesteld, dan wordt de volgende
actie ondernomen:
De basisschool stuurt een mail aan de toekomstige VO school en stelt deze
school op de hoogte van de bijstelling
De ouders van de leerlingen sturen een mail naar de toekomstige VO school
waarin ze vermelden dat ze een gesprek hebben gehad waarin de bijstelling
is besproken én dat zij akkoord gaan met deze bijstelling
In het leerlingvolgsysteem wordt de bijstelling ingevoerd
Juni
In deze periode komt een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs
langs op onze school om de kinderen door te spreken. In het nieuwe
schooljaar (vo) zullen wij rond oktober/november de scholen bezoeken en
worden de kinderen nogmaals besproken. Deze zogenaamde
‘tafeltjesmiddagen’ zijn niet op alle vo-scholen.
De leerlingenzorg
Passend onderwijs
Sinds 2014 zijn scholen verplicht alle kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar
op te nemen en onderwijs te bieden.
Elke school heeft een “schoolondersteuningsprofiel” geschreven waarin de
mogelijkheden en grenzen van de school in zijn aangegeven.
Wanneer een school het gevraagde onderwijs niet kan bieden wordt binnen
het samenwerkingsverband een oplossing gezocht. Voor ons als school
betekent het dat we kinderen opvangen zolang dat in ons vermogen ligt en
het de beste optie is voor het kind zelf.
Om alle kinderen goed te kunnen volgen en begeleiden wordt het leerlingvolgsysteem ParnasSys, voor observatie, toetsing en registratie gebruikt.
Maatregelen, procedures, afspraken, activiteiten en middelen om extra zorg
te geven zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van de school.
De Intern begeleider heeft de taak het zorgonderwijs te ontwikkelen en te
coördineren en leerkrachten te ondersteunen en begeleiden, gericht op het
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vergroten van de mogelijkheden om kinderen die extra begeleiding nodig
hebben te helpen.
Op basis van de voortgangs- en leerlingbespreking met het team en
zorgoverleg met de leerkrachten wordt bepaald of kinderen extra begeleiding
nodig hebben. Er wordt een handelingsplan opgesteld en uitgewerkt. Ouders
tekenen dit voor akkoord.
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)
Soms hebben kinderen meer specifieke begeleiding nodig. In dat geval wordt
een HGPD-traject in werking gezet.
Dit alles gebeurt in nauw overleg met de leerkracht, de intern begeleider, een
Primas-orthopedagoog en de ouders.
Extra hulp wordt in de eigen groep gegeven door de groepsleerkracht.
Daarnaast wordt –indien mogelijk- extra hulp geboden buiten de klas, hetzij
individueel, hetzij in een klein groepje.
De IB-er doet onderzoek, zet hulpprogramma’s op en geeft hulp. Alles in
overleg met leerkracht én de ouders.
De mogelijkheid om extra hulp te bieden is afhankelijk van de ruimte in de
formatie en de organisatie en zal niet vast ingepland kunnen worden.
Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen extra ondersteuning
gericht op hun specifieke capaciteiten en behoefte, door de leerlijnen aan te
passen aan de instructie- en oefenbehoefte; door extra en uitdagende
opdrachten binnen en naast het reguliere onderwijs (eigen leerroute,
werkstukken, studie-opdrachten, presentaties).
Ook komt het voor dat kinderen de school versneld doorlopen. Een belangrijk
criterium daarbij is (net als bij doublure) de sociaal-emotionele ontwikkeling
en het welbevinden van een kind.
Primas heeft Pittige Primas-klassen. Op vijf scholen zijn “pittige plustorens”
geplaatst, waar kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, onder leiding
van gespecialiseerde leerkrachten extra uitdagende opdrachten krijgen.
Kinderen worden voorgedragen door de leerkrachten op basis van hoge
toetsscores en de criteriumlijst hoogbegaafdheid.
Op onze school wordt ook klassendoorbroken gewerkt. Sommige kinderen
werken op een niveau dat een jaar lager of hoger ligt dan het niveau van de
eigen groep. Deze kinderen werken bij één of meer vakken in een andere
groep. Wij vinden dat deze kinderen zo beter tot hun recht komen en
ondersteund kunnen worden bij hun ontwikkeling. Dit gebeurt
vanzelfsprekend altijd in nauw overleg met de ouders.
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Schoolresultaten
Schoolresultaten zijn belangrijk om kinderen individueel te volgen in hun
ontwikkeling.
Aan de hand van de schoolresultaten bepalen wij of de kwaliteit van ons
onderwijs (binnen de groep en op schoolniveau) goed is. De behaalde
resultaten kunnen reden zijn om het onderwijs op bepaalde onderdelen
nader te onderzoeken of te verbeteren.
Ook bestuur en inspectie van het onderwijs volgen de resultaten om de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen in de gaten te houden.
Gezien de achtergrond van de kinderen op onze school (bepaald door het
opleidingsniveau van de ouders) wordt van onze school een landelijk
gemiddelde score verwacht.
Een score waar de school over het algemeen ook ruim aan voldoet.
De inspecteur kijkt ook naar het aantal kinderen dat langer over de
schoolperiode doet (doublure in één van de groepen) en naar het aantal
kinderen dat verwezen wordt naar een andere vorm van onderwijs.
Op onze school komt het voor dat kinderen doubleren of worden verwezen;
dit aantal ligt ruim onder het landelijk gemiddelde.
In het jaarverslag wordt jaarlijks de uitstroom van leerlingen naar het
voortgezet onderwijs gemeld.
Naast leer- en ontwikkelingsresultaten monitoren we ook jaarlijks de sociaalemotionele ontwikkeling en de veiligheid van de kinderen o.a. met de
vragenlijst van Vensters.
De zorg voor kwaliteit
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren zijn er allerlei
maatregelen getroffen:
-

observatie, toetsing en voortgangsbespreking: zo volgen we de
ontwikkeling van de kinderen en monitoren het onderwijs.

-

We gebruiken zowel methode als methode-onafhankelijke toetsen. Dit
om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen. We
gebruiken de toetsgegevens van het IEP leerlingvolgsysteem ook om de
resultaten van de kinderen te kunnen vergelijken met het landelijk
gemiddelde.

-

IEP eindtoets basisonderwijs: om in groep 8 een beeld te vormen van
de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs.

-

inspectieonderzoek: jaarlijks bepaalt de inspecteur op grond van de
schoolresultaten of de school regulier toezicht krijgt of extra toezicht.
Onze school valt op grond van de resultaten onder het regulier toezicht.
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De inspecteur beoordeelde in december 2019 het onderwijsaanbod, de
kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur op onze school met twee keer
een “goed” en één keer een “voldoende”.
-

-

Zowel de ouders als de kinderen uit groep 3-8 wordt (twee)jaarlijks
gevraagd naar een aantal belangrijke zaken die met school en
onderwijs te maken hebben. De resultaten worden gebruikt bij het
bepalen van de ambities die het team heeft voor de komende periode.
Deze ambities worden omgezet in concrete doelen en acties die worden
vastgelegd in het actiejaarplan.

-

scholing leerkrachten: leerkrachten volgen nascholing om zichzelf en
dus ook het onderwijs te verbeteren. Een deel van het team heeft een
specialistische opleiding gevolgd (intern begeleider, gymnastiek,
schoolleider). We zetten de deskundigheid en kennis van de
leerkrachten in bij de ontwikkeling van ons onderwijs.

-

kwaliteitsbijeenkomsten: jaarlijks zijn er kwaliteitsbijeenkomsten
waarbij directeuren en IB’ ers bij elkaar op bezoek gaan om in elkaars
keuken te kijken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

-

teamvergaderingen:
agendapunten.

met

onderwijs

en

evaluatie

als

vaste

Nieuw op school
Voor ouders, die de school nog niet kennen is er een intakegesprek met de
directeur, waarin een beeld wordt gegeven van de school, de visie, het
onderwijs. De ouders krijgen, samen met hun kind een rondleiding door de
school om het gebouw te zien en de sfeer te proeven.
Afhankelijk van de verwachte instroom van nieuwe kinderen bestaat de
mogelijkheid een informatieochtend te organiseren voor ouders van kinderen
van de peuterspeelzaal.
De peuters gaan dan ook een paar uur ‘op bezoek’ in groep 1-2.
Als ouders besloten hebben hun kind aan te melden, ontvangen zij:
- het aanmeldingsformulier voor de school.
- het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de schoolvereniging
(niet verplicht).
- het formulier toestemmingsverklaring (toestemming voor allerlei
zaken als excursies, gebruik foto’s, social media, etc.).
Bij het kennismakingsgesprek met de leerkracht van groep 1-2 kunnen
wensen en verwachtingen op elkaar afgestemd worden. De leerkracht zal de
ouder(s) vragen om voorafgaand aan dit gesprek een intake formulier in te
vullen.
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Voordat kinderen 4 jaar worden en voor het eerst naar school gaan, mogen zij
in overleg met de leerkracht 5 dagdelen meedraaien om alvast te wennen.
Eenmaal op school staat in eerste instantie ook het ‘wennen’ centraal. Als
kinderen zich eenmaal veilig en ‘thuis’ voelen, wordt de verdere ontwikkeling
gevolgd en geregistreerd met behulp het leerlingvolgsysteem KIJK.
Voor ouders met kinderen die van een andere school komen, geldt dezelfde
procedure. Ook deze kinderen kunnen alvast een keer komen wennen.
Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Op onze school is geen voorschoolse opvang.
In verband met het continurooster (vijf gelijke dagen) lunchen de
leerkrachten tussen de middag met de kinderen.
De naschoolse opvang wordt georganiseerd door de SKOW (Stichting KinderOpvang Walcheren). Twee middagen per week biedt SKOW naschoolse
opvang aan in Veere. Op andere schooldagen wordt opvang elders,
bijvoorbeeld in Middelburg, aangeboden (inclusief vervoer daar naartoe) .
Zie: https://www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/schotse-schelm/
Ouderbijdrage
Bij Primas-scholengroep en de daaronder ressorteerde scholen is
de ouderbijdrage vrijwillig. Het niet voldoen van de ouderbijdrage heeft geen
gevolgen voor de kansen van een kind. Alle leerlingen participeren in alle
activiteiten, voor hen worden geen vervangende activiteiten georganiseerd.
Leerlingen worden niet uitgesloten. Het bestuur zorgt dat de hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld
en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het
onderwijs, door instemmingsrecht van onze medezeggenschapsraad wordt
vastgesteld.
Ouders wordt jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd voor extra kosten
die niet vanuit het schoolbudget betaald mogen worden (feesten, excursies,
schoolreizen, schoolkamp, e.d.).
Met instemming van de MR is de bijdrage vastgesteld op €55 per kind. Voor
vierjarigen die na de kerstvakantie starten is dat bedrag €40.
Ouderbetrokkenheid
Ouders brengen hun kinderen naar school, spreken leerkrachten, bieden
ondersteuning of nemen deel aan één van de formele overleggroepen op
school. Goed onderwijs is alleen mogelijk als ouders betrokken zijn en
vertrouwen hebben in de aanpak van de school.
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Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij het volgende:
Ouders en leraren werken samen om het leren en een gezonde ontwikkeling
van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Deze
samenwerking is gericht op het bieden van goed onderwijs en ontplooiing van
hun kind/de leerling.
Wat de school doet om de ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk vorm te
geven:
 Nieuwjaarsreceptie: aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep
een nieuwjaarsreceptie gegeven. Tevens ontvangt u bij de start van het
nieuwe schooljaar informatie over de groep waar uw kind in zit.
 Oudercontacten: informele contacten, kennismakinggesprek (groep 1),
startgesprek en tien-minuten-gesprek.
 Informatie geven over:
Het onderwijs en wat er op school gebeurt (via de Parro-app, de
nieuwsbrief, mail en website).
De kinderen (tien-minuten-gesprekken, overleg, rapport).
 De medezeggenschapsraad: waar ouders meedenken, advies geven én
soms ook mee beslissen over onderwijszaken.
Eens per jaar staat de identiteit van de school op de agenda van de MRvergadering.
 Ouderwerkgroep: een groep ouders met als belangrijke taak het
organiseren van festiviteiten en het verlenen van hand- en spandiensten
op school.
Ouders worden door het jaar heen gevraagd te helpen bij allerlei activiteiten
op school. Zowel onderwijsondersteunende activiteiten zoals het begeleiden
van spelletjes en helpen in de schooltuin, als andere vormen van
ondersteuning zoals klussen op school, wassen, schoonmaak,
naaiwerkzaamheden, autovervoer, hoofdluiscontrole e.d.
Veiligheid en Privacy
Het is belangrijk dat iedereen die op school komt zich veilig voelt. Dat geldt
voor kinderen, leerkrachten, ouders en bezoekers.
Veiligheid in de breedste zin van het woord. Veiligheid ervaren en regels en
afspraken, normen en waarden kennen en toepassen.
Weten waar je aan toe bent. Weten waar je terecht kunt als je je niet veilig of
geaccepteerd voelt of als je gepest wordt. Maar ook weten wat je zélf kunt
doen om bij te dragen aan die veiligheid van jezelf en van anderen.
Om die veiligheid te waarborgen hebben we een SAFE-protocol, waarin we
aangeven wat veiligheid is en hoe we dat, samen met kinderen en ouders
vormgeven en waarmaken.
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We leren kinderen van jongs af aan om zelf (of met hulp van de leerkracht)
om te gaan met andere kinderen en problemen of probleempjes met anderen
op te lossen. Wat je doet en zegt om anderen te helpen en wat je doet of zegt
als een ander iets doet wat je niet wilt of niet prettig vindt. We leren kinderen
om het voor elkaar op te nemen, elkaar te helpen om het fijn te hebben.
Zo worden er leerling- en klassengesprekken gehouden. Er is een
leerlingenraad en tijdens het speelkwartier zijn er ‘pleincoaches’ (leerlingen
uit groep 7 en 8), die de andere kinderen helpen bij het spelen, bij het
oplossen van conflictjes en bij het hanteren van de regels en de afspraken.
Privacy
Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement van onze organisatie. De gegevens die
over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen
gebruik van persoons- gegevens als dat nodig is voor het onderwijzen en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In het privacyreglement kunnen ouders precies lezen wat voor onze school
de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op
onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van
onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat
nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens
(denk aan dyslexie of ADHD).
De
leerlingengegevens
worden
opgeslagen
in
het
digitale
leerlingadministratie- en -volgsysteem ParnasSys. Hierin worden ook de
vorderingen van de leerlingen vastgelegd. Dit systeem is beveiligd en toegang
tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze
school onderdeel uitmaakt van Primas-scholengroep, wordt daar een beperkt
aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Als
de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de
gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen
ouders vragen die specifieke gegevens te verwijderen.
Op onze school hebben we een privacyreglement. Dit reglement is gebaseerd
op de wet bescherming persoonsgegevens (AVG).
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlingen-gegevens
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
(zie www.primas-scholengroep.nl).
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling
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te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers op
bestuursniveau overeenkomsten afgesloten over de gegevens die zij van ons
krijgen, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Basispoort
Als school maken wij gebruik van Basispoort om leerlingen eenvoudig
toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school. Basispoort geeft op
haar website informatie over privacy:
(http://info.basispoort.nl/privacy).
Inschrijfformulier
De meeste vragen op het inschrijfformulier (bij aanmelding op de school)
spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan ouders te
stellen.
De gegevens op het inschrijfformulier worden opgeslagen in de leerlingenadministratie van onze school.
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.
Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd,
en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot personeel dat die
gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. Ouders hebben het recht om de door
ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking
heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mogen ouders van ons
verwachten dat wij, op verzoek, de informatie verbeteren of aanvullen.
ARBO en veiligheid
Er zijn allerlei maatregelen getroffen i.v.m. brandveiligheid, EHBO, keuring
van brandvoorzieningen, heftrap, plein en speeltoestellen.
De school heeft een gebruikersvergunning waarbij maximaal 162 personen in
het gebouw mogen zijn.
Drie leerkrachten zijn de bedrijfshulpverlener (ook EHBO). Zij volgen de
jaarlijkse bijscholing. In principe is altijd één van hen aanwezig.
Minimaal één keer per jaar is er een ontruimingsoefening.
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Leerplicht en Schoolverzuim
Leerplicht
De meeste kinderen gaan op 4-jarige leeftijd naar school, maar vallen nog niet
onder de leerplicht. Als ouders besluiten hun kind thuis te houden kan dat, in
overleg met de leerkracht.
Alle kinderen die in Nederland wonen zijn vanaf hun 5e tot hun 16e
leerplichtig. Ouders moeten hun kinderen inschrijven op een school en ervoor
zorgen dat ze naar school gaan.
Soms is een volledige schoolweek nog teveel voor een vijfjarig kind. Uw kind
mag dan één dag in de week thuisblijven. Hiervoor heeft u geen toestemming
nodig. U moet het wel melden bij de directeur.
Vanaf 6 jaar is er volledige leerplicht.
Vrijstelling
Soms kunnen ouders een (tijdelijke) vrijstelling van onderwijs of van
inschrijving bij een school krijgen. De wet kent hiervoor enkele mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de directeur of er sprake is van een
gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op de
hoogte van eventuele bijzonderheden.
Uitgebreide informatie over vrijstellingen is te vinden in het dossier Leerplicht op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
Spijbelen en verzuim
Spijbelen of ongeoorloofd verzuim is een overtreding van de Leerplichtwet.
Schooldirecteuren zijn op straffe van een boete verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Vakantie- en ander verlof
Het is in strijd met de Leerplichtwet om op vakantie te gaan buiten de vakantieperiodes die de school vaststelt.
Wanneer het door het beroep van ouders niet mogelijk is om tijdens de
schoolvakanties met vakantie te gaan, kunnen ouders een verzoek indienen
bij de directeur van de school voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde
‘beroep op vrijstelling’. Dit kan één keer per jaar en voor maximaal tien
aaneengesloten dagen.
Voor zowel ouders met een eigen bedrijf als ouders die werknemer zijn bij
een bedrijf is bij de aanvraag een accountantsverklaring -waaruit blijkt dat
het bedrijf ernstige financiële schade lijdt wanneer verlof wordt opgenomen
tijdens de reguliere schoolvakanties- noodzakelijk.
Een aanvraag voor verlof wordt in principe acht weken van tevoren (vanwege
de mogelijkheid van een bezwaarprocedure) ingediend bij de directeur.
Voor alle informatie: zie de verlofregeling op de website van de school.
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Kinderen kunnen ook verlof krijgen voor bijzondere gelegenheden zoals een
huwelijk, jubileum, doktersbezoek, viering religieuze feesten of bijzondere
talenten. Ook hiertoe wordt een verzoek ingediend bij de directeur.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn met
het aanvragen van dit verlof. Vooral in de toetsmaanden januari en mei/juni
is afwezigheid van kinderen erg lastig.
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen of mogelijkheden voor extra verlof
in verband met activiteiten van verenigingen, familiebezoek in het buitenland
enz.
Ziekte
Als kinderen ziek of om andere medische redenen afwezig zijn vragen we
ouders dit tijdig (tussen 8.00-8.30u) te melden, bij voorkeur via Parro.
Wanneer kinderen na 9.00u zonder opgaaf van reden nog niet op school zijn
nemen we contact op met de ouders.
Zie ook:
www.magdalon.nl (onder tabblad ouders)
www.ocw.nl (dossier leerplicht)
www.lereninzeeland.nl
www.leerplichtwegwijzer.nl
Klachtenprocedure voor ouders, kinderen en medewerkers
Klagen mag
Het uiten van een klacht kan bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van
ons onderwijs.
Klachtenregeling verplicht
Onze vereniging maakt gebruik van de klachtenregeling Bijzonder Onderwijs.
Zie: www.gcbo.nl
Waarover kunt u ‘klagen’?
Eigenlijk over alles wat met school te maken heeft: begeleiding van
kind(eren), ouderbijdrage, seksuele intimidatie, schoolgebouw, contacten
enz.
Belangrijke volgorde van stappen:
stap 1: de leerkracht aanspreken. Een rustig gesprek op een afgesproken
moment (dus niet aan het hek of drie minuten voor schooltijd) kan al vaak
veel oplossen.
stap 2: De directeur aanspreken.
stap 3: Contact opnemen met de algemeen directeur. Zij handelt in opdracht
van het bevoegd gezag.
stap 4: De geschillencommissie.
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Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie geldt: schakel de
vertrouwenspersoon (Mariska Francke) in.
Hoe wordt een klacht ingediend bij de geschillencommissie?
Een klacht wordt schriftelijk ingediend. Lukt dit -om welke reden dan ookniet, dan kan er worden gebeld.
U kunt zich richten tot:
 Het bestuur van Primas-scholengroep (stap 3)
Mevrouw Agnes de Jong
info@primas-scholengroep.nl
Tel. 0118 569194
 Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs GCBO (stap 4)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
info@gcbo.nl (www.gcbo.nl)
Tel. 070 – 3861697
Strafbare feiten
Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) wordt er
aangifte gedaan bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter
zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft.
Ook de school is bij sommige delicten, zoals seksueel geweld tegen
minderjarigen, verplicht aangifte te doen.
De vertrouwens- of contactpersoon van de school (Mariska Francke) kan
adviseren welke stappen te ondernemen.
En verder
We treden elkaar met open vizier tegemoet. Wat aan het hek besproken wordt
komt via-via (vaak verdraaid of vertekend) toch op school terecht en
veroorzaakt dan verstoorde verhoudingen.
Dus: schroom niet en kom naar school.
Dat is voor iedereen, maar vooral voor de kinderen, het beste!
Voor meer informatie: zie de klachtenregeling op de website.

22

Wisselen van school binnen de Primas-scholengroep
Wanneer ouders met hun kind(eren), anders dan bij verhuizing, van school
willen wisselen
Aanmeldprocedure
Stap 1
Afspraak met de directeur voor een oriënterend gesprek.
In dit gesprek zal de directeur kennismaken met de ouders, zal deze tekst en
uitleg geven over SVS De Magdalon en een uitleg geven over de aanmeldprocedure. Op basis van deze informatie kunnen ouders dan beslissen of ze
verder willen gaan met deze procedure.
Stap 2
Gesprek met de Intern Begeleider (IB-er). In dit gesprek met de ouders zal de
IB-er inzoomen op de onderwijsbehoefte van het kind. Hierbij zal gekeken en
gesproken worden over de sociaal-emotionele- en de leerontwikkeling van
het kind. Hierbij willen we de gegevens van de school, waarop het kind op dat
moment onderwijs volgt, meenemen.
Voorafgaand aan dit gesprek verwachten we van de ouders dat:
 zij de school (waarop het kind nu zit) op de hoogte stellen van hun voornemen om hun kind wellicht van school te laten wisselen.
 zij toestemming geven om informatie over het kind beschikbaar te stellen
aan de IB-er
Stap 3
Directeur, IB-er en betrokken groepsleerkracht(en) zullen een besluit nemen
tot het al dan niet plaatsen van het kind.
Bij plaatsing wordt tevens het moment waarop en de groep waarin het kind
dan geplaatst kan worden bepaald.
Men neemt daarbij de volgende overwegingen mee:
 De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
 De didactische ontwikkeling van het kind; onderwijsbehoefte, belemmerende- en stimulerende kindfactoren
 Of binnen de groep waarin het kind geplaatst wordt, de benodigde zorg en
aandacht geboden kan worden voor zowel het kind dat geplaatst wordt,
als ook voor de kinderen die al in die groep zitten
Stap 4
De directeur koppelt het besluit mondeling aan de ouders terug.
Een wisseling van school vindt in principe niet plaats gedurende het lopende
schooljaar.
Zwaarwegende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er een uitzondering wordt gemaakt.
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Voorzichtig omgaan met schoolspullen
Regelmatig geven wij de kinderen leermiddelen mee naar huis. Leermiddelen
zoals boeken en werkschriften, maar ook digitale middelen zoals
Chromebooks.
Het is heel fijn en erg belangrijk dat kinderen, bijvoorbeeld vanwege Covid,
verder kunnen gaan met de schoollessen. Op deze manier proberen we zo
goed als het kan achterstanden te voorkomen.
De schoolspullen die wij meegeven zijn vaak kostbaar. Een voorbeeld daarvan
zijn de Chromebooks. Het zijn fantastische maar ook kwetsbare
hulpmiddelen.
Wij doen daarom een dringend beroep op de kinderen en ook op u om
voorzichtig met onze schoolspullen om te gaan. U zult begrijpen dat wij niet
zomaar het geld hebben om een en ander te vervangen wanneer iets kapot
gaat. Het zou enorm jammer zijn wanneer wij daardoor deze mooie middelen
niet meer kunnen inzetten.
Natuurlijk weten wij dat een ongelukje kan gebeuren, maar we weten ook dat
het niet zoveel moeite kost om extra zuinig met deze kostbaarheden om te
gaan.
Wanneer wij merken dat iets moedwillig is kapotgemaakt, zullen wij u
verzoeken een beroep te doen op uw WA verzekering dan wel de schade te
vergoeden.
Groepsindeling 2022-2023
Hier vindt u onze formatie, de groepsindeling en de werkdagen van het team:
Groepen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2

Irene

Irene

Irene

Irene

Mary

3-4

Maxime

Maxime

Els

Els

Maxime

5-6

Nathalie

Nathalie

Francis

Francis

Francis

7-8

Carolien

Carolien

Carolien

Carla

Carla

Francis geeft op dinsdag extra ondersteuning in groep 5-6.
Nathalie geeft op woensdag extra ondersteuning in groep 5-6.
Carolien biedt op donderdagmorgen extra ondersteuning aan de kinderen
van groep 7-8.
Op dinsdag krijgen de kinderen van groep 1-8 gymles van onze vakleerkracht,
Kim van Landschoot.
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Op woensdag (februari-juli) krijgen de kinderen om de week muziekles van
Conny Sijlmans.
De kinderen die naar de Pittige Primasklas in Serooskerke gaan, krijgen les
van Saskia Pubben.
Mariska Francke verzorgt op maandag en donderdag de Interne Begeleiding.
Mary de Kroo is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig als directeur.
Het zwangerschapsverlof van Maxime loopt tot de herfstvakantie. Tot die tijd
zal Els op maandag, donderdag en vrijdag lesgeven in groep 3-4 en Francis op
dinsdag en woensdag.
In diezelfde periode zal Nathalie op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven
in groep 5-6 en Francis op donderdag en vrijdag.
Algemene informatie
Alle overige informatie is te vinden op de website bij:
“De Magdalon van A tot Z”
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