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Het Element

Het Element, waar passie en talent samenkomen

Archipelschool

Geachte ouder/verzorger,
De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als
voor u.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind toe aan de juffen en meesters van de basisschool. Dat is
een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook
met zorg.

We zijn een openbare school en het onderwijs op een openbare school
gaat er juist van uit dat kinderen in een hedendaagse multiculturele
samenleving sámen leren en sámen leven. Als Archipelschool biedt ‘Het
Element’ voor elk kind een veilige en uitdagende leeromgeving. We
leren kinderen normen en waarden, zodat ze nog beter om kunnen
gaan met zichzelf en de ander.

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze
verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Duidelijke
informatie over de school kan helpen bij het bewust kiezen van een
basisschool.

Kernwaarden voor ons als Archipelschool zijn:
• Kindgericht
• Toekomstgericht
• Resultaatgericht
• Maatschappijgericht
• Samenwerkingsgericht

Hierachter vindt u de jaargids van onze school ‘Het Element’. Met dit
document willen wij informeren over de voor u belangrijke zaken die dit
jaar in onze school spelen zoals:
• Wie werkt in welke groep?
• Wat zijn de schooltijden?
• Welke opbrengsten heeft de school?
• Wat zijn de vakantiedata?
• Wat moet u als ouder verder weten?
• Informatie over de resultaten en verantwoording
• Een overzicht van belangrijke adressen

Mist u informatie? Graag horen we dat van u, zodat we de gids steeds
beter kunnen maken.
Ook bent u altijd welkom wanneer u vragen heeft. U kunt altijd bellen,
mailen of even langskomen op school.
Yvonne van Dijk
Directeur
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1. De School
Centraal Management en schoolleiding
Raad van Bestuur Archipelscholen
Voorzitter interim
- dhr. G. Langeraert
Leiding van de school
Yvonne van Dijk
Peggy van de Velde
Chantal van Dalen
Esmeralda Akdag
Adresgegevens
Bezoekadres
Postadres

Ingang groep 1, 2
en peuters

Bankrekening Ouderraad Vossenburch NL 63 RABO 0335 0569 03
(betaling ouderfonds)

Wie werkt waar?
- directeur
- unitleider onderbouw
- unitleider middenbouw
- unitleider bovenbouw

Hooge Meestraat 4
4337 VM Middelburg
Postbus 7077
4330 GB Middelburg

Swerfruststraat 2

E-mailadres
Websites

hetelement@archipelscholen.nl
https://www.archipelschoolhetelement.nl
http://www.archipelscholen.nl

Telefoonnummer

0118-627620

Giro rekening school: OBS De Vossenburch NL17 RABO 0310 9926 13
(betaling schoolreis)

Het Element telt op 1 augustus 2018 ongeveer 120 leerlingen, verdeeld
over 3 units. Het team bestaat uit 14 leerkrachten, waaronder een
mediacoach, een rekenspecialist, een lees-taalspecialist, 2 muziek
specialisten, twee gedragsspecialisten en onderwijsassistenten, een
conciërge en een administratief medewerkster.
Daarnaast werken op Het Element een vakleerkracht gymnastiek en
een combifunctionaris sport.
Vanuit het Dienstencentrum GVO zijn twee leerkrachten godsdienstonderwijs enkele uren per week aan de school verbonden. Sinds dit jaar is
wekelijks een logopediste aanwezig.
Er wordt gewerkt in units: meer leerkrachten en onderwijsassistenten zijn
betrokken en verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen in
een unit.
We werken volgens het principe van Slim Fit, een groeimodel, waarbij
we het leerstofjaarklassensysteem doorbreken, personeel flexibel inzetten, gebruik maken van ICT en werken in teamverband. Hierbij maken
we gebruik van Jeelo en Snappet
Unit onderbouw
Peutergroep Jodokus: Barbara Gulickx, Channah van Dalen en
Bouchra Bardidd
Groep 1/2: Peggy van de Velde, Sjef Hermans, Yvonne van Dijk,
Lia Goedbloed*, Esmay Alexander*, Alane Wolff*
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Unit middenbouw
Groep 3/4/5: Chantal van Dalen, Marloes Wondergem, Irene Belfroid,
Renske Scholte*
Unit bovenbouw
Groep 6/7/8: Esmeralda Akdag, Matthijs Ingelse, Els Keijmel,
Sara de Pagter
De dik gedrukte namen = unitleider
* onderwijsassistent

2

Leraren en medewerkers

Andere leerkrachten en medewerkers
Els Goedhart
ICT
Megan Croon
vakleerkracht gymnastiek
Piet Grootenboer
conciërge
Lijda den Toonder
administratief medewerker
Annie Knuijt
Arrangementen Kind op 1
Martin van Vooren
combifunctionaris sport
Miriam Keijts
leerkracht Protestants godsdienstonderwijs
Zouligha Bouzambou
leerkracht Islamitisch godsdienstonderwijs
Marit Gosen
jeugdverpleegkundige GGD
Els de Smit
schoolmaatschappelijk werker
Melissa Boerma
logopediste

Naast de lesgevende taak heeft een aantal leerkrachten ook nog
andere taken:
Intern Begeleider
Esmeralda Akdag
Unitleider onderbouw
Peggy van de Velde
Unitleider middenbouw
Chantal van Dalen
Unitleider bovenbouw
Esmeralda Akdag
Directie ondersteuning
Peggy van de Velde
ICT coördinator
Els Goedhart-de Vos
Taal-leescoördinator
Esmeralda Akdag
Rekencoördinator
Chantal van Dalen
Muziekspecialisten
Sjef Hermans en Marloes Wondergem
Gedragsspecialisten
Chantal van Dalen en Irene Belfroid
Schakelklas
Lia Goedbloed
Cultuurcoördinator
Marloes Wondergem
Stagecoördinator
Esmeralda Akdag
Sportcoördinator
Els Goedhart-de Vos
Jeelo specialist
Els Goedhart-de Vos en Marloes Wondergem
Snappet specialist
Matthijs Ingelse
Interne vertrouwenspersoon Sjef Hermans en Esmeralda Akdag
Anti-pest Coördinator
Sjef Hermans en Irene Belfroid
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3. De Ouders
Binnen de school kennen we twee belangrijke oudervertegenwoordigingen: de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR).

De medezeggenschapsraad (MR)
Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. De MR is
hiervoor in het leven geroepen. De medezeggenschapsraad bestaat uit
drie ouders en drie leerkrachten.
De oudergeleding wordt voor twee jaar gekozen door de ouders. De
raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het
beleid van de school te maken hebben. Deze bevoegdheden staan
vermeld in het reglement medezeggenschap. De directeur maakt geen
deel uit van de MR, maar adviseert tijdens de vergaderingen. In de raad
zit altijd een zelfde aantal ouders als leerkrachten. Vergaderdata van
de MR worden in de agenda van deze jaarkalender opgenomen. Elke
vergadering is openbaar.
Zowel van de OR als van de MR hangen mededelingenborden in de
gang. Hier kunt u ook uw ideeën en suggesties kwijt.
Zie ook: http://www.archipelschoolhetelement.nl
In de MR hebben zitting:
Namens de ouders
Denice Morris
Saskia Versluis
Jolanda de Wit

Namens het personeel
Sjef Hermans (voorzitter)
Matthijs Ingelse
Marloes Wondergem (notulist)

De ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam. Deze raad is van groot belang voor allerlei soorten van activitei-

ten die niet strikt met het lesgeven te maken hebben: Sinterklaas,
kerstfeest, afscheid van groep 8, schrikkeldisco, schoolvoetbal, bingo, zomerfeest e.d. De organisatie vindt plaats in overleg met het team. De
ouderraad beheert het ouderfonds (zie Ouderbijdrage).
Ouders of verzorgers die zich aanmelden voor de ouderraad, zijn van
harte welkom: we kunnen altijd hulp gebruiken.
In de Ouderraad hebben zitting:
Namens de ouders
Brigitte Baltessen
Wendy Kläring
Channah van Dalen
Vacature

Namens het personeel
Peggy van de Velde (voorzitter)
Els Keijmel (notulist)

Contacten met ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen
op school. Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk. We
dienen immers een zelfde doel: uw kind(eren)!
Wij willen beiden dat uw kind een fijne schooltijd heeft en veel leert.
De school kent verschillende soorten van contacten met ouders:
• Gericht op uw kind: individuele gesprekken, rapporten, huiswerk.
• Gericht op de groep: informatiemoment aan het begin van het
schooljaar, tentoonstellingen, voorstellingen, de website, de schoolgids en iedere maand de nieuwsbrief per mail.
• Gericht op de school: incidentele ouderavonden, nieuwsbrieven,
website en Facebook, oudervragenlijst (1x per twee jaar), gesprekken
in het kader van het schoolplan.
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Groepsouders
Iedere groep heeft een groepsouder. De groepsouder probeert ouders
te betrekken bij de groep als er activiteiten worden ondernomen en er
hulp of begeleiding nodig is. Dit gaat in overleg met de leerkracht.

Het ouderfonds
Jaarlijks vragen wij aan ouders een bijdrage in het ouderfonds
(zie: Ouderraad).
De kosten zijn in het schooljaar 2018-2019: € 20,- per kind. Deze
bijdrage is vrijwillig, maar zonder dit geld kunnen allerlei festiviteiten,
excursies, voorstellingen en vieringen niet worden georganiseerd. Deze
activiteiten kunnen niet vanuit het reguliere budget betaald worden. De
ouderraad beheert het geld. Het bankrekeningnummer is: ‘Ouderraad
Vossenburch’ NL 63 RABO 0335 0569 03. Gespreide betaling is mogelijk..

Schoolreis en schoolkamp
Groep 7 en 8 gaan op een driedaags schoolkamp op 12, 13 en
14 september.
De kosten bedragen: € 80,00.
De kosten van de schoolreis van groep 3, 4, 5 en 6 bedragen € 33,50.
De kosten van de schoolreis van groep 1 en 2 bedragen € 15,00.
U kunt het bedrag overmaken op OBS De Vossenburch:
NL17 RABO 0310 9926 13

4. Op onze school
IEP toets
Ieder jaar maken de leerlingen van groep 8 de IEP toets. De IEP toets is
een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een
richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs.
IEP toets- eindscores
Jaar
2016
2017
2018

Aantal leerlingen
21
17
29

Ondergrens
74
73.6
73

Score Het Element
79
75,4
76,9

Schooljaar 2017/2018 behaalde groep 8 een eindscore van 76,9, de landelijke ondergrens was 73. Een mooi resultaat waar we trots op zijn.

Uitstroom groep 8
Meer van belang vinden wij dat er uit kinderen gehaald is wat er in zit
en dat kinderen in de juiste vorm van voortgezet onderwijs komen. Hier
volgt een overzicht van de verwijzing van onze schoolverlaters in de afgelopen drie schooljaren:
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Schooltype
Totaal
VMBO-BL
VMBO BL/KL
VMBO-KL
VMBO-TL
TL/HAVO
HAVO
HAVO-VWO
VWO (2 talig)
Anders *

2015-2016
21
3

6
3
5
2
2

2016-2017
15
3
1
1
3
4
3

2017-2018
30
3
5
6
4
9
1
2

logopedische behandelgebieden, zoals taal, spraak, slissen en
afwijkende mondgewoonten (zoals duimen, open mondgedrag, slikken).
Mocht u vragen hebben of willen overleggen, dan kunt u altijd even
binnenlopen. De logopedische behandeling valt in de basisverzekering
en wordt volledig vergoed door de alle zorgverzekeraars. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig.
Voor meer informatie kunt u hun website bezoeken
www.logopedieinzeeland.nl of u kunt contact opnemen middels het
telefoonnummer 06-53856164.

Jeelo
Anders =

Centrale opvang neveninstromers Scheldemond; VSO
Nehalennia, OPDC Het Bolwerk; Mytielschool De Sprienke
Uitstroom VSO: 2 leerlingen zijn vanuit andere groepen uitgestroomd
naar svo.

Arrangementen
Als kinderen niet voldoende hebben aan de basisondersteuning van de
school, dan krijgen ze een arrangement. Samen met de ouders en specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school wat een kind
nodig heeft. Dat wordt opgeschreven in een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat wat het kind wil en kan, waar het goed in
is, wat het wil bereiken én en wat het nodig heeft om zich te kunnen
ontwikkelen. Een arrangement is een plan voor onderwijs én extra hulp.
Schooljaar 2017/2018 hadden wij binnen onze school 15 arrangementen.

Logopedie
Iedere donderdag geeft Melissa Boerma, van Logopedie & Stottercentrum Zuidwest, logopedie binnen onze school. Melissa behandelt alle

Wij zijn een Jeelo school. Jeelo heeft 12 projecten voor
groep 1 tot en met 8. Alle groepen werken tegelijk aan
hetzelfde project. Leerlingen werken tijdens het project
naar een concreet projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren. De
school doet 6 projecten per jaar.
Jeelo is een digitale methode voor wereldoriëntatie-breed (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en
burgerschap, EHBO en verkeer). Begrijpend lezen, mondeling en schriftelijk presenteren zijn ook geïntegreerd in Jeelo. Jeelo is constant in
ontwikkeling om het aanbod te verbeteren. Iedere school die aansluit
helpt hieraan mee.

Snappet
In het schooljaar 2018-2019 gaan we in de bovenbouw starten met Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om
zich optimaal te ontwikkelen.In Snappet maken leerlingen opgaven
zoals ze dat anders in een schrift zouden doen. De leerlingen werken
op devices (deze huren we) en chromebooks.
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Traktaties en snoep
Op Het Element wordt niet gesnoept. Wij willen uw medewerking vragen bij het bewaken van ons ontmoedigingsbeleid. Geef geen snoep
mee naar school. Ook tijdens de pauze tussen de middag, is snoep echt
uit den boze. Daarnaast hebben wij als regel dat bij traktaties op iets
gezonds getrakteerd wordt. Suggesties voor gezonde traktaties vindt u
volop op internet.

5. KOW
Peutergroep Jodokus: een goede voorbereiding op de basisschool
Alle kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom bij peutergroep Jodokus, onder
hetzelfde dak als Het Element. Uw kind speelt er 2 of 4 dagdelen per
week met uitdagend speelgoed en andere kinderen. Op de peutergroep werken we met een totaalprogramma dat pedagogisch
medewerkers een manier biedt om methodisch en gericht te werken
aan de ontwikkeling van kinderen tussen 2 en 4 jaar. Het doel van de
methode is de kinderen een betere start te geven in het basisonderwijs
om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. De methode werkt met
thema’s die dicht aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. U
bent van harte welkom een keer vrijblijvend op onze peutergroep te
komen kijken.
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief en
actief ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van 0 tot 4 jaar te
voorkomen. Kinderen die voor deze stimuleringsmaatregel in aanmerking komen worden doorverwezen door de GGD (consultatiebureau),

wanneer uit observatie door de pedagogisch medewerkers blijkt dat er
sprake is van een ontwikkelingsachterstand van meer dan een half jaar.
Het doel van VVE is om ervoor te zorgen dat deze kinderen zo goed
mogelijk kunnen ontwikkelen, zodat zij op de basisschool goed mee
kunnen komen in de groep en het creëren van een doorgaande
ontwikkelingslijn tussen de peutergroep en basisschool.
Kosten
De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/
verzorgers die beiden werken of studeren, kunnen kinderopvangtoeslag
aanvragen. Als ouders/verzorgers geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Met de
KOW Rekentool op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool
rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in uw situatie kost.
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u meer informatie over de
peutergroep en de verschillende locaties. U en uw kind zijn van harte
welkom voor een vrijblijvende rondleiding. Maak hiervoor een afspraak
via de website of via de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl of
0118- 627716).
Inschrijven
Inschrijven kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen
kosten aan de inschrijving verbonden.
Uw kind is welkom bij de buitenschoolse opvang (BSO)
Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO!
De buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar
het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste pedagogisch medewerkers
begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte
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ruimten. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren voldoen aan de
eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig geïnspecteerd
door de GGD.
De BSO opvang voor Het Element kinderen vindt plaats op locatie De
Boomhut. De kinderen die hier gebruik van maken worden door een
pedagogisch medewerker van KOW hier naartoe gebracht.
De opvang is geopend tot 18.00 uur.

6. Diversen
Website/Facebook en gebruik foto’s
Onze school bezit een website: http://www.archipelschoolhetelement.nl
– of via de website van Archipel, http://www.archipelscholen.nl – en via
Facebookpagina’s waarop regelmatig foto’s geplaatst worden van leerlingen van onze school. We laten op deze website en via Facebook zien
welke activiteiten we met onze leerlingen doen: zowel binnen als buiten
onze school. Namen van de Facebookpagina’s:
Unit onderbouw: Archipelschool Het Element UNIT onderbouw
Unit middenbouw: Archipelschool Het Element UNIT middenbouw
Unit bovenbouw: Archipelschool Het Element UNIT bovenbouw
Wet op de privacy
Sinds mei 2018 is de wet op de privacy ingegaan. Hierdoor zijn wij als
school verplicht om jaarlijks toestemming te vragen voor het plaatsen
van foto’s op de website, schoolkalender en facebook.
Ook zal aan ouders, die een kind inschrijven, deze vraag gesteld worden.

Brengen en ophalen kinderen groep 1 en 2 + peuters
De peutergroep en de groepen 1 en 2 hebben hun eigen ingang aan de
Swerfruststraat. Hier kunt u uw kind rustig naar binnen brengen. Na afloop van de schooldag komt de leerkracht met de kinderen naar buiten
en laat ze wachten bij de muur. Het is de bedoeling dat u uw kind op
het plein ophaalt en even contact met de leerkracht maakt.
Hoofdluis
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Wanneer u zelf constateert dat uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan
melden bij de leerkracht van uw kind?
Sociale veiligheid
Een veilige school is een plek waar iedereen zich veilig voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school
zelf. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid
nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen
op te lossen. Hoe scholen die veilige (leer)omgeving vormgeven, bepalen
ze zelf. Belangrijk is dat sociale veiligheid een vaste plek krijgt in het
schoolbeleid (zie ons protocol Pedagogisch Klimaat).
De Anti-Pest Coördinator
Het is een wettelijke verplichting dat scholen moeten beschikken over
een eigen (preventieve) aanpak van (cyber)pesten, pesters, meelopers
en gepesten. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat die aanpak
effectief is. Daarom moet elke school beschikken over een Anti-Pest Coördinator. Bij ons op school zijn dat Sjef Hermans en Irene Belfroid.
Het is hun taak om aanspreekpunt en vraagbaak te zijn voor iedereen
die met (cyber)pesten te maken krijgt; kinderen, ouders, collega’s en directie. Sjef en Irene coördineren de aanpak bij pestgedrag. Dit doen ze
via een vijf sporen traject, te weten:
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1
2
3
4

het verzamelen van informatie en het analyseren van de situatie
het ontwerpen van een passende aanpak
het aansturen van acties en het bewaken van de samenhang
het volgen van voortgang en resultaat en het communiceren met alle
betrokkenen
5 het registreren en borgen in beleid
Vertrouwenspersoon/Aandachtsfunctionaris
Mevrouw Anje Bareman is de externe vertrouwenspersoon voor alle Archipelscholen. Zij kan ouders van advies dienen indien er klachten zijn
over seksuele intimidatie, kindermishandeling/verwaarlozing en pesten.
Zij is op maandag- t/m vrijdagochtend tijdens kantooruren bereikbaar
(06-29008866).
Ons schoolbestuur heeft een ‘Verordening klachtenbehandeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs’ vastgesteld. Onze school heeft
hieruit een aantal gedragsregels rond seksualiteit en racisme afgeleid.
De verordening en de gedragsregels liggen voor ieder ter inzage op
school.
Bij ons op school is de aandachtsfunctionaris Esmeralda Akdag. Zij is
aanspreekpunt voor zaken die buiten de school spelen.
Onze interne vertrouwenspersonen zijn Esmeralda Akdag en Sjef Hermans: zij zijn aanspreekpunt voor kinderen.
Schoolongevallenverzekering
Voor alle kinderen op school heeft het bestuur van Archipel een
schoolongevallenverzekering afgesloten. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht vanaf 15 minuten voor en na schooltijd, gedurende de schooluren, evenementen in schoolverband en ook
gedurende een uur hiervoor en hierna. Deze verzekering kan alleen uitkeren als er iets vervelends onder verantwoordelijkheid van de school
gebeurt en de eigen verzekering niet uitbetaalt.

Klachtenprocedure
Wanneer u klachten heeft over de gang van zaken op school of in een
groep, dan gaat een klachtenprocedure in werking. Natuurlijk ligt het
voor de hand eerst met de leerkracht van uw kind te gaan praten en,
indien noodzakelijk, met de directie. Ook leden van de medezeggenschapsraad kunnen klachten naar voren brengen. In de meeste gevallen
zal er dan een oplossing voor de problemen worden gevonden. Pas
wanneer de school zelf geen oplossing kan bieden, kunt u contact opnemen met het schoolbestuur: Raad van Bestuur Archipelscholen, tel.
0118 493150.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is
in te zien. Op aanvraag kunt u een afschrift van de regeling ontvangen.
Informatie gescheiden ouders
Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert over de vorderingen van hun kind. Maar hoe nu als de ouders gescheiden zijn? Als ze in
goede harmonie gescheiden leven (co-ouders bijvoorbeeld), is er geen
vuiltje aan de lucht. Maar als er sprake is van voortdurende onenigheid,
zal de school een oplossing moeten zoeken.
De verzorgende ouder krijgt natuurlijk alle informatie van de school.
Maar ook de niet verzorgende ouder heeft recht op bepaalde informatie van de school. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel
1-377c). In dit artikel is bepaald dat een school desgevraagd in principe
verplicht is de ouder, die niet met het ouderlijk gezag is belast, informatie te verstrekken. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als
zij deze informatie ook niet aan de ouder die met het ouderlijk gezag is
belast, zou verstrekken of als het belang van het kind door het verstrekken van informatie in het geding komt. Bij gescheiden ouders vindt de
informatieverstrekking via de schooldirectie plaats.
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Schoolregels
Regels zorgen voor duidelijkheid en rust. Iedereen weet waar hij of zij
aan toe is en wat verwacht wordt.
1. We zijn aardig voor elkaar en letten op onze woorden
2. We zijn rustig in de school
3. We zijn zuinig op de spullen
Enkele algemene regels
• De school neemt contact op met de ouders of verzorgers wanneer
het team vaststelt dat een bepaalde tekst of afbeelding op de kleding niet past op een basisschool.
• Tijdens de lessen worden geen jassen, mutsen, petten en geluidsapparatuur gedragen. Deze apparatuur is onzichtbaar opgeborgen.
• Mobiele telefoons zijn niet toegestaan, tenzij men uitdrukkelijk toestemming heeft van de leerkracht of de directie. Ouders kunnen een
dergelijk verzoek indienen bij de groepsleerkracht of de directie. Zonder toestemming mogen geen geluid- of beeldopnamen gemaakt
worden.
• Roken is in het gebouw en op de schoolpleinen niet toegestaan,
m.u.v. de door de directie aangewezen ruimte.
• Alleen op ‘Wieltjesdag’, dat is iedere woensdag, mag er in de kleine
pauze op het plein gefietst of gestept worden.
• Op de schoolpleinen is het verboden voor honden (ook aangelijnd).

7. Tijden en data

vervolgens kiezen: binnen blijven en een spel of andere activiteit doen in
de hal of buitenspelen.
Groepen 1 t/m 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.25 u. - 14.35 u.
08.25 u. - 14.35 u.
08:25 u. - 12 .1 5 u.
08.25 u. - 14.35 u.
08.25 u. - 14.35 u.

Wij gaan vijf minuten eerder naar binnen. Dit om verlies van lestijd
tegen te gaan.
De groepen 1, 2 starten hun activiteiten, net als de rest van de school,
om 8.30 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. Ouders mogen hun
kinderen dan naar binnen brengen. Voor de kinderen ligt er werk klaar
waaraan ze meteen kunnen beginnen. Bij de groepen 1 en 2 mogen de
ouders tot 8.40 uur in de groep blijven meespelen. Voor alle duidelijkheid: ook voor deze groepen geldt, dat om 8.25 u alle kinderen geacht
worden aanwezig te zijn.

Toezicht/pleinwacht
Tien minuten voordat de school begint en een kwartier na schooltijd, is
er toezicht op het plein. Ook tussen de middag tijdens de pauze is er
toezicht op het plein en binnen.

Schooltijden

Gymnastiektijden

We werken op Het Element met een continurooster. Alle kinderen blijven
tussen de middag op school, met uitzondering van de woensdag
middag. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht en mogen

De groepen 1 en 2 hebben bij slecht weer dagelijks één of twee
gymnastieklessen of spel in het speellokaal. Van november t/m april
hebben de kleuters 1 vast gymnastiekmoment in de speelzaal. Hiervoor
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zijn gymschoenen verplicht! De lessen worden gegeven door de eigen
leerkracht.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de gymzaal aan de
Roozenburglaan.
Gymlessen
Maandag
8.30- 9.15 uur BB groep*
9.15- 10.00 uur BB groep *
Vrijdag
9.30- 9.00 uur MRT*
9.00- 9.45 uur MB groep*
9.45- 10.30 uur MB groep *

10.00-10.45 uur MB groep*
10.45-11.30 uur MB groep*
13.00-13.45 uur BB groep
13.45-14.40 uur BB groep

Vakanties Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen/Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

van
vrijdag
maandag
maandag
vrijdag
donderdag
maandag
vrijdag

12 oktober 12.15 uur
24 december
4 maart
19 april
30 mei
10 juni
5 juli om 12.15 uur

tot en met
maandag 22 oktober
vrijdag
4 januari
vrijdag
8 maart
vrijdag
3 mei
vrijdag
31 mei
—
vrijdag
16 augustus

Het schooljaar 2018-2019 eindigt op vrijdag 5 juli 2019 om 12.15 uur.
Groep 8 ruimt op woensdag 3 juli op en is daarna vrij.

* Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht, in andere
gevallen door de groepsleerkracht

Het schooljaar 2019-2020 begint op maandag 19 augustus 2019
om 8.25 uur

Protestants Christelijk Onderwijs en
Islamitisch Onderwijs

Andere belangrijke data

Kinderen kunnen vanaf groep 4 deelnemen aan de lessen.
Om de lessen te kunnen volgen moet een formulier worden ingevuld dat
is ondertekend door de ouder. De keuze wordt gemaakt voor één jaar.
Tussentijds veranderen is in principe niet mogelijk.
De lessen Protestants Christelijk onderwijs vinden plaats op maandag
en worden gegeven door Miriam Keijts.
De lessen Islamitisch onderwijs vinden plaats dinsdag en worden gegeven door Zouligha Bouzambou

Al vastgestelde studiedagen (de leerlingen zijn dan vrij)
dinsdag 28 augustus 2018
vrijdagmiddag 12 oktober zijn de kinderen om 12.15 uur vrij
maandag 22 oktober
maandag 3 juni 2019
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Leerplicht – schoolverzuim – verlof regeling –
vrijstelling lessen
Kinderen mogen vanaf het vierde jaar naar school en zijn vanaf het
vijfde jaar leerplichtig. Wanneer een kind ziek is, moet het worden afgemeld. Dat geldt natuurlijk ook voor vierjarigen. Afmelden kan telefonisch
(0118-627620) en graag vóór aanvang van de lessen. Leerkrachten
houden absentielijsten bij. Bij geen bericht van verhindering nemen we
contact op met de ouders.
In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht de
leerplichtambtenaar in te schakelen, die eventueel een procesverbaal
opmaakt.
Wanneer kinderen te laat komen, zien wij dit ook als schoolverzuim. Er
wordt immers een deel van de instructie en van de les(sen) gemist. Bovendien is het bijzonder storend voor de groep en de leerkracht. We verzoeken u dan ook met klem te zorgen dat uw kind op tijd is.
Gemiste lessen kunnen gemiste kansen zijn.
Extra verlof
Extra vakantieverlof mag slechts verleend worden voor wat men noemt
gewichtige omstandigheden. Het wordt alleen gegeven wanneer
wegens de specifieke aard van het beroep van de ouders dit niet
mogelijk is gedurende de schoolvakanties.
U kunt geen verlof buiten de schoolvakantie vragen wanneer u wel in
de gelegenheid bent om in één van de andere (anders dan de zomervakantie) vakanties op vakantie te gaan.
Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden. Er mag slechts
eenmaal per jaar een dergelijk verzoek worden toegestaan voor één
onafgebroken periode. Vakanties buiten de schoolvakanties kunnen
nooit langer duren dan 10 schooldagen en mogen niet vallen binnen

de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Dit verlof dient acht
weken van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. Op ons
aanvraagformulier voor extra verlof staan de voorwaarden voor dit
verlof duidelijk en uitvoerig omschreven. Slechts bij hoge uitzondering
wordt hiervan afgeweken. Om teleurstellingen te voorkomen ver
zoeken wij u goede nota te nemen van deze voorwaarden, voordat u
een vakantie gaat boeken o.i.d. Hieronder staan in het kort enkele
voorwaarden beschreven:
De directeur is verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. Deze kan eventueel een
proces verbaal opmaken.
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7. Tot slot
Schoolbestuur

Aandachtsfunctionaris (intern): Esmeralda Akdag
 0118 - 627620
en Chantal van Dalen

Raad van Bestuur Stichting Archipel Scholen
Dhr. G. Langeraert, interim directeur bestuurder
 0118 - 493152
e-mail: glangeraert@archipelscholen.nl

Vertrouwenspersoon (extern): Mevr. Anje Bareman
		
 06-29008866
Anti Pest Coördinator (intern)

Bezoekadres:
Falckstraat 2, 4384 AA Vlissingen
Postadres:
Postbus 7, 4380 AA Vlissingen

 0118 - 627620

Schoolmaatschappelijk werk Els de Smit
 0118-751400
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL Middelburg

Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs:

Sjef Hermans
en Irene Belfroid

 0800 – 8051

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
		 0900 – 13111

GGD Zeeland
(schoolarts en
jeugdverpleegkundige)

Postbus 345
4460 AS Goes

Leerplichtambtenaar

Jarco de Nooijer
 06-55498636
Postbus 570
4330 AN Middelburg

Kinderopvang Walcheren
(Buitenschoolse opvang
en Peutergroep)

Buitenhove 161

 0113 - 249406

 0118 - 614532

4337 HG Middelburg

Logopedie en Stottercentrum Zeeland
Logopedist
Melissa Boerma

 0118 - 641396

Team Archipelschool
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Juf Yvonne
directeur

Juf Barbara
Peutergroep Jodokus

Juf Channah
Peutergroep Jodokus

Juf Bouchra
Peutergroep Jodokus

Juf Peggy
Unitleider OB

Meester Sjef
groep 1/2

Juf Lia
groep 1/2

Juf Esmay
groep 1/2

Juf Alane
groep 1/2

Juf Chantal
Unileider MB

Juf Marloes
groep 3/4/5

Juf Renske
groep 3/4/5

Team Archipelschool

Juf Irene
groep 3/4/5

Juf Esmeralda
Intern begeleider +
Unitleider BB
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Juf Els
groep 6/7/8

Meester Matthijs
groep 6/7/8

Juf Lijda
adm. medewerker

Juf Els
ICT

Juf Sara
groep 6/7/8

Meester Piet
conciërge

Juf Annie
arrangementen

Het Element
Hooge Meestraat 4
4337 VM Middelburg
 0118-627 620
hetelement@archipelscholen.nl
www.archipelschoolhetelement.nl

