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Welkom!
Integraal Kindcentrum De Aventurijn is een centrum voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. De kinderen kunnen er naar school gaan, er 
is opvang vóór en na schooltijd en er is ruimte voor de opvang 
van baby’s en peuters. 
De kinderen komen hier naartoe om andere kinderen te ontmoeten, 
te spelen, te leren en zichzelf te ontwikkelen. Die ontwikkeling 
loopt in een doorgaande lijn, want de activiteiten zijn op elkaar 
afgestemd en zijn gebaseerd op dezelfde visie op het ontwikkelen 
van kinderen. We realiseren een breed aanbod en een door-
gaande leerlijn tussen het binnenschools en het buitenschools 
leren op sociaal, cognitief, cultureel en sportief gebied, zodat 
kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Het programma van 
het kinderdagverblijf en de peutergroep loopt naadloos door 
in dat van de basisschool. Doorgaande lijnen zijn er bovendien 
naar het naschoolse activiteitenprogramma en de buiten-
schoolse opvang. 
Vanuit het kindcentrum zoeken we verbinding met wijk- en 
bewonersorganisaties en instellingen voor sport, cultuur, on-
dersteuning en hulpverlening. Zo is Kindcentrum De Aventurijn 
het kloppende hart van de wijk Griffioen in Middelburg; een 
geweldige plek om op te groeien en te wonen! 

We wensen iedereen een goed schooljaar toe. En hopen op 
een plezierige samenwerking binnen het kindcentrum, met 
alle ouders, verzorgers en kinderen en met iedereen die zich 
betrokken voelt bij Kindcentrum De Aventurijn. 

U kunt in deze gids lezen hoe we dingen binnen het kindcentrum 
geregeld hebben en wat dat voor uw kind en voor u kan be-
tekenen. Maar als u echt wilt weten wat er allemaal gebeurt, 
doet u dan vooral mee! Van harte welkom!

Namens het team van het kindcentrum,

Drs.	Kirstie	van	der	Heide-Güthe
Directeur

Een Aventurijn is een edelsteen. 
Net als edelstenen, zijn kinderen bijzonder.

Kindcentrum de Aventurijn is een samenwerking tussen: 
Onze Wijs Scholen, Kinderopvang Walcheren en Archipel Scholen.
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Voor de signalering van doelgroepkinderen zijn landelijke richtlijnen 
opgesteld. Deze kinderen bezoeken de peutergroep op vier in 
plaats van een of twee vaste dagdelen per week. 
De peutergroep is in de ochtenden geopend van 8.30 - 11.30 uur.
De activiteiten van het kinderdagverblijf en de peutergroep zijn 
op elkaar afgestemd. De pedagogisch medewerkers bereiden de 
thema’s gezamenlijk voor en werken met dezelfde methodes 
(`Uk & Puk` en ̀ Puk en Ko`).  Puk & Ko is een totaalprogramma dat 
zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling 
staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de 
woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal- 
communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen.
Het aanbod binnen het kinderdagverblijf en de peutergroep komt 
overeen. Zo zingen wij bij de start van de dag dezelfde liedjes, 
nemen wij het dagritme door en doen wij dezelfde activiteiten. 
Uiteraard zijn er op het kinderdagverblijf naast peuters ook baby’ 
en dreumesen aanwezig, voor wie ook passende activiteiten 
worden voorbereid. 
Alle kinderen, vanaf de allerjongsten, worden door de pedagogisch 
medewerkers geobserveerd in hun ontwikkeling, zodat zij gericht 
activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aan-
bieden. Hiervoor gebruiken we de observatiemethode ‘KIJK!’. 
De individuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar wordt 
gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, 
motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met 
andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. Ook in de groepen 
1 en 2 wordt met dit observatie-instrument de ontwikkeling 
van de kinderen gevolgd. De KIJK! observatie van ieder kind 
wordt jaarlijks tweemaal ingevuld. De pedagogisch medewerkers 
bespreken hun bevindingen met u als ouder(s) twee maal per 
jaar. Deze gesprekken vinden op dezelfde avonden plaats als 
de oudergesprekken van de basisschool. 
De schriftelijke overdracht van de KIJK!-observatie aan de basis-
school vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Dit wordt 

Op donderdag spelen de oudste kinderen van het kinderdag-
verblijf ’s middag samen met kinderen van Stichting Lentekind. 
Dit zijn kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke 
beperking/ontwikkelingsachterstand. De ene week spelen ze bij 
ons in het gebouw samen, de week erna bij Stichting Lentekind 
bij ons in de wijk. 
We vertellen u graag meer over het reilen en zeilen binnen het 
kinderdagverblijf. U bent van harte welkom voor een rondleiding. 
Op onze website vindt u de tarieven en de verschillende opvang-
pakketten. U kunt Kindertoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
Voor al uw vragen over plaatsing en/of kosten voor de opvang 
kunt u terecht bij de coördinator voor de groepen kinderen van 
0-7 jaar binnen De Aventurijn.

Peutergroep 
Kinderen die spelen, leren voor later. Ieder kind heeft recht 
op een goede start. Daarom is het belangrijk dat kinderen de 
kans krijgen om in een groep te spelen, te leren en te genieten. 
Op de peutergroep krijgen kinderen die kans. De pedagogisch 
medewerkers doen diverse speelse en uitdagende activiteiten 
met kinderen om de ontwikkeling te stimuleren, bijvoorbeeld 
spelletjes, poppenkast, voorlezen, knutselen, liedjes zingen en be-
wegen. Ook op de peutergroep werken we met de gezamenlijke 
thema’s. 
In de peutergroep van het kindcentrum zijn alle peuters vanaf  
2 jaar van harte welkom. Uw kind speelt er twee of vier dagdelen 
per week met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. 
Er zijn peuters die in aanmerking komen voor extra taal- en/of 
ontwikkelingsondersteuning. 
Dit zijn: kinderen waarvan ouders minder dan twee jaar voort-
gezet onderwijs hebben genoten, of kinderen die thuis overwe-
gend (meer dan 50%) in aanraking komen met een andere taal dan 
het Nederlands, of kinderen die door het consultatiebureau zijn 
geïndiceerd als ‘risicokind’. Dit noemen wij ‘doelgroepkinderen’.  

Kindcentrum De Aventurijn 
Een kindcentrum is een grote stap in de ontwikkeling naar 
inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen basis-
onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding. Kenmerkend 
voor ons kindcentrum is dat de scheidslijnen tussen onderwijs, 
kinderopvang en peutergroep zijn opgeheven. Daarbij werken we 
intensief samen met de omgeving van de kinderen, te weten 
met de ouders, vrijetijdsvoorzieningen in de buurt, zorginstellingen 
en de wijk. 
Het fundament van het kindcentrum vormt de missie en visie 
op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Eén missie en 
visie voor de ontwikkeling en het leren van kinderen van 0 tot 
12 jaar.  De brede ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, 
motorisch en creatief) van kinderen wordt in een doorgaande 
lijn gestimuleerd en gevolgd. 
Het team van De Aventurijn is één geheel van diverse professionals 
met diverse talenten en expertise: leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en wel-
zijnsmedewerkers. Op basis van behoeften van kind en ouders 
werken we samen met experts (bijvoorbeeld voor het bieden 
van extra zorg, specifieke cursussen, bepaalde diensten, op-
voedingsondersteuning). 
We werken vanuit één organisatie met één leiding. Dit kan nu er 
geen scheidingen meer zijn tussen oude organisaties (zoals school, 
kinderopvang, peutergroep) en omdat we werken vanuit één visie 
en missie. Daarnaast communiceren we naar alle ouders van 
de kinderen binnen het centrum via één nieuwsbrief.  

Kinderdagverblijf en peutergroep
Binnen het kindcentrum zorgen we ervoor dat de dag voor alle 
kinderen van 0 tot 12 jaar zonder drempels verloopt. Kinder-
opvang, peutergroep en buitenschoolse opvang van Stichting 
Kinderopvang Walcheren zijn binnen ons centrum gevestigd. 

Hele dagopvang 
Kindcentrum De Aventurijn biedt hele dagopvang voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar. De hele dagopvang is 52 weken per jaar geopend 
van 7.30 tot 18.00 uur en voldoet aan strenge kwaliteits- en 
veiligheidseisen. De hele dagopvang is geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag 
kunt aanvragen. 
Kinderen leren door te spelen. Kinderen spelen met elkaar en 
met uitdagend speelgoed. De pedagogisch medewerkers verzorgen 
de kinderen en organiseren ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten. 
Kinderen ontwikkelen zich het best als ze betrokken zijn. Om 
de betrokkenheid van kinderen zo groot mogelijk te laten zijn 
werken we door het hele kindcentrum rondom thema’s. U kunt 
hierbij denken aan thema’s als voeding, post, sinterklaas, dieren, 
Afrika. De activiteiten worden rondom de thema’s georganiseerd. 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ 6
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De basisschool
Als de kinderen vier jaar oud worden, mogen ze starten in groep 
1 van onze basisschool. De groepen 1 en 2 van de basisschool 
vormen de overgang naar het formele leren. Door spelactiviteiten 
worden kinderen gemotiveerd om deel te nemen aan leeractivi-
teiten. Het spel wordt ‘gestuurd’ in activiteiten die voor kinderen 
betekenis hebben en die bijdragen aan de ontwikkeling die wij 
voor ogen hebben. Daarbij gaat het niet alleen om ‘weetjes’ 
maar ook om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het 
kind. De kernactiviteiten sluiten aan bij de belevingswereld 
van peuters en kleuters. Die activiteiten (spel, constructie, ge-
sprekjes, lees- en schrijfactiviteiten, woordenschatuitbreiding, 
wiskundige activiteiten, beweging en expressie) zijn van belang 
voor de ontwikkeling van de taal en het denken, voor de ont-
wikkeling van het ‘eigene’ van een kind in een sociale context 
en voor zijn of haar verkenning van de wereld. 
Voorafgaand aan de start in groep 1 mogen de kinderen vijf dagdelen 
komen wennen. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag 
neemt de leerkracht contact met u op om hiervoor een aantal 
data af te spreken. Het eerste dagdeel mag u de gehele tijd in de 
groep aanwezig blijven. Daarna wordt de tijd dat u in de klas 
aanwezig bent steeds korter. In de maand december en in de laatste 
maand van het schooljaar worden geen wendagen afgesproken. 
Kinderen die in december vier jaar worden, kunnen vanwege de 
drukke decembermaand pas na de kerstvakantie naar school 
komen. Kinderen die vier worden in de zomervakantie of in de 
periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie, worden 
uitgenodigd direct op de eerste schooldag na de zomervakantie 
te starten. Wanneer uw vierjarige kind bij ons op school komt, is het 
wenselijk dat uw kind:
• Zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan;
• Zichzelf redelijk zelfstandig kan aan- en uitkleden;
• Zelf de jas aan en uit kan doen;
• Zelfstandig kan eten en drinken. 

Naschoolse	activiteiten
Om kinderen hun talenten te laten ontdekken en te kunnen 
ontplooien bieden we een aanbod aan van diverse naschoolse 
activiteiten. U kunt hierbij denken aan sportactiviteiten, toneellessen, 
muziekactiviteiten, weerbaarheidstrainingen en creatieve work-
shops (zoals werken met mozaïek of timmeren met sloophout). 
De activiteiten beginnen direct aansluitend aan het einde van 
de lesdag. Het complete aanbod van activiteiten is te vinden 
op www.bredescholenmiddelburg.nl

Als u klikt op het vakje ‘Kindcentrum de Aventurijn’ komt u bij het 
aanbod. Via deze webpagina kunt u ook aanmelden. Het aanbod 
wordt opgesteld in samenwerking met Stichting Welzijn Middel-
burg. Voor vijf Euro is er op school een strippenkaart te koop met 
tien strippen. De kosten per workshop variëren van een strip tot 
enkele strippen per keer. 

knutselen/verven of een spelletje doen. In de vakanties is er 
extra tijd voor activiteiten, workshops en eventueel uitstapjes. 
De buitenschoolse opvang van ons kindcentrum voldoet aan 
strenge kwaliteit- en veiligheidseisen zoals vastgelegd in de 
Wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang. 

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen bij de bui-
tenschoolse opvang. Voor aanvang van de plaatsing heeft u 
een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers 
van de groep van uw kind. Tijdens dit gesprek ontvangt u een 
informatieboekje over buitenschoolse opvang. Ook maakt u 
afspraken over het wennen van uw kind.  Bij de breng- en haal-
momenten bespreken we de ontwikkeling en het welbevinden 
van uw kind in de groep. 

vooraf besproken met ouders en u geeft hiervoor toestemming. 
De overdracht aan de leerkracht van groep 1 wordt ook mon-
deling toegelicht. 
Wanneer uw kind is geplaatst bij de peutergroep of op het kinder-
dagverblijf, nodigen wij u en uw kind rond de derde verjaardag 
van uw kind uit voor een kennismaking in de basisschool. 

Voor-	en	vroegschoolse	educatie	(VVE)	
VVE is een stimuleringsmaatregel van de gemeente om preventief 
en actief ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van 2 
tot 4 jaar te voorkomen. De doelgroepkinderen zoals we die 
hiervoor noemden, komen voor deze stimuleringsmaatregel in 
aanmerking. Een VVE-programma kent een gestructureerde en 
didactische aanpak en wordt gedurende 2 extra dagdelen per week 
geboden naast de 2 reguliere dagdelen. We maken gebruik van 
het VVE-programma: ‘Puk & Ko’. Dit programma is onder andere 
gericht op de taalontwikkeling van jonge kinderen. 
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. Daarnaast het creëren 
van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen de peutergroep en 
basisschool. Het VVE-programma loopt door in de groepen 1 en 2 
van de basisschool.

Voor-	en	naschoolse	opvang	
Kindcentrum De Aventurijn biedt voor schooltijd opvang vanaf 
7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. In overleg zijn ruimere 
opvangtijden mogelijk. De kinderen spelen in drie groepen: de 
4-up, 6-up en 8-up. De buitenschoolse opvang is 52 weken per 
jaar geopend. Op dagen dat de kinderen vrij zijn van school (als 
de leerkrachten een studiedag hebben en in de schoolvakanties) 
is er de hele dag buitenschoolse opvang. De kinderen mogen 
op de BSO zelf kiezen wat ze willen doen: een strip of boek 
lezen, spelen met de Wii, met lego of ander speelgoed spelen, 



communicatie met elkaar én verantwoording afleggen over beleid 
en resultaten hoog in ons vaandel staan. 

Missie
De Aventurijn zorgt door middel van opvang, onderwijs, opvoeding, 
ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
voor een doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij kinderen hun 
talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en 
waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.
Kort gezegd is onze missie:
 

`Samen sterk voor later`

Visie 
Binnen De Aventurijn bieden we de kinderen de mogelijkheden 
om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op cognitief, motori-
sche en sociaal-emotioneel gebied. Er wordt een doorlopende 
leerlijn geboden en het aanbod is op elkaar afgestemd. Alle 

en hun eigen leerweg. De leerlingen hebben bij ons een eigen 
stem in de leerlingenraad: we zien ze als volwaardige gespreks-
partners. 
Ook van ouders verwachten we een betrokken en ondersteu-
nende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. 
We worden graag geïnformeerd over bijzonderheden in het 
leven van de kinderen zodat we hen zo goed mogelijk leren 
begrijpen en kunnen aansluiten bij de gewoonten van thuis. 
We kijken samen met ouders, kinderen en externe partners 
naar wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. We zijn 
hiervoor steeds met elkaar in gesprek. Hierbij gaan we uit van 
kansen. We kijken steeds naar de positieve kanten van het kind. 

Duurzaam
Wij vinden morgen net zo belangrijk als vandaag. Duurzaamheid is 
dan ook een belangrijk aspect van ons onderwijs. Op De Aven-
turijn bereiden we de kinderen voor op de toekomst, hun rol 
daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de 
leerling uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van 
de maatschappij. Ons onderwijs maakt kinderen bewust van 
maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, 
mensenrechten en duurzaamheid. Zo leren we al vanaf de aller-
jongste kinderen om papier, gft-, plastic en restafval te scheiden. 
Tevens stimuleren we actief burgerschap. Er is gebruik gemaakt 
van duurzame materialen in het gebouw en er is aandacht voor 
een gezond binnenklimaat. 

Transparant
Omdat u alles moet en mag weten. Ons kindcentrum wil laag-
drempelig zijn. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
directie zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel formeel als infor-
meel. We nemen kinderen en ouders serieus. Onze medewerkers 
zien ouders als educatief partner en zo worden ouders ook 
door hen behandeld. We hebben transparantie, open en eerlijke 

Respectvol ontmoeten
Iedereen binnen en buiten De Aventurijn: kind, medewerkers, 
ouders en andere betrokkenen weet zich erkend en geaccepteerd 
ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal, geaardheid en 
afkomst. We respecteren de eigenheid van de kinderen en leren 
elk kind een plekje te vinden in de groep. We gaan op een respect-
volle manier met elkaar om en werken op een constructieve 
wijze samen. Dit leren we ook de kinderen. Verschillen in visie 
en geloofsovertuigingen zien en ervaren we als een bron van 
inspiratie. Samen komen we verder. Onze medewerkers geven 
structureel veel aandacht aan normen en waarden met actieve 
aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. 

Professioneel
Onze medewerkers zijn professionals op zijn of haar eigen vak-
gebied en kijken kritisch naar zichzelf, stellen zich open voor 
anderen en weten nieuwe opvattingen op waarde te schatten. 
Tevens zijn onze medewerkers in staat de verschillen te over-
bruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven 
aan kinderen, ouders en collega’s. We stellen hoge doelen en 
werken continu aan onze professionaliteit, zowel gezamenlijk 
als individueel. Zo blijven we de kwaliteit van ons aanbod ver-
beteren en bieden we de kinderen een stevige basis voor de 
rest van hun leven. Kwaliteit is namelijk voor ons vanzelfsprekend. 
U mag van ons verwachten dat wij doen wat we zeggen en zeggen 
wat we doen. We staan open voor feedback en blijven reflecteren 
op ons eigen handelen.

Betrokken
Met passie en enthousiasme bieden wij binnen een ontspannen, 
betrouwbare en rustige sfeer opvang en onderwijs aan. We zorgen 
ervoor dat zowel kinderen als hun ouders zich gezien en gehoord 
voelen en gaan in dialoog om ontwikkeldoelen en voortgang te 
bespreken. In de klas betrekken we leerlingen bij het leerproces 

Speciaal voor ouders van startende kleuters is er onze kleutergids. 
U krijgt deze thuisgestuurd voor het eerste wenmoment. De kleuter-
gids is ook te vinden op de website van school. 
In de laatste week van het schooljaar is er een zogenaamde 
‘wisselochtend’. Alle leerlingen gaan dan alvast een uur naar hun 
nieuwe leerkracht, in hun nieuwe lokaal. Ook alle kinderen die 
op de eerste schooldag na de zomervakantie nieuw bij ons op 
school komen, worden uitgenodigd voor de wisselochtend. Zij 
ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Meer informatie over het hoe en wat van onze basisschool 
vindt u verderop in deze informatiegids. 

Onze kernwaarden, missie en visie
Onze 6 kernwaarden laten zien waarvoor we staan, wat ons 
bindt en hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn een kompas 
waarop we varen; een helder en herkenbaar uitgangspunt in ons 
dagelijks werk. In ons gedrag brengen we de kernwaarden `samen, 
respectvol ontmoeten, professioneel, betrokken, duurzaam en 
transparant’ tot uitdrukking: 

Samen
Door onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning in een geïnte-
greerde vorm aan te bieden, werken wij aan optimale ontwikkeling 
van kinderen. Wij verbinden het binnen- en buitenschools leren 
met elkaar. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en 
kinderen zijn samen verantwoordelijk. Ouders en kinderen denken 
en praten mee over de ontwikkeling van het kind(centrum). We 
stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren.

109

`samen, respectvol ontmoeten, professioneel, 
betrokken, duurzaam en transparant’



aan de inbreng van de kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen 
van onze leerlingen en we investeren in cognitieve, creatieve 
én sociaal-emotionele vaardigheden. Ons aanbod sluit aan 
bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. Zo leggen we een 
goede basis voor het voortgezet onderwijs en de maatschappij 
waarin ze leven.

Identiteit
Het kloppend hart van onze school is het ontmoetingsonderwijs. 
De Aventurijn is dé plek waar kinderen en volwassenen met 
verschillende levensbeschouwelijke achtergrond elkaar ontmoeten, 
met en van elkaar leren en leven. De Aventurijn biedt een ruimte 
waarin kinderen leren om positief en respectvol om te gaan met 
de diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschillen 
die ze in de huidige maatschappij zeker zullen tegenkomen. 
We begeleiden de kinderen bij het zich bewust worden van 
hun eigen identiteit en stimuleren een positieve levenshouding. 
We maken de kinderen bewust van het feit dat ze verantwoor-
delijkheid dragen voor zichzelf en leren ze betrokkenheid en 
respect te tonen naar de ander en de omgeving. 
Ons kindcentrum wil een voorbeeld zijn: we laten zien hoe 
mensen positief met elkaar om kunnen gaan. Vanuit positieve 
normen en waarden. We dragen bijvoorbeeld uit dat er in onze 
multiculturele maatschappij plaats is voor iedereen, ongeacht 
achtergrond of geloof. Dit doen we zo veel mogelijk samen met 
ouders.

Visie op ouders 
Ouders en/of verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de 
opvoeding en het ondersteunen van onderwijsleerproces van 
hun kind en voor de keuzes die zij in dit verband maken. Het 
betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) 
vinden we van groot belang en we verwachten van ouders 
daarom een coöperatieve houding. Daarvoor is er veel contact 

Pedagogische visie 
Het pedagogisch beleid is gericht op het stimuleren van de door-
gaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen. Alle medewerkers 
in het kindcentrum handelen hiernaar. In verschillende werksituaties 
is ruimte voor creativiteit en initiatief van de medewerkers. 
Een goede sfeer en een positief werkklimaat in de groepen is de 
basis waaruit we werken. Orde, rust, regelmaat en persoonlijke 
aandacht vinden wij belangrijk voor de concentratie en de ont-
plooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. 
We creëren een veilige omgeving voor ieder kind en van daaruit 
zorgen we voor betekenisvolle speel- en leeractiviteiten. De over-
gang van peutergroep/kinderdagverblijf naar groep 1, naar elke 
volgende groep en naar het voortgezet onderwijs gebeurt zo 
geleidelijk mogelijk. 

We begeleiden de kinderen bij het zich bewust worden van 
hun eigen identiteit en stimuleren een positieve levenshouding. 
We maken de kinderen bewust van het feit dat ze verantwoor-
delijkheid dragen voor zichzelf en leren ze betrokkenheid en 
respect te tonen naar de ander en de omgeving. Het ontdekken 
en ontwikkelen van de eigen talenten, die van anderen kennen 
en deze waarderen, zijn belangrijke doelen waaraan we werken. 
In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu 
en prestaties. In ons kindcentrum zoeken we een goede balans. 
Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ont-
wikkelingsbehoefte van het kind. Anderzijds laten we kinderen 
zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving. Samenwerken 
en respect, zorg en aandacht zijn belangrijke vaardigheden om 
te leren.
Het hele kindcentrum werkt rondom gezamenlijke projecten 
samen aan een kennismaking en oriëntatie op de wereld, 
waarbij de samenwerking met de schoolomgeving door hen 
van grote waarde wordt gezien. De zorg voor natuur en milieu 
vormt een centrale waarde. We besteden hierbij ook aandacht 

kinderen door ze uit te dagen steeds nieuwe dingen te ontdekken. 
Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door, vanuit zijn eigen 
talenten en in zijn eigen tempo. De medewerkers bieden de 
mogelijkheden om het maximale te halen uit de capaciteiten, 
interesses en talenten van kinderen. We willen recht doen aan 
de unieke persoonlijkheid van elk kind. Uitgangspunt is verwon-
dering, de nieuwsgierigheid van kinderen waarbij ze benieuwd 
zijn naar de wereld om hen heen. 
We hebben veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardig-
heden, het stimuleren van zelfstandigheid, het aanleren van 
waarden en normen en het leren omgaan van het kind met 
eigen emoties. 
Kleuren, materialen, meubilair en speelruimtes in ons gebouw 
zijn zorgvuldig gekozen en doen recht aan de behoefte van kinderen 
om veilig en uitnodigend samen te spelen en te leren.

activiteiten die medewerkers in samenwerking met (ouders en) 
het kind ondernemen zijn in dit licht betekenisvol. De kerndoelen 
voor het onderwijs vormen het belangrijk na te streven ijkpunt, 
waarbij alle aandacht gegeven zal worden aan hoge leerop-
brengsten en betekenisvol leren. We gaan voor een uitdagend 
aanbod waarin kinderen nieuwsgierig gemaakt worden en hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Het draait om het kind en de 
specifieke zorg die ieder kind nodig heeft. We vinden daarbij 
een goed afgestemd pedagogisch klimaat, waar heldere afspraken 
aan ten grondslag liggen, van groot belang. Ouders zijn van harte 
welkom en worden door ons gezien als een belangrijke partner.

Alle leerlingen moeten binnen het kindcentrum tot hun recht 
komen en de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. 
We kijken gericht naar beleid wat werkt, in plaats van beleid 
wat gangbaar is. Uiteraard zijn er grenzen aan onze mogelijkheden 
om zorg en aandacht te bieden. Meer hierover leest u in de 
paragraaf `De zorg voor de kinderen`. 

Onze onderwijskundige doelen: 
• We gaan uit van de behoeften, mogelijkheden en talenten 
 van kinderen. 
• We bieden betekenisvol onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit  
 op de maatschappij van de toekomst. 
• We geven onderwijs waarin de nadruk ligt op de basisvaardig- 
 heden taal, lezen en rekenen, volgens de principes van opbrengst- 
 gericht werken. 
• Kinderen stimuleren om actief mee te praten over het aanbod 
 en het stellen van doelen voor het eigen ontwikkelingsproces.
• Kinderen tonen betrokkenheid op de omgeving.

Onze visie op kinderen 
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en 
willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de 
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wikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk 
omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leef-
omgeving, krijgen bij levensbeschouwelijke ontwikkeling een 
geïntegreerde plaats.
Zoals u al eerder in deze gids kon lezen, is De Aventurijn een 
plek waar kinderen en volwassenen met verschillende levens-
beschouwelijke achtergrond elkaar ontmoeten, met en van 
elkaar leren en samen leven. In deze paragraaf vertellen we u 
hoe we dat in de praktijk vormgeven. 
Ons identiteitsonderwijs is gestoeld op drie pijlers:
• Er is ruimte om identiteitsgericht te verdiepen: het wissel 
 moment.
• Er is ruimte om elkaar te ontmoeten in al zijn verschillen:  
 het diamantmoment. 
• Er is ruimte om te leren/horen/weten van elkaar en de ge- 
 deelde waarden te ontdekken: keek op de week.
De methode die we voor de levensbeschouwelijke vorming van  
de kinderen gebruiken is ‘Trefwoord’. Door het inzetten van deze 
methode ondersteunen we de kinderen bij het verkennen, be-
wustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levens- 
oriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, 
wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God 
voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, 
waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen 
van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in 
de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook 
eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken 
zetten om er vervolgens met elkaar in de klas op te reflecteren. 
Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat 
geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de 
toekomst. 
De methode behandelt zo’n 15 thema’s per jaar, zoals ‘vrienden’, 
‘herbergen’, ‘voorbeeld’ en ‘discipline’. De thema’s worden van 
verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de 

met ouders nodig. Wij zien graag een doorgaande lijn tussen 
het kindcentrum en thuis en andersom. Hierdoor kunnen de 
kinderen zich optimaal ontwikkelen. 

 Identiteit
Ieder mens heeft een levensbeschouwing - met veel of weinig 
religieuze elementen, wel of niet godsdienstig - die sturend is voor 
de keuzes in het leven. Het is een taak van het basisonderwijs 
om de ontwikkeling van kinderen op dit terrein bewust te sti-
muleren en structureren. 
Door de ontwikkeling op het levensbeschouwelijke terrein maken 
kinderen kennis met vijf centrale levensvragen: waar kom ik 
vandaan? Waar ga ik naartoe en waarom ben ik hier? Wat is goed 
en slecht handelen? Waar geloof jij in? Zo worden kinderen 
zich bewust van hun afkomst, leren ze vertrouwen in de toekomst 
en versterken ze de beleving van een zinvol bestaan. De laatste 
twee vragen gaan over waarden en normen en over de vraag 
naar de godsdienst van de ander. Op deze manier draagt levens-
beschouwing bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Godsdienst en levensbeschouwing vormen een rijk terrein van 
de cultuur, dat slechts toegankelijk is voor wie de basale religieuze 
geletterdheid heeft meegekregen. Deze geletterdheid hoort 
als voorwaarde bij het tweede hoofddoel van het basisonderwijs: 
overdracht culturele verworvenheid. Vanuit een basale kennisma-
king met de verschillende facetten van godsdienst en levens-
beschouwing, is ook de kennis van de christelijke cultuur van 
Europa toegankelijk.
Om in de samenleving te kunnen participeren, is besef van 
godsdienst nodig. De aandacht voor algemene zaken zoals 
reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen 
gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren 
van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ont-
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Het onderwijs in de kleutergroep
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. 
Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is 
anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. 

In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook 
steeds weer terug. De kleuters leren in de kring met elkaar te 
praten en naar elkaar te luisteren. Daarnaast wordt gespeeld 
en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het 
schoolplein. Elke schooldag begint met een liedje van de leerkracht. 
Kleuters leren aanvankelijk spelenderwijs. Spelen is heel belangrijk! 
Uiteraard stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen door 
ons onderwijs. We gebruiken onder meer de methode “Schatkist” 
voor het aanbieden van voorbereidende taal- en rekenactiviteiten 
in groep 1 en 2.
Jongste en oudste kleuters zitten op onze school samen in 1 klas. 
We kiezen hier bewust voor, omdat de jongste kleuters hierdoor 
enorm gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Voor de oudste 
kleuters betekent dit een stimulans tot zelfstandigheid en hulp-

Het onderwijs
De inhoud van het onderwijs
De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakken er op 
school onderwezen moeten worden: taal, rekenen, tekenen, 
aardrijkskunde, enzovoorts. Welke leerstof er voor die vakken 
aan bod moet komen, is voor een deel ook voorgeschreven, 
de zogenaamde kerndoelen. Op de website http://www.slo.nl/
primair/kerndoelen vindt u een overzicht van de kerndoelen 
van het onderwijs. Veelal gebruiken we voor het bereiken van 
die doelen een methode. Een methode bestaat meestal uit een 
reeks materialen opklimmend in moeilijkheidsgraad, die horen 
bij de diverse leerjaren. De methoden die we hanteren zijn:

Levensbeschouwing Trefwoord 
Brede ontwikkeling kleuters Schatkist/Kleuteruniversiteit
Rekenen De wereld in getallen
Taal en spelling Taalverhaal.nu
Wereldoriëntatie, creatieve vorming Alles-in-1
Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame School 
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen
Voortgezet lezen Estafette
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Schrijven Pennenstreken en Schrijven  
 in de basisschool
Engels Groove.me
Muziek 123Zing

Op onze website vindt u per groep een verdeling van de lestijd 
over de verschillende ontwikkelingsgebieden. We werken aan het 
onderdeel techniek via het Ontdekkasteel. Dit zijn de kleurige 
kasten die u in de hal ziet staan. In de kast zitten de materialen 
voor activiteiten die kinderen uitnodigen techniek te ontdekken. 
Vanaf groep 1 heeft ieder leerjaar 10 techniekactiviteiten. 

De diamant: ‘bekijk het van alle kant’
Eén keer per week worden de kinderen uitgedaagd om in hun 
eigen groep en ruimte te filosoferen- levensbeschouwelijk te 
denken aan de hand van een stelling, krantenartikel, liedje, vraag 
van vandaag gerelateerd aan het thema dat behandeld wordt. 

Keek op de week
Aan het eind van de week kijken de kinderen met elkaar terug 
op het diamant en wisselmoment. Ze leren/horen van elkaar 
en ontdekken de gedeelde waarden.
Schematisch ziet het levensbeschouwelijk onderwijs op De 
Aventurijn er als volgt uit:

Ook bij feesten als Kerstmis en Pasen staat het ontmoeten centraal 
en deze feesten worden dan ook gezamenlijk met elkaar gevierd. 

wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat 
er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, 
reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het 
kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis.

De wissel
Twee keer per week splitsen de groepen zich op grond van 
identiteit/belangstelling. Ouders maken hiervoor aan het begin 
van elk schooljaar een keuze. Gekozen kan worden uit Algemeen 
Vormingsonderwijs (AVO) en Christelijk Vormingsonderwijs 
(CVO). Zowel tijdens de AVO- als de CVO-lessen leren we kinderen 
na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat 
ze kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat en maken 
kinderen kennis met meningen en ervaringen van anderen. De 
leerkracht sluit daarmee aan bij de concrete ervaringen van leer-
lingen. Leerlingen leren op een actieve en authentieke manier, 
waarbij hun individuele situatie aan bod komt. Ze leren keuzes 
te maken en te verantwoorden. De leerkracht moedigt hen aan 
te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. 
Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat voor hem/haar waardevol is 
aan het bestaan. Tijdens de CVO-momenten wordt het levens-
beschouwelijke thema (ook) vanuit Bijbelse verhalen bekeken. 

De groepen splitsen zich tijdens de wisselmomenten uit in:  
1/2 AVO - 1/2 CVO 5/6 AVO - 5/6 CVO
3/4 AVO - 3/4 CVO 7/8 AVO - 7/8 CVO

In de groepen 1/2/3 duurt het wisselmoment 30 minuten, in de 
hogere groepen 45 minuten. De leerkrachten zijn ingedeeld op grond 
van bevoegdheid (Algemeen of Christelijk) en verzorgen op maandag 
deze lessen. Op woensdag wordt het wisselmoment verzorgd door 
speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten AVO en CVO.

filosoferen / theo-
logiseren met 

kinderen

de wissel de diamant

de wissel
keek op
de week

kinderen wisselen 
van ruimte en 
samenstelling
AVO / CVO

kinderen 
kijken met 
elkaar terug op 
het wisselen en 
diamantmoment

kinderen 
wisselen van 

ruimte en 
samenstelling

AVO / CVO
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Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt 
uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, 
spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taaloe-
feningen leren we kinderen ook verhalen schrijven, werkstukken 
maken en spreekbeurten houden.
Bij het taalonderwijs hoort ook het leesonderwijs. Wij stoppen 
veel energie en tijd in het leren lezen. Een goede leesvaardigheid 
is belangrijk voor het plezier dat je er van kunt hebben, maar 
het is ook nodig bij bijna alle schoolvakken. We zorgen ervoor 
dat kinderen boeken lezen die niet te moeilijk, maar ook niet 
te makkelijk zijn. We gebruiken de methode “Estafette”. Om de 
kinderen de juiste boeken te laten lezen maken we gebruik van de 
AVI- en CITO-toetsen. Daarmee kunnen we de leesontwikkeling 
op de voet volgen. Het leesniveau van uw kind geven we aan in 
het portfolio.
In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het 
begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. De 
methode “Nieuwsbegrip” een methode met interactieve lees-
lessen aan de hand van actualiteit, zetten we in voor de lessen 
begrijpend lezen. 
We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, 
we brengen ze ook liefde voor én interesse in boeken bij. Daarom 
wordt er ook voorgelezen. Ook vinden er activiteiten plaats in het 
kader van leespromotie: bezoek aan de bibliotheek, ontmoeting 
met een schrijver/schrijfster, we doen mee met de nationale 
voorleeswedstrijd en in het kader van de Kinderboekenweek 
worden diverse activiteiten georganiseerd. In onze hal staan in de 
mediatheek tal van boeken voor de kinderen: van prentenboeken 
tot informatieve boeken en allerlei leesboeken, waaronder een 
speciale collectie voor dyslectische kinderen.

Rekenen
In groep 1 en 2 stimuleren we de ontwikkeling van het waarnemen, 
het verwerven van begrippen en het vormen van voorstellingen. 

vaardigheid. Ook bevorderen we zo een meer geleidelijke 
doorstroming van groep 1 naar 2. Uiteraard krijgen de kinderen 
activiteiten aangeboden die op dat moment bij hun ontwikkeling 
passen.
In groep 1 (4-/5-jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het 
naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming 
en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen, terwijl er veel 
ruimte is voor vrijere activiteiten en verkennend bezig zijn. Dit gaat 
in groep 2 (5-/6-jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een 
meer sturende rol en worden meer gerichte opdrachten gegeven.
De meeste vakken komen in samenhang aan de orde door aan 
een bepaald thema te werken (bijvoorbeeld ‘gezonde voeding’, 
‘de winter’ of ‘sinterklaas’). We richten themahoeken in om de 
spelontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Er is veel aandacht 
voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. 
Prentenboeken worden aangeboden, verhalen worden bekeken 
en beluisterd.
De kleuters spelen dagelijks tweemaal buiten. Eenmaal per week 
en bij slecht weer wordt het buitenspel van de kleutergroep ver-
vangen door kleutergymnastiek of een spelles. Deze lessen vinden 
plaats in de speelzaal binnen het gebouw van het kindcentrum. 

Taal/Lezen
Taalonderwijs is een van de belangrijkste leergebieden. Bij de 
peuters op het kinderdagverblijf en de peutergroep beginnen we 
daar al mee door speelse activiteiten aan te bieden, specifiek 
gericht op taalontwikkeling. De pedagogisch medewerkers 
gebruiken daarbij de methode “Uk en Puk” en “Puk en Ko”. 
Bij de kleuters gebruiken we de methodes “Schatkist” en 
“Kleuteruniversiteit”. In groep 3 leren de kinderen lezen. We 
gebruiken daarbij de methode “Veilig Leren Lezen”. In de 
overige groepen wordt gewerkt met de methode “Taalver-
haal.nu” voor taalvaardigheid en spelling. In de groepen 6, 
7 en 8 besteden we ook veel tijd aan werkwoordspelling. 
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hen even niet kan helpen. De leerkracht loopt een ronde langs 
de kinderen om hulp te bieden of vragen te beantwoorden en 
gaat vervolgens met een groepje kinderen in de kleine kring 
aan het werk. De kinderen weten dat ze dan niet naar de leerkracht 
toe mogen komen en zachtjes moeten werken. 
Vanaf groep 3 hebben de kinderen ook een blokje of kaartje 
op hun tafel waarmee ze aangeven dat ze een vraag hebben 
(de rode kant van het blokje). Zo kan de leerkracht tijdens de 
volgende hulpronde gemakkelijk zien dat het kind een vraagt 
heeft. Het kind hoeft dus niet met de vinger in de lucht te 

Bij ieder thema ligt het accent wat meer op een bepaald leer-
stofdomein, maar komen ook de andere domeinen aan bod. 

In groep 8 nemen de kinderen deel aan het theoretisch en 
praktisch verkeersexamen. Dit examen wordt in samenwerking 
met Veilig Verkeer Nederland en de politie georganiseerd. Het 
theoretisch deel wordt op school afgenomen. Voor het praktisch 
gedeelte gaan ze met de fiets de straat op. Er is dan voor de kinderen 
een fietsroute door Middelburg uitgestippeld. 

Zelfstandig werken 
Op onze school organiseren alle leerkrachten hun lessen volgens 
de principes van onze schoollijn voor zelfstandig werken. Dat 
betekent dat de kinderen in alle groepen geregeld zelfstandig 
werken, gedurende een van te voren afgesproken tijd. Deze vorm 
van zelfstandig werken geeft de leerkracht tijd om verlengde 
instructie te geven aan kinderen die een langere uitleg nodig 
hebben, maar geeft hen ook tijd om kinderen te begeleiden 
die extra uitdaging nodig hebben. 
De duur van het zelfstandig werken wordt vooraf door de leerkracht 
aangegeven. In alle groepen wordt er gewerkt met een stoplicht. 
De kleuren van het stoplicht hebben allemaal een eigen betekenis:
- Rood: nadat de leerkracht een hulpronde heeft gelopen zijn 
 de leerlingen zelfstandig aan het werk. De leerkracht geeft  
 instructie aan een groepje kinderen. Het is in deze periode 
 niet mogelijk om de leerkracht of medeleerlingen om hulp te  
 vragen. 
- Oranje: de leerlingen zijn zelfstandig aan het werk, de leerkracht  
 loopt een hulpronde, de leerlingen mogen elkaar helpen of om  
 hulp vragen. 
- Groen: zowel de medeleerlingen als de leerkracht zijn beschik- 
 baar voor het stellen van vragen. 
Bij de kleuters draagt de leerkracht tijdens de zelfstandigwerk-
periode een speciale ketting. Zo zien de kinderen dat de juf 

De methode “Alles-in-1” waarbij de vakken thematisch worden 
aangeboden, ondersteunt onze visie waarbij we kinderen be-
tekenisvol willen laten leren. 
De methode omvat 20 volledig uitgewerkte projecten. Het gaat 
om integraal onderwijs: de leerstof van de vakken komt in samen-
hang aan bod. Elke activiteit of het nu gaat om wereldoriëntatie, 
aardrijkskunde, biologie of handvaardigheid staat in het teken 
van het thema van het project. 
“Alles-in-1” komt tegemoet aan de verschillende manieren van 
leren en kinderen kunnen hun talenten laten zien. Door de af-
wisseling van hoofd-, handen- en hartactiviteiten worden kinderen 
rustiger en nemen conflicten af.
Er kan op 6 niveaus gewerkt worden binnen de methode. De 
projecten duren 5 tot 8 weken. Er is dagelijks afwisseling van 
activiteiten (hele groep, kleine groep, tweetal en zelfstandig 
werken). De methode biedt een gelijkwaardige afwisseling in 
cognitieve, praktische, creatieve en sociaal-emotionele vaar-
digheden. Aan het eind van het project is er voor elk niveau 
een toets en tijdens elk project is er een gastles, een excursie, 
een workshop of een tentoonstelling. 

De thema’s gedurende vier jaar:

Domein	 Aardrijkskunde	 Geschiedenis	 Techniek	 Cultuur	 Natuur
 Nederland Prehistorie,  Bouwen Voeding Dieren
  Grieken en 
  Romeinen
 Europa Middeleeuwen Vervoer Kleding Planten 
  en Verkeer en  Sport
 Afrika en Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen
 Amerika  Moderne Communicatie Geloof Milieu en 
 + Australië Geschiedenis   Kringloop
 + Antarctica 
  + Oceanen

We leren overeenkomsten en verschillen te zien, eigenschappen 
ontdekken, relaties leggen en kleuren en vormen aanleren. Dit 
zijn voorbereidende activiteiten op het leren rekenen. Naast 
allerlei kringactiviteiten gebruiken we in de kleutergroep allerlei 
ontwikkelingsmateriaal als voorbereiding op het rekenen. 
Tijdens de rekenles in de hogere groepen werken we in zogenaamde 
instructiegroepen. Er is een groep die zonder instructie aan de 
slag kan, een groep die de basisinstructie krijgt en een groep 
die verlengde instructie krijgt. Ook maken leerlingen gebruik 
van o.a. de computerprogramma’s behorend bij de methode 
“De wereld in getallen”. Zo krijgt de leerling aangepaste oefenstof. 
Voor leerlingen die vlot door de stof gaan, zijn er speciale ver-
diepings- en verrijkingsopdrachten.

Schrijven
In de kleutergroep begint het voorbereidend schrijven. De nadruk 
ligt op het goed hanteren van het schrijfmateriaal, een goede 
zithouding en het maken van schrijfpatronen. Het voorbereidend 
schrijven gebeurt spelenderwijs door bijvoorbeeld het tekenen 
van golven bij een thema als ‘water’ of het tekenen van pepernoten 
bij het thema ‘sinterklaas’. Om te komen tot een duidelijk hand-
schrift en een redelijk schrijftempo gebruiken we in de hogere 
groepen de methode  “Pennenstreken” (groep 3) en “Schrijven 
in de basisschool” (groep 4 tot en met 8). 

Alles-in-1
We hebben voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
verkeer en kunstzinnige oriëntatie (handvaardigheid en tekenen) 
één methode gekozen waarbij deze vakken in samenhang worden 
aangeboden. Deze methode “Alles-in-1” genaamd is de enige 
methode die voldoet aan de wettekst die wenst dat vakken in sa-
menhang worden aangeboden. Door de vakken binnen een thema 
aan te bieden, schep je ruimte voor betrokkenheid en wordt de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind geprikkeld. 
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Ons beleid zet in op preventie, maar biedt ook procedures bij 
incidenten (zowel bij leerlingen, ouders als personeel). Het complete 
sociaal veiligheidsbeleidsplan kunt u vinden op onze website. 

Kwaliteitsbeleid
Onderwijs is en blijft flink in beweging. Allerlei interne en externe 
ontwikkelingen hebben gevolgen voor het onderwijs. Het onderwijs 
op De Aventurijn wordt regelmatig door ons geëvalueerd en 
bijgesteld. Ook bespreken we de resultaten en de inhouden 
van ons onderwijs met de onderwijsinspectie. Uiteraard vragen 
we ouders en leerlingen naar hun tevredenheid over het onderwijs. 
Aan de hand van de uitkomsten werken we aan verbetering 
van ons onderwijs.  
De verbeterpunten worden in een vierjaarlijks schoolplan 
beschreven. Vanuit dit schoolplan maken we ieder jaar een 
jaarplan. Aan het eind van elk schooljaar wordt het plan en 
de uitvoering ervan geëvalueerd. In een van de nieuwsbrieven 
informeren we ouders over de ontwikkelingen van ons onder-
wijs. Het volledige jaarplan ligt ter inzage op school. 

De zorg voor de kinderen
Speciale leerlingenzorg
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. 
We streven ernaar het onderwijs op school zoveel mogelijk af 
te stemmen op de ontwikkeling van elk afzonderlijk kind. Soms 
is aangepaste uitleg, ander materiaal of extra aandacht nodig om 
de doelen te behalen. Dit noemen we de zorg voor onze kinderen. 
Binnen De Aventurijn hebben we een vaste volgorde afgesproken 
over hoe onze leerlingenzorg is georganiseerd. We hebben dat 
vastgelegd in het Zorgplan. 
Omdat een goede leerlingenzorg zo ontzettend belangrijk is voor 

kan hebben, is een onderdeel van het programma De Vreedzame 
School voor de leerlingen in de hoogste groepen. 
Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van 
scholen die werken met het programma De Vreedzame School 
een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het 
gedrag van leerlingen voor en na de invoering van de Vreedzame 
School. Scholen rapporteren bovendien een afname van het 
aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Boven-
dien geven leerkrachten op grote schaal  aan dat het programma 
effect heeft op het gedrag van leerlingen. Ze gedragen zich rus-
tiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, 
houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, 
verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door 
leerkrachten van andere groepen. Het resultaat is dat er een 
beter klimaat is om te kunnen leren. 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u na-
tuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Sociaal veiligheidsbeleid
Het programma De Vreedzame School is onderdeel van ons 
sociaal veiligheidsbeleid. Daarmee dragen we zorg voor een 
veilige sociale omgeving voor de kinderen. Naast de inzet van dit 

programma hebben we een aantal mede-
werkers die het veiligheidsbeleid coördi-
neren: de kwaliteitsgroep Sociale veilig-
heid. Juf Karin en juf Liesbeth fungeren 
voor de kinderen en ouders als vast 
aanspreekpunt in het kader van pesten. 
Sociale veiligheid is minimaal zes keer 
per jaar een agendapunt op de teamver-
gadering. Een van de punten die we 
bespreken is de uitslag van de veilig-
heidsmeting die we bij de kinderen van 
groep 5 tot en met 8 uitvoeren. 

samenhangend activiteitenprogramma waarbij leerlingen tijdens 
de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennismaken met 
diverse culturele disciplines: muziek, dans, literatuur, theater, 
beeldende kunst en cultureel erfgoed. Aan het einde van de 
basisschool zijn de leerlingen op deze manier bij veel lokale 
culturele instellingen op bezoek geweest en in aanraking gekomen 
met alle culturele disciplines.

Sociaal-emotionele	ontwikkeling
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze 
kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompli-
ceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen 
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. Ons 
kindcentrum werkt met het programma van De Vreedzame 
School. De Vreedzame School wil de kinderen voorbereiden op 
de maatschappij. We zien de school als een mini-maatschappij 
wat de kinderen de gelegenheid biedt om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreed-
zame School leren de kinderen om op een positieve manier met 
elkaar om te gaan. Het programma helpt om een positief sociaal 
klimaat te creëren en om de kinderen te vormen tot actieve en 
‘betrokken’ burgers. Bij de peuters (zowel in de peutergroep 
als op het kinderdagverblijf) starten we met het programma en 
het loopt door tot en met groep 8. Ook bij de buitenschoolse op-
vang hanteren de pedagogisch medewerkers het taalgebruik en 
de werkwijze van De Vreedzame School.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen 
te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de 
gang van zaken in de groep. Er is veel aandacht voor groeps-
vorming, het leren omgaan met conflicten en verantwoorde-
lijkheid dragen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee 
uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werk-
klimaat waarin veel geleerd kan worden. Het gebruik van sociale 
media en internet en de eventuele negatieve gevolgen die dit 

wachten tot de leerkracht hem of haar kan helpen. Wij leren 
de kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht. 
Uiteraard leren we de kinderen wat ze kunnen doen als ze een 
vraag hebben. Misschien kan hij of zij de som overslaan en alvast 
verder gaan met de volgende. Of misschien is er nog werk dat 
afgemaakt moet worden. 

Bewegingsonderwijs
Het is belangrijk dat kinderen voldoende beweging krijgen en 
zich lichamelijk kunnen ontwikkelen. Wij hebben het geluk een 
gymzaal naast de school te hebben. Vanaf groep 3 maken de 
leerlingen gebruik van deze gymzaal. De leerlingen krijgen les 
van hun eigen groepsleerkracht. Een van onze leerkrachten 
heeft geen bevoegdheid om gymlessen te verzorgen. De lessen 
in deze groep worden door een collega gegeven. 
Via de mail krijgt u berichten over diverse sportkennismakings-
activiteiten. Kinderen vanaf groep 3 krijgen via deze activiteiten 
de mogelijkheid om gratis (buiten schooltijd) kennis te maken 
met verscheidene sporten. 
Daarnaast doen we als school mee aan buiten de school geor-
ganiseerde sportwedstrijden tussen allerlei basisscholen. 
Op Koningsdag hebben we voor alle groepen een sportdag. De 
groepen 7 en 8 doen daarnaast ook mee aan de sportdag van 
alle Onze Wijs scholen. Een groot deel van de kinderen doet 
elk jaar mee aan de avondvierdaagse. 
De kinderen in groep 1 en 2 hebben alleen gymschoenen nodig 
op school: zij gymmen op bloten voeten in de speelzaal. De 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 nemen een gymbroekje, 
t-shirt en gymschoenen mee voor de gymles. 

Cultuur
Naast de activiteiten die we als school zelf op het gebied van 
cultuur organiseren, maken we gebruik van de Cultuurmenu’s 
van Stichting Kunsteducatie Walcheren. Het Cultuurmenu is een 
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4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke 
 onderwijsbehoeften; 
5. opstellen van het groepsplan; 
6. uitvoeren van het groepsplan. 
De leerkracht wordt ondersteund bij het doorlopen van de cyclus 
van handelingsgericht werken. De intern begeleider is hierbij 
de coach van de leerkracht. 

Leerlingvolgsysteem
Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen van elke 
leerling, worden in alle groepen op vastgestelde momenten 
toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die bij de lesmethodes horen 
en ook methode-onafhankelijke toetsen (CITO). Dit lijken wellicht 
‘zware middelen’, maar zo worden ze door de kinderen over 
het algemeen niet ervaren. 
Naast de toetsen waarbij we de vorderingen van de basisvaar-
digheden in taal, spelling, lezen en rekenen volgen, wordt ook 
naar de sociaal-emotionele ontwikkeling gekeken. 
De resultaten van alle toetsen zijn bedoeld voor de leerkrachten 
om een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen te 
krijgen en van de onderdelen die extra aandacht nodig hebben. 
Jaarlijks bekijken we alle toetsen op schoolniveau met elkaar om 
te zien in hoeverre we voldoen aan de gestelde tussendoelen. 
In groep 8 maken de kinderen in het najaar het drempelonder-
zoek en in april de CITO-eindtoets. Mede op basis van de En-
treetoets en het drempelonderzoek beschikken de leerkracht, 
de ouders en het kind over voldoende informatie om een juiste 
keuze te maken voor een school voor het voortgezet onder-
wijs.
Alle toets- en observatiegegevens vormen samen het leerling-
dossier. Het dossier is de basis voor het opstellen van een ont-
wikkelingsoverzicht in het portfolio en voor het onderwijskundig 
rapport dat bestemd is voor derden (zoals de vervolgschool of 
een onderzoeksbureau).

consultatiegesprek met onze orthopedagoge advies gevraagd.
Miriam biedt deze hulp in de vorm van HGPD. Dit staat voor 
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. Samen met de leerkracht 
en de intern begeleider gaat ze op zoek naar een aanpak om 
zorgleerlingen beter en effectiever te begeleiden. Hierbij wordt 
uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling 
(en dus niet zozeer van de belemmeringen!). De adviezen van 
de orthopedagoog helpen de leerkracht om de ontwikkeling 
van een leerling te stimuleren. Regelmatig worden ook ouders bij 
het overleg betrokken. Om beter inzicht te krijgen in leerstoornissen 
of bij sociaal emotionele problemen kan advies ingewonnen 
worden bij externe instanties. In onze regio is er een samen-
werkingsverband gecreëerd tussen diverse instanties: `Kind op 
1`. Alle extra hulp voor kinderen gaat via dit centrale “loket” . 
Na aanmelding kan het zorgadviesteam in samenspraak met 
de school komen tot verschillende adviezen.
Een enkele keer verwijzen we een leerling naar een speciale 
school voor basisonderwijs. De ouders dienen hun kind dan aan 
te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze 
commissie beslist op basis van de door school aangeleverde 
documenten of de leerling toelaatbaar is op het speciaal ba-
sisonderwijs. 

Handelingsgericht werken 
Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools 
niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbe-
hoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de 
cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin 
is proactief handelen het uitgangspunt. 
De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste drie keer 
per jaar door de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen: 
1. evalueren en verzamelen van gegevens; 
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; 

goed onderwijs aan alle kinderen, hebben we een zorgcoördinator 
(of intern begeleider) aangesteld. Zij coördineert de speciale 
zorg, legt een dossier aan, helpt met verwerken van gegevens, 
bewaakt afspraken en inventariseert eventuele knelpunten. 

Wanneer een leerkracht een hulpvraag heeft, wordt deze met 
de intern begeleider besproken. Gezamenlijk wordt er naar een 
oplossing gezocht. Deze oplossing kan bestaan uit adviezen 
van de intern begeleider over hoe de leerkracht hulp kan bieden 
in de klas. Een andere oplossing kan zijn het bieden van hulp 
buiten de klas (remedial teaching) of verder onderzoek.
Drie keer per jaar zijn er bij ons op school voortgangsbesprekingen. 
Tijdens deze besprekingen bespreken de leerkracht, de intern 
begeleider en de directeur de voortgang van alle individuele 
kinderen en van de groep als geheel. Van kinderen die opvallen 
in hun ontwikkeling (achterstand of voorsprong in cognitieve of  
sociaal-emotionele ontwikkeling) worden daarna extra gegevens 
verzameld. Daarbij kan het voorkomen dat er extra toetsen of 
tests worden afgenomen binnen of buiten de groep door de 
groepsleerkracht of de intern begeleider. 
In een groepsplan wordt beschreven welke hulp gegeven 
wordt, wie de hulp geeft, wanneer, met welke middelen en welke 
doelen we met die hulp willen bereiken. Dit kan betekenen dat 
naast extra aandacht binnen de groep, de leerling extra onder-
steuning krijgt buiten de groep van bijvoorbeeld de onderwij-
sassistent. In de klas bouwen we in alle groepen momenten 
in waarop de kinderen zelfstandig aan het werk gaan. De leer-
kracht heeft dan de mogelijkheid om de kinderen die extra on-
dersteuning nodig hebben te begeleiden. We leren de kinderen 
het zelfstandig werken al in de kleutergroepen aan en bouwen 
dit in tijd verder uit in de hogere groepen. 

Als we binnen de school niet voldoende mogelijkheden hebben 
om een kind de hulp te geven die nodig is, wordt tijdens een 
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van de basisschool, maar we stellen het programma zo op dat 
er aansluiting is bij het vervolgonderwijs.

Dyslexie 
Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig 
probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen 
en/of spellen op woordniveau. Op onze school hanteren wij 
een dyslexieprotocol dat gericht is op een vroegtijdige signalering 
van mogelijke dyslexie. Wanneer uit diverse toetsen blijkt dat een 
leerling hardnekkige lees-en/of spellingsproblemen heeft, kan 
in overleg met de intern begeleider besloten worden tot het 
starten van het dyslexietraject. Dit begint met het afnemen van 
een eerste leesmeting. Dit gebeurt door de intern begeleider. 
Wanneer er in de eerste leesmeting kenmerken van dyslexie 
worden gezien, volgt hierna een periode van intensieve didac-
tische hulp. Deze hulp wordt zowel in als (voor een klein deel) 
buiten de klas geboden. Na een periode van 3 tot 6 maanden 
intensieve begeleiding vindt een controlemeting plaats. De 
gegevens worden geanalyseerd door de intern begeleider. Op 
basis van de analyse van de gegevens kan besloten worden de 
leerling door te verwijzen voor verder dyslexieonderzoek. 
Het opgebouwde leesdossier vormt dan de basis voor de aanvraag 
van een dyslexieverklaring. Kinderen met een dyslexieverklaring 
komen in aanmerking voor een vergoedingsregeling voor be-
handeling. De behandeling bestaat uit remedial teaching voor 
lezen en spellen, die buiten of onder schooltijd gevolgd kan 
worden. 
Kinderen met een dyslexieverklaring komen daarnaast in aan-
merking voor compenserende en dispenserende maatregelen. 
Denk hierbij aan extra tijd voor het maken van het schoolwerk, 
het gebruik van gesproken of vergrote toetsen, of het gebruik van 
speciale hulpmiddelen in de klas (laptop, Daisyspeler, software). 

Meer-	en	hoogbegaafde	kinderen
Kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn vragen ook specifieke 
aandacht. De lesmethodes die we gebruiken houden rekening 
met deze kinderen. Ze maken bij een aantal vakken minder oefen-
stof en volgen niet altijd de (volledige) instructie, waardoor er 
tijd vrij is voor verdiepende en verbredende leerstof. 
Om de kinderen te signaleren die hoogbegaafd zijn gebruiken 
we in alle leerjaren het SIDI-instrument. Vanaf de tweede helft 
van groep 4 kunnen kinderen (tijdelijk) instromen in de boven-
schoolse plusklas. Onder begeleiding werken deze leerlingen met 
elkaar aan verdiepende leerstof een dagdeel per twee weken. 
De leerkracht bepaalt, in overleg met de intern begeleider, welke 
kinderen in aanmerking komen voor de plusklas. 
Hiermee willen we tegemoetkomen aan een aantal behoeften 
van deze kinderen:
• contact met ontwikkelingsgelijken;
• ondersteuning van de sociaal- emotionele ontwikkeling van 
 deze leerlingen en hun welbevinden;
• uitdaging betreffende het leerstofaanbod zodat leerlingen  
 leren plannen, structureren en leren samenwerken.
Een enkele keer komt het voor dat een leerling versneld doorgaat 
naar een volgende groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
groepsleerkracht, de intern begeleider, directie en ouders.

Doubleren
In principe doorloopt een leerling in 8 jaar de basisschool. Desalniet-
temin beoordelen we elk schooljaar zeer zorgvuldig of overgang 
naar een volgende groep voor elke leerling de beste keuze is. Als 
een leerling ondanks alle geboden hulp niet naar de volgende 
groep kan, dan gaan we hierover tijdig met ouders in gesprek. 
De uiteindelijke beslissing ligt bij het schoolteam en is bindend. 
Het komt ook voor dat we de afspraak maken dat een kind 
voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat 
werken. Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau 
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Naast het ‘echte’ leren, zijn er ook andere kanten van de ont-
wikkeling waaraan op school gewerkt wordt. We denken dan 
bijvoorbeeld aan sociale vorming, creatief werk, expressie, 
zelfstandigheid. Het zijn factoren die naast het leren van groot 
belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, maar zich niet in 
‘uitstroomcijfers’ laten vertalen. Welke vorm van Voortgezet 
Onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de 
kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie 
en aanleg van uw kind.
De leerlingen (en hun ouders) krijgen in groep 8 van de leerkracht 
informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en 
ze bezoeken een aantal scholen. In februari/maart wordt het 
advies van de school opgesteld en met u besproken. Bij het 
adviseren gebruiken we de gegevens uit het CITO-leerlingvolg-
systeem en onze indrukken over de mogelijkheden en de inzet 
van het kind. De eindtoets van het CITO wordt afgenomen in 
april. In november nemen alle kinderen uit groep 8 deel aan 
het drempelonderzoek. De uitslagen van deze twee toetsen 
kunnen naast ons advies als tweede gegeven worden gebruikt 
als een school voor voortgezet onderwijs daarnaar vraagt. Van 
scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we folders met 
informatie en uitnodigingen voor open dagen. Aan het begin 
van elk jaar hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs 
open avonden die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. 
Vóór 1 april moet uw kind bij een school voor Voortgezet Onderwijs 
worden aangemeld.

Onderwijsinspectie	
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten 
en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs 
op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden 
over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: 
krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen 

De kinderen van groep 2 worden in de loop van het schooljaar 
door de jeugdverpleegkundige uitgebreid op groei en ontwikkeling 
onderzocht. Ook voor de 10-jarigen is er een onderzoek door 
de jeugdverpleegkundige. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging 
en u bent als ouder aanwezig bij het onderzoek dat in ons kind-
centrum plaatsvindt. 

Schoolmaatschappelijk	werk	(SMW)	
Wanneer ouders problemen of moeilijkheden ervaren op het 
gebied van opvoeding, financiën of verzorging, verwijzen wij 
ouders door naar schoolmaatschappelijk werk. De doelgroep 
van het SMW is het kind, de ouder en de leerkrachten. De school 
maatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen de 3 ge-
noemde betrokkenen. Doelstelling van het School Maatschappelijk 
Werk (SMW) is verbeteren van de opvoedingssituatie van het kind 
door de belemmerende factoren in het gezin te verhelpen en 
de zelfredzaamheid van het kind te vergroten. 
De begeleiding vanuit SMW vindt plaats op de school en bestaat 
uit: gesprekken met het kind, observatie op school of thuis, gesprek-
ken met de ouders. Schoolmaatschappelijk werk kan ouders 
doorverwijzen voor specifieke hulpverlening. SMW wordt be-
kostigd vanuit een door de gemeente verstrekte subsidie.

 

Uitgangspunten bij het bepalen van 
‘resultaat’
Algemeen
Voor elke leerling geldt dat wij als schoolteam eruit te halen wat 
er in het kind zit: als het kan stellen wij hoge eisen en wanneer 
het nodig is geven we extra aandacht en begeleiding. Onze manier 
van lesgeven is hierop afgestemd.

worden. Soms is de situatie zo complex, dat ook iemand van 
Juvent of Porthos of andere externe hulpverleners, samen met het 
ondersteuningsteam de situatie bespreken. In het ondersteunings-
team wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke on-
dersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste 
plaats kan vinden. 
Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor 
de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale 
school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders 
een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de 
school bij Het Loket van het samenwerkingsverband. Als dit Loket 
besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan 
de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs.
Bij dit Loket kunnen we ook met andere vragen terecht:
• het samen met ouders aanvragen van ambulante begeleiding;
• het inwinnen van advies, wanneer het ondersteuningsteam 
 er zelf niet uitkomt;
• het samen met ouders aanvragen van een extra ondersteunings- 
 budget voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk 
 handicap hebben of langdurig ziek zijn. Het ondersteunings- 
 team van de school besluit samen met de ouders om zo’n 
 ‘arrangement’ aan te vragen.

Logopedie
In groep 2 worden de kinderen logopedisch gescreend door 
een onafhankelijk logopedist. U ontvangt de uitslag van deze 
screening en een advies van de logopedist. 

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt preventief, dat wil zeggen, 
uit voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden 
gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor 
te komen. Daarnaast helpt JGZ bij het bewandelen van de juiste 
weg als er problemen zijn gesignaleerd. 

Passend onderwijs
Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onder-
wijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle 
scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school 
is aangesloten bij het samenwerkingsverband op Walcheren 
`Kind op 1`. 
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht 
betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt of de 
basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. 
Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht 
om met de ouders naar een passende plaats te zoeken. 
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan 
de ontwikkelbehoeften van kinderen. De school heeft een onder-
steuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website 
van de school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen 
op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven 
en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school 
heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt 
de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht 
werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra 
ondersteuning nodig heeft, wordt er gekeken naar wat het kind 
nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met 
ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt. 
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georga-
niseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als 
eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning 
van de leerlingen. Als hij of zij er zelf niet uitkomt, zal advies 
gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig 
voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling 
met de intern begeleider. 
Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteunings-
team zitten de intern begeleider en de orthopedagoog van de 
school. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding 
toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken 
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• Aan te sluiten bij de talenten van kinderen; 
• Ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren); 
• Te investeren in een goede relatie met kinderen zodat hun 
 competentie en autonomie groeit. 

Levensbeschouwelijke dimensie
De Aventurijn is de enige Onze Wijs school waar ontmoetingson-
derwijs de basis is voor de levensbeschouwing. Er is gelegenheid 
voor de kinderen om Algemeen Vormings Onderwijs óf Christelijk 
Vormings Onderwijs te volgen. De andere Onze Wijs scholen 
werken en denken vanuit christelijke waarden en normen ge-
baseerd op de Bijbel.
Belangrijke waarden en normen op alle Onze Wijs-scholen zijn: 
• Respect; 
• Saamhorigheid; 
• Duurzaamheid; 
• Eerlijkheid; 
• Openheid. 

Maatschappelijke dimensie
Onze scholen positioneren zich midden in de gemeenschap van-
uit de verantwoordelijkheid die zij voelen voor de samenleving 
met het oog op de harmonische ontwikkeling van kinderen. 
Het ‘leit’-motief van onze scholen is dan ook proactief onder-
nemen. Dit houdt o.a. in: 
• Openstaan voor andere schooltijden; 
• Zorgdragen voor professionele tussen- en naschoolse opvang; 
• Samenwerken binnen Kindcentra; 
• De school positioneren als ‘hart van de wijk’; 
• Een voorbeeldfunctie in sociale betrokkenheid.
Het bestuur van de Stichting telt een lid, de heer Thomas Landman. 
Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht – vier leden en een voorzitter - vergadert vier keer 
per jaar in het bijzijn van de bestuurder. De bestuurder neemt 

Kinderopvang Walcheren. Vanuit Archipelscholen (een stichting 
voor openbaar onderwijs) wordt een aantal leerkrachten ge-
detacheerd naar De Aventurijn. De overige medewerkers binnen 
de school zijn in dienst van Onze Wijs. 
Ons kindcentrum in zijn geheel is onderdeel van Stichting Onze 
Wijs net als 10 andere basisscholen in Middelburg en Vlissingen.

Stichting	Onze	Wijs
De visie van Stichting Onze Wijs is in een aantal dimensies te 
verdelen. Hieronder worden ze toegelicht. 

Onderwijskundige dimensie 
Binnen onze stichting realiseren wij een professionele cultuur. 
Wij denken vanuit kansen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid 
en verbeeldingskracht zijn daarbij het uitgangspunt om te komen 
tot een lerende organisatie. 
Dit houdt o.a. in:
• Professionele autonomie; 
• Investeren in mensen; 
• Situationeel leiderschap; 
• Kwalitatief en resultaatgericht verantwoorden; 
• Heldere managementstructuur; 
• Toekomstgericht denken; 
• Betrekken van belanghebbenden bij het onderwijs. 

Pedagogische dimensie
Onze scholen investeren in een goed pedagogisch klimaat waarin 
kinderen zich veilig en geborgen voelen, met als doel kinderen op 
te voeden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.
We doen dit o.a. door: 
• Duidelijke schoolafspraken en leefregels; 
• De inzet van de methode sociaal-emotionele ontwikkeling  
 met bijbehorend leerlingvolgsysteem; 
• Open communicatie op basis van vertrouwen; 

Vervanging van leerkrachten
Ook leerkrachten kunnen ziek worden en korte of langere tijd 
afwezig zijn. Het is in de afgelopen jaren steeds gelukt om de 
afwezige leerkracht te vervangen. 
Wij hanteren bij afwezigheid van de leerkrachten de volgende 
volgorde:
• inzetten van invalkrachten;
• een beroep doen op parttime personeel;
• indien mogelijk verdelen we de groep. 

Stagiaires
Wij zijn blij met de mogelijkheid om binnen het kindcentrum 
studenten en scholieren enthousiast te maken voor het vak van 
groepsleerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker of 
ondersteuner. Het leren van de beginnende student zal vooral 
in het begin door de opleiding worden gestuurd. In de loop 
van de opleiding verplaatst dit leren zich steeds meer naar de 
werkplek en wordt dan vanuit de praktijk gestuurd. Dit betekent 
dat binnen het centrum een aantal studenten en scholieren 
heel gericht bezig is met het ‘leren van en in de praktijk’.  

Organisatie
Schoolgrootte	en	organisatiestructuur
Onze school bestaat uit 8 groepen, met gemiddeld 24 leerlingen 
per groep. Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 telt onze 
school ongeveer 200 leerlingen. 

Samenwerking
De Aventurijn is een samenwerking tussen Stichting Onze Wijs, 
Kinderopvang Walcheren en Archipelscholen. De medewerkers 
van het kinderdagverblijf en de peutergroep zijn in dienst bij 

scholen aan weten regelgeving en hebben ze hun financiën op 
orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. 
Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ont-
wikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs 
als geheel te verbeteren. Kijkt u voor meer informatie op: 
www.onderwijsinspectie.nl.

Resultaten van ons onderwijs
De resultaten van ons onderwijs (de eindtoets) kunt u vinden 
op onze website: www.aventurijn-onzewijs.nl

Het team van het kindcentrum
Ons team bestaat uit 21 personen waaronder pedagogisch mede-
werkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, een medewerker 
welzijn en een directeur. 
De leiding van het centrum is in handen van:
• directeur: Kirstie van der Heide-Güthe
• coördinator groepen 0-4 jaar: Colinda Scherpenisse
• coördinator groepen 4-7 jaar: Paulien Nijboer
• coördinator groepen 7-12 jaar: Liesbeth van der Plas
• coördinator ondersteuning/ intern begeleider: Karin Adriaanse
De directeur en de coördinatoren vormen het managementteam 
waarbinnen beleid wordt voorbereid en besproken en er afspraken 
gemaakt worden over de uitvoering. 
Indien u een afspraak wilt maken kan dit telefonisch, via de 
website of persoonlijk.
Op de website vindt u de samenstelling van het team, de 
groepsindeling, de specialisten en speciale taken. 
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Om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw 
kind, zijn er elk schooljaar drie contactmomenten: in november, 
februari/maart en in juni. Dit laatste moment in juni is facultatief. 
Tijdens de contactmomenten stelt de leerkracht u op de hoogte 
over de ontwikkeling van uw kind. Dat betekent niet, dat u tot 
de ouderavonden hoeft te wachten, als zich een situatie voor-
doet, waarover u meer wilt weten of zeggen. U kunt altijd een 
afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 
Voor groep 8 is er in principe geen oudergesprek meer aan het 
einde van het schooljaar en is het adviesgesprek in februari/maart. 

Wanneer een kind gescheiden ouders heeft, hebben beide 
ouders recht op informatie over hun kind. De school zal deze 
informatie op verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden 
zijn en ook als een ouder niet het ouderlijk gezag heeft over 
het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe 
recht op dezelfde informatie. De ouder moet daar wel zelf om 
vragen. Vanwege onze neutrale positie heeft het onze voor-
keur om beide ouders op hetzelfde moment te informeren. 
Mocht u niet beiden tegelijk kunnen komen en toch graag op 
de hoogte gehouden worden, dan zal er in overleg met de school 
een oplossing worden gezocht. 

Naast de oudergesprekken nodigen we ouders bijvoorbeeld 
uit om tijdens de Kinderboekenweek het werk van de kinderen 
te komen bekijken of bij vieringen aanwezig te zijn. 
Bovendien doen we regelmatig een beroep op ouders om kinderen 
te begeleiden bij bepaalde activiteiten of voor hand- en spandiensten.
 

Website	
Onze school heeft een eigen internetsite. De website wordt re-
gelmatig up-to-date gemaakt. U vindt er onder andere foto’s 
van activiteiten die hebben plaatsgevonden, de belangrijke data 

kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

Aanmelding van nieuwe leerlingen 
Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind dan 
kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit 
gesprek vertelt de directeur over onze school en kunt u ook 
eventuele vragen stellen. Verder krijgt u een rondleiding door 
de school, zodat u de sfeer kunt proeven. Na afloop van het 
intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier, waarmee u 
uw kind bij onze school kunt aanmelden. 

Plaatsing	bij	tussentijdse	toelating	
Bij tussentijdse plaatsing wordt er contact opgenomen met de 
vorige school. Dit gebeurt telefonisch. Op basis van de informatie 
van de vorige school, bepalen wij of wij als school de middelen 
en mogelijkheden hebben om uw kind op gepaste wijze te be-
geleiden. Wanneer wij denken dat dit inderdaad het geval is, 
wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. De vorige 
school geeft bij het verlaten van de school een onderwijskundig 
rapport mee. Daarin staat met welke methoden er is gewerkt 
en hoe ver uw kind is gevorderd. Het onderwijskundig rapport 
wordt rechtstreeks opgestuurd naar de nieuwe school of bereikt 
ons via de ouders van de nieuwe leerling. 

Contacten	met	de	ouders	
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een informatiebrief 
met daarin allerlei inhoudelijke informatie over het onderwijs 
in de groep van uw kind en ook praktische informatie. De ouders 
van de groepen 1, 2, 3 en 8 worden op school uitgenodigd voor een 
avond waarbij de leerkrachten de informatie met u bespreken. 
Enkele weken na de start van het schooljaar wordt u op school 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
In maart organiseren we een Kijkweek. U kunt in deze week 
meekijken in de groep van uw kind. 

Samen met ouders
De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers 
verloopt open en er wordt informatie uitgewisseld aan het begin 
en eind van de dag tussen de thuis- en de opvangsituatie. De 
betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng 
verhoogt onze kwaliteit.
 
Oog voor elkaar
Elk kind leert bij KOW de volgende waarden en normen: respect 
voor elkaar, rekening houden met elkaar en elkaar helpen als 
dat nodig is. Onze pedagogisch medewerkers dragen vanuit 
hun voorbeeldfunctie deze waarden en normen uit.
KOW is ervan bewust dat iedereen vanuit eigen achtergrond 
en ervaring een eigen manier van kijken heeft. Daarom wordt er bij 
KOW naar elkaar geluisterd en staat men open voor ieders ideeën, 
zowel van ouders/verzorgers en kinderen, als van de medewerkers.

Op het centraal kantoor, het dienstverlenend centrum van KOW, 
zijn directie en managementteam, de afdelingen planning & 
plaatsing, personeel & organisatie, financiële administratie, facili-
teiten en communicatie gevestigd. 
 

Informatie en communicatie
Algemeen 
Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de 
school en de ouders. Een goede samenwerking tussen school-
leiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis 
voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken 
we met elkaar! Met vragen over de gang van zaken op school 
of in geval van specifieke vragen over uw kind kunt u altijd terecht 
bij de leerkracht. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u 

op uitnodiging deel aan de vergaderingen van de Gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad.
Het directieoverleg bestaat uit de tien directeuren van de basis-
scholen van Onze Wijs en komt maandelijks bij elkaar. In dit 
overleg wordt het beleid van de Stichting ontwikkeld. De be-
stuurder zit dit overleg voor.

Stichting	Kinderopvang	Walcheren
Stichting Kinderopvang Walcheren (SKOW) ziet zich als partner 
van opvoerder bij de ontwikkeling van kinderen tot 13 jaar. 
SKOW geeft kinderen de ruimte om in de omgeving waar zij 
wonen te spelen, te leren en ook te genieten, zodat ouders zorg 
en arbeid kunnen combineren. SKOW heeft geen winstoogmerk, 
dus krijgt u professionele opvang voor een aantrekkelijke prijs. 
De visie op kinderen en hun ontwikkeling en de rol die mede-
werkers daarin spelen, leidt tot de volgende pedagogische doelen 
die verwoord staan in het  pedagogisch beleidsplan:
 
Veilige opvang
Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd op onze locaties (die 
voldoen aan eisen van brandweer, GGD en voedsel- en waren-
autoriteit) door de geborgenheid en structuur die pedagogisch 
medewerkers bieden. Zij ondersteunen kinderen emotioneel 
met respect en waardering voor de autonomie van het kind.
 
Ontwikkeling: samen spelen, leren en genieten
Kinderen ontdekken de wereld in eigen tempo en de medewerkers 
bieden hiertoe mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, 
ontdekken en genieten in aansluiting op de ontwikkeling van 
kinderen. Met behulp van de stimulerende houding van de pe-
dagogisch medewerker ontwikkelen kinderen persoonlijke en 
sociale competenties. Pedagogisch medewerkers verzorgen de 
kinderen in de mate die zij nodig hebben.
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De leerlingenraad
Op onze school werken we met een leerlingenraad. De leerlin-
genraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag 
meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Uit de 
groepen 4, 5, 6, 7 en 8 worden twee leerlingen gekozen die 
het leuk vinden om in de leerlingenraad te gaan. De verkiezing 
hiervoor wordt samen met de juf of meester geregeld. Drie keer 
per jaar komt de leerlingenraad samen met juf Kirstie, de directeur, 
bij elkaar om te vergaderen. Uit alle klassen worden dan ideeën 
ingebracht en daar wordt over gepraat. Ook worden de kinderen 
om hun mening omtrent bepaalde zaken gevraagd. 

Praktische zaken
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.25 – 14.35 uur
Woensdag: 8.25 – 12.20 uur

blijven, sponsoring en ouderparticipatie. Tevens heeft de raad 
adviesrecht op het pedagogisch werkplan, activiteiten die gepland 
worden in de groepen 0-4 jarigen, voeding, huisvesting en veilig-
heid. De kindcentrumraad heeft naast de formele taken ook 
een belangrijke klankbordfunctie. 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Onze 
Wijs, worden alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd. 
In die raad worden schooloverstijgende zaken besproken. Loca-
tie-overstijgende zaken betreffende de kinderopvang worden 
op centraal niveau besproken met de directie van Stichting 
Kinderopvang Walcheren. 

De klankbordgroep
In de aanloop naar de start van De Aventurijn in augustus 2014 
heeft een groot aantal ouders meegedacht in allerlei taak- en 
werkgroepen. Ouders hebben zelfs de eerste aanzet gegeven tot 
de komst van het kindcentrum! Wij willen de organisatie en het 
onderwijs blijven afstemmen met ouders. Daarom hebben we 
een klankbordgroep in het leven geroepen waarin ouders om 
advies gevraagd wordt, maar waarin ouders ook gespreksonder-
werpen kunnen inbrengen. De klankbordgroep komt drie keer per 
jaar samen met de directeur en een aantal teamleden bijeen.

De klassenouders
Elke groep heeft een of meerdere klassenouders. Deze ouder 
fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen 
de leerkracht en de ouders in de klas. De groepsouder regelt 
extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in 
de klas helpen bij speciale gelegenheden als een schoolontbijt 
of de verjaardag van de leerkracht.

De	activiteitencommissie
De activiteitencommissie, bestaande uit ouders, bereidt de feesten 
voor of ze helpt met de uitvoering ervan samen met de teamleden.

informatie van de medewerkers over de ontwikkeling van uw kind, 
leveren de kinderen ook een eigen bijdrage aan het portfolio. 
Bij de allerjongsten kunt u denken aan een voetafdruk. De groteren 
maken bijvoorbeeld een tekening. Daarnaast evalueren de oudere 
kinderen ook zelf hun ontwikkeling. Wat gaat goed? Wat vind 
ik lastig? Wat wil ik nog leren?

Privacy en bijzonderheden
We zullen de privacy van de leerlingen zoveel mogelijk beschermen. 
Als u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kind 
in communicatie- en schoolmaterialen (informatiegids, web-
site etc.), dan horen wij dat graag bij aanmelding van uw kind. 
Bijzonderheden (medicijngebruik, allergie etc.) en veranderingen 
(adreswijzigingen, andere telefoonnummers etc.) vernemen 
we graag tijdig.

Informatiebrieven	
Deze verschijnen regelmatig en bevatten informatie over de 
komende periode. De brieven worden tevens op de website 
geplaatst. 

De kindcentrumraad
Een integraal kindcentrum vraagt ook om één ouderorgaan. 
De kindcentrumraad behartigt de belangen van ouders en 
kinderen binnen De Aventurijn. Het doel van de kindcen-
trumraad is openheid en onderling overleg binnen het kind-
centrum te bevorderen. Binnen de raad wordt zowel de 
medezeggenschap van ouders en personeel opgenomen 
zoals deze beschreven is in de Wet Medezeggenschap op 
School als de belangenbehartiging van ouders met kinde-
ren in de kinderopvang volgens de Wet op de Kinderopvang.  
De kindcentrumraad bespreekt onder meer het beleid voor 
het kindcentrum. Er worden besluiten genomen ten aanzien 
onder meer de informatiegids, de schoolbegroting, het over-

van dit schooljaar en informatie van de kindcentrumraad. Ook 
de nieuwsbrief en andere uitgaande brieven kunt u vinden op 
de website. 

Facebook 
Onze kindcentrum heeft ook een eigen Facebookpagina. Mensen 
die niet op Facebook zitten, missen geen belangrijke informatie. 
Maar zij missen wel de snel gemelde activiteiten en leuke berichten. 
Op onze Facebookpagina staat steeds de activiteit centraal. We laten 
zien wat we doen. Op een laagdrempelige en snelle manier 
krijgen ouders en andere belangstellenden een beeld van wat 
er allemaal in het centrum gebeurt. Naast de nieuwsbrief, de 
kindcentrumraad, de klankbordgroep, de informatiegids, de 
ouderavonden en de ontmoetingen in of om onze school is 
onze Facebookpagina een van onze manier geworden om te 
communiceren met de buitenwereld. Het belang van een goede, 
heldere en gevarieerde communicatie krijgt daarmee de aandacht 
die het verdient. Benieuwd geworden naar onze Facebookpagina? 
Kijk dan op www.facebook.com/kindercentrum.deaventurijn 
en ‘vind ons leuk’! 

Het	portfolio
Alle kinderen in het centrum (van 0 tot 12 jaar) krijgen twee 
keer per jaar een portfolio mee naar huis. In dit portfolio wordt 
beschreven hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. 
Daarvoor zit in de portfolio’s van de 0 tot 7 jarigen een uitdraai 
van ons observatie- en registratiesysteem `Kijk!`. Op deze uitdraai 
vindt u onder meer informatie over de spelontwikkeling, de 
taakgerichtheid, zelfstandigheid, motoriek en mondelinge 
taalvaardigheid van uw kind. 
Voor de kinderen vanaf groep 1 is er tevens een uitdraai van de 
Citotoetsresultaten in het portfolio opgenomen. 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt u een uitdraai 
van het kindvolgsysteem `Zien` (groep 3 tot en met 8). Naast 
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Goed	doel
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen 
voor een goed doel. De leerlingenraad kiest een aantal goede 
doelen uit waarop alle kinderen mogen stemmen. Zo wordt 
jaarlijks een nieuw doel bepaald. Met het inzamelen van het geld 
hebben we twee doelen voor ogen:
• we bieden samen hulp aan anderen op deze wereld;
• uw kind leert iets af te staan voor hen die dit hard nodig hebben.

Huiswerk
In de hogere leerjaren krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. 
De kinderen krijgen handvatten om op de juiste wijze hun huis-
werk te maken. Zo leren wij de kinderen zelf verantwoordelijk 
te zijn voor hun eigen werk en leerproces en bereiden wij hen 
voor op het voortgezet onderwijs. Wij leren de kinderen op 
eigen benen staan. 
Naast het reguliere huiswerk kunnen leerlingen van alle groepen 
werk meekrijgen wanneer zij wat extra moeten oefenen op een 
bepaald vakgebied. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 

Het einde van de schooldag
Om 14.35 uur lopen de leerkrachten van de groepen 1 tot en 
met 3 mee met de kinderen naar de uitgang bij de toren. Zodra 
er een ouder of bekende van een kind op het plein is, mogen 
de kinderen mee naar huis. Kinderen in de groepen 4 tot en met 
8 komen na schooltijd alleen naar het schoolplein. We leren de 
kinderen dat ze terug naar binnen moeten komen, als ze hun 
ouder of verzorger niet zien.

Ouderbijdrage
Kosten van bijzondere activiteiten, zoals, uitstapjes, projectaf-
sluitingen, sport- en spelevenementen, festiviteiten, maaltijden 
op school, etc. worden betaald uit de ouderbijdrage. Het gaat 
hier om een ouderbijdrage die niet verplicht is. Toch hopen we 

op te vangen. U kunt desgewenst korte opmerkingen bij de 
leerkracht kwijt. Voor een gesprekje kunt u beter een afspraak 
maken. Het is voor de leerkracht moeilijk om tegelijkertijd een 
gesprek met u aan te gaan en de kinderen aandacht te geven. 
Vanaf 8.15 uur zijn de leerkrachten van de groepen 4 tot en 
met 8 op het plein aanwezig. Als de bel om 8.25 uur gaat, verza-
melen de kinderen zich met hun groep in een rij. De kinderen 
lopen met de leerkracht naar het klaslokaal. Om 8.30 uur gaat 
de tweede bel, dan beginnen de lessen en moet iedereen in de 
klas aanwezig zijn. 
Kinderen mogen voor en na schooltijd vergezeld van hun ouders, 
verzorgers of bijvoorbeeld opa en oma altijd in de klas hun 
werk laten zien. 

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, mag dat natuurlijk op school gevierd 
worden. Uw kind mag de klasgenoten trakteren. Aan het begin 
van de ochtend kan de traktatie in de klas gezet worden. We 
stellen prijs op een bescheiden en gezonde traktatie. Een ge-
zonde traktatie is een traktatie waar niet teveel vet en suiker 
in zit. Bijvoorbeeld: fruit, groente, nootjes, rozijnen, popcorn, 
rijstwafels en soepstengels. Wilt u iets creatiever zijn, kijkt u 
dan op www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl. 
Een traktatie hoeft ook niet altijd iets eetbaars te zijn. Kinderen 
kunnen ook heel blij zijn met een stuiterbal, stickers, bellenblaas, 
enz. Het is niet de bedoeling dat er kinderen uit andere klassen 
getrakteerd worden. Vaak worden ook de medewerkers ge-
trakteerd. Zij ontvangen graag dezelfde, gezonde traktatie als 
de kinderen. 

Gymrooster
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen tweemaal per week in 
de gymzaal tegenover ons gebouw. Op de website vindt u het 
gymrooster van dit schooljaar. 

Vakantierooster	
Een overzicht van de schoolvakanties en overige vrije dagen 
vindt u op de website. 

De lunch
Alle kinderen eten tussen de middag op school. Hiervoor nemen 
ze van thuis eten en drinken mee. Het drinken kan eventueel 
gekoeld bewaard worden in de koelkast in het handvaardig-
heidslokaal. Omdat wij duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben staan, vragen wij u om het eten en drinken in bekers 
en brooddozen mee te geven in plaats van in pakjes en zakjes. De 
kinderen eten het eten en drinken in de groep samen met hun 
leerkracht op. De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen daar-
na een half uur buiten onder begeleiding van de zorgassistentes en 
een overblijfouder. Overblijfouders begeleiden het buitenspelen 
van de oudere kinderen. Aan het overblijven zijn geen kosten 
voor ouders verbonden.  

Woensdag,	donderdag	en	vrijdag:	fruitdag
Met de meeste kinderen in Nederland gaat het goed. Ze groeien 
op in goede gezondheid en zitten lekker in hun vel. Echter, een 
groeiend aantal kinderen vertoont ongezond gedrag. Ze bewegen te 
weinig, eten niet genoeg groente en fruit en drinken op steeds 
jongere leeftijd alcohol. Alle reden om aandacht te blijven be-
steden aan gezondheid en veiligheid op onze school.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Alle leerlingen 
nemen op deze dagen alleen groente of fruit mee tijdens de 
pauze. Andere tussendoortjes zijn die dagen dus niet welkom. 

De start van de dag
’s Morgens mogen de kinderen van de groepen 1 tot en met 
3 vanaf 8.20 uur naar de klas als ze dat willen. U kunt dan als 
ouder mee om het werk van uw kind te bekijken en rustig afscheid 
nemen. De leerkracht is in de groep aanwezig om de kinderen 
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Vakantieverlof
Dit kan uitsluitend worden verleend als de leerling vanwege de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen 
buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. (Denkt u hierbij 
aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in 
bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, 
waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om vakantie te 
nemen, zoals in de agrarische sector en de horeca.) Dat verlof 
kan één keer per schooljaar worden verleend voor maximaal 
tien dagen. Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever 
worden overlegd. Vakantieverlof kan niet worden verleend in 
de eerste twee weken van het schooljaar. 

Verlof	wegens	gewichtige	omstandigheden
Hiermee worden zaken bedoeld zoals huwelijksfeesten van 
familieleden, begrafenissen, 25 en 40 jarige ambtsjubilea en 
12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksfeesten van ouders en 
grootouders (één dag). Over andere zaken dient overleg te 
worden gevoerd met de directeur van het kindcentrum. 

Voor de duidelijkheid: een extra lang weekend, een goedkope 
vakantieweek, reeds gekochte tickets, gedane reserveringen 
en wintersport vallen niet onder ‘gewichtige omstandigheden’. 
De directeur is verplicht de inspecteur van de leerplicht mede-
deling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ongeoorloofd 
verzuim kan tegen de ouders een proces-verbaal worden op-
gemaakt. 

Schorsing
In uitzonderlijke gevallen kan de directeur in overleg met het 
bestuur overgaan tot schorsing en/of verwijdering van leerlingen. 
Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden als een andere 
school voor (speciaal) basisonderwijs bereid is om de leerling 
toe te laten of indien er acht weken zonder succes is gezocht. 

de schooltijden om. Als u ons wilt helpen, bij trainen en/of be-
geleiden, houden we ons van harte aanbevolen. Er zijn sporten 
waarbij de verschillende scholen in teams tegen elkaar strijden en 
er zijn activiteiten waar kinderen individueel kunnen kennismaken 
met een sport. 

Waardevolle	spullen	en	gevonden	voorwerpen
Het is onverstandig om waardevolle spullen mee te nemen naar 
het kindcentrum. Kostbare kettinkjes, ringen, oorbellen etc. 
kunnen kapot gaan tijdens het spelen of kunnen zoek raken. 
Het dragen van sieraden is tijdens de gymlessen niet toegestaan. 
Mobiele telefoons mogen op school niet aan. 
Gevonden voorwerpen bewaren we een poosje op school in de 
garderobe van de leerkrachten. Een aantal keer per jaar stallen 
we alle gevonden voorwerpen uit en kunnen de kinderen en 
hun ouders of verzorgers kijken of er iets van hen bij zit. Over 
deze momenten berichten we u in de nieuwsbrief. 

Ziekte en verzuim
Indien uw kind afwezig is, vragen wij u dit vóór 8.30 uur te melden via 
ons telefoonnummer: 0118-650214. De leerkracht van uw kind 
is dan op de hoogte voordat de school begint. Indien een kind 
zonder melding afwezig is, nemen we contact op met de ouders. 
Als uw kind niet kan meedoen met de gymles, vragen wij u een 
briefje te schrijven. 
Indien een ziekte wat langer duurt of als er sprake is van opname 
in een ziekenhuis zullen we, in overleg met u, voor lesmaterialen 
zorgen. Zo kunnen we een mogelijke leerachterstand beperken. 

Verlof
Wanneer een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Alleen in bij-
zondere omstandigheden is het mogelijk om verlof te krijgen 
buiten de genoemde vakanties. Met deze bijzondere omstandig-
heden bedoelen we:

Fotograaf
Elk jaar komt een fotograaf naar ons kindcentrum voor het maken 
van foto’s van de kinderen. Het ene jaar worden er alleen 
groepsfoto’s gemaakt, het andere jaar zowel groepsfoto’s als 
individuele en broertjes/zusjes-foto’s.

Hoofdluis
Soms komt er helaas hoofdluis voor binnen het kindcentrum. 
Dat is vervelend, maar zeker geen schande. We hopen dat u, 
wanneer u hoofdluis bij uw kind(eren) signaleert, dit direct 
bij ons meldt. Zo kunnen we meestal het gekriebel enigszins 
beperken. Na iedere schoolvakantie controleren een aantal 
ouders van de hoofdluiswerkgroep alle kinderen binnen de 
school op hoofdluis. Als er hoofdluis bij uw kind wordt gecon-
stateerd, dan ontvangt u daarover bericht via de leerkracht. Bij 
herhaaldelijk constateren van luis bij een kind wordt standaard 
de schoolverpleegkundige ingeschakeld.
Alle leerlingen hebben een luizenzak die dagelijks wordt gebruikt 
om de jas in weg te hangen. 

Jeugdtijdschriften
Wij stellen u in de gelegenheid om jeugdtijdschriften of - boeken 
aan te schaffen die afgestemd zijn op de leeftijd en ontwikkeling 
van de kinderen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 
hiervoor diverse folders. 
Sport-	en	spelactiviteiten	
De kinderen kunnen deelnemen aan sporttoernooien (in de 
vakanties of op woensdagmiddag), met onder andere als doel 
kennis te maken met de diverse sporten. Zodoende krijgen de 
kinderen de kans om aan sportwedstrijden mee te doen buiten 

dat u bereid bent een bijdrage te betalen, zodat we deze extra 
activiteiten kunnen blijven organiseren. Ons adviesbedrag is 
€ 35,00 per kind per schooljaar. Een hoger bedrag is zeker 
welkom. Via de website kunt u naar een automatische be-
taalomgeving waar u de betaling digitaal kunt uitvoeren. De 
activiteitencommissie beheert de uitgaven. Een aantal leden 
van de medezeggenschapsraad controleert eenmaal per jaar 
de uitgaven. 

Schoolreis en schoolkamp
De groepen 1 tot en met 7 gaan in de loop van het schooljaar 
op schoolreis. De bestemming en precieze datum wordt in de 
loop van het schooljaar bekend gemaakt. Aan de schoolreis zijn 
extra kosten verbonden. Hierover krijgt u tijdig bericht van ons. 
De kinderen van groep 8 gaan in juni op schoolkamp. We beschouwen 
dit als een afscheid van de kinderen van hun basisschooltijd. Wij doen 
als school ons uiterste best om deze dagen tot een onvergetelijk 
succes te maken. Om de kosten van dit kamp grotendeels te 
kunnen bekostigen, vragen wij u hiervoor een eigen bijdrage. 
De hoogte van de bijdrage wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

Tegemoetkoming studiekosten
Naar school gaan is duur. Elk schooljaar worden weer de nodige 
kosten gemaakt. Te denken valt aan de ouderbijdrage, school-
reis, schoolkamp, gymkleding, etc. Dit is niet voor alle ouders 
makkelijk op te brengen. Voor deze ouders is er de Stichting 
Leergeld Walcheren. Deze stichting kan u misschien helpen 
met de kosten van sport, hobby, schoolreis, ouderbijdrage en 
dergelijke. Zo kan uw kind toch van alles meegenieten!
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 
www.leergeld.nl/walcheren. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen: 0118	-	41	89	30. 
Of per e-mail: leergeldwalcheren@planet.nl
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van slachtoffers. Een goede samenwerking tussen organisaties 
en het realiseren van een sluitende aanpak zijn doelen.
Beroepskrachten zijn verplicht een meldcode te hebben en te 
gebruiken bij signalen van geweld in alle vormen. Het beschrijft 
welke stappen professionals moeten ondernemen bij vermoedens 
van geweld. 

De klachtenregeling
Binnen het kindcentrum hebben we het beste met elkaar voor. 
Toch is het zo dat waar gewerkt wordt, ook dingen soms mis 
gaan. Van fouten en misverstanden kunnen we leren, dus is 
het belangrijk dat we met elkaar in contact treden, ons inzetten 
om klachten serieus te nemen, recht doen aan mensen en in 
de toekomst proberen misstanden te voorkomen. Wanneer er 
zich een klacht voordoet, dan is het in het belang van kwalitatief 
goed onderwijs om deze zo effectief mogelijk te behandelen 
en op te lossen. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 
worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, 
directeur en eventueel andere betrokkenen op een goede manier 
afgehandeld. Als dit, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk 
is of als men niet tevreden is over de afhandeling kan een beroep 
worden gedaan op de klachtenregeling. De klachtenregeling is 
terug te vinden op onze website.
De klachtencommissie gaat na wat er aan de hand is en zal 
zo nodig hoor en wederhoor toepassen. De commissie behandelt 
klachten en gegevens strikt vertrouwelijk en met grote zorg. 
De klachtencommissie zal u in de gelegenheid stellen uw klacht 
schriftelijk of mondeling toe te lichten. 

De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwij-
dering en kunnen binnen zes weken bezwaar indienen bij het 
bevoegd gezag. De uitgebreide regeling vindt u op de website 
van het bestuur.  

Vertrouwenspersoon
De  vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt 
bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen 
(seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). 
De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als 
personeel. Je kunt een vertrouwenspersoon op school om 
hulp vragen als je een informele klacht hebt en deze met de 
school wilt oplossen. Deze vertrouwenspersoon wijst je de 
weg en kan je adviseren. De precieze taakomschrijving staat in 
het klachtenreglement van de school.
Onze externe vertrouwenspersoon, die op geen enkele andere 
manier aan het kindcentrum verbonden is behalve als vertrou-
wenspersoon is Ellenoor de Fretes, bereikbaar via telefoon-
nummer 0118-751400 of per email EdFretes@mww.nl
Elke school heeft ook een interne schoolcontactpersoon aan-
gewezen bij wie u terecht kunt voor vragen. Voor ons kindcentrum 
is dat Katinka van den Dool. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Het bestrijden van kindermishandeling is een van de prioriteiten 
van de Rijksoverheid. Met ingang van 1 juli 2013 is de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling wettelijk verplicht, ook 
binnen ons kindcentrum. Alle medewerkers van ons kindcentrum 
hebben een wettelijke meldplicht wanneer zij het vermoeden 
of de wetenschap hebben dat er sprake is van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Organisaties die werken met kinderen 
en ouders hebben duidelijke taken en verantwoordelijkheden. 
Die variëren van het signaleren van vermoedens, het verwijzen 
naar hulp tot behandelen van slachtoffers en daders en beschermen 
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is, dat de leerlingen verstoken blijven van reclame en dat de 
sponsor geen voorwaarde kan stellen over de uiting van de 
sponsoring. 

bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering 
als een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn genees- en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd voor zover 
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bij-
voorbeeld door eigen risico. Materiële schade (kapotte bril, 
fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel het kindcentrum, 
als hen die voor het kindcentrum actief zijn (personeel, vrijwilligers) 
dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
Het kindcentrum is niet zonder meer aansprakelijk voor alles 
wat tijdens schooluren of buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
Het kindcentrum heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer 
er sprake is van een verwijtbare fout. Er moet tekort zijn geschoten 
in de rechtsplicht. 
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake 
is van enige onrechtmatigheid, er komt bijvoorbeeld tijdens de 
gymles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet vergoed. 
Het kindcentrum is ook niet aansprakelijk voor schade door 
onrechtmatig gedrag van kinderen. Kinderen (of, als zij jonger 
zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de schooluren of 
andere georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ 
verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten.

Sponsoring
In ons kindcentrum maken we op beperkte schaal gebruik van 
sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. Daarbij 
conformeren we ons aan het `Convenant scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs en sponsoring` (2009). Uitgangspunt 

Veiligheid
Een flink aantal medewerkers is geschoold in bedrijfshulpver-
lening en EHBO. Een ontruimingsplan is aanwezig en regelmatig 
houden we ontruimingsoefeningen, aangekondigd en niet aan-
gekondigd en op verschillende momenten op de dag. 
Scholen zijn verplicht om incidenten te registeren. De volgende 
situaties moeten geregistreerd worden:
•  fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft; 
• fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn; 
• wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige 
 wapens); 
• seksueel misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys); 
• grove pesterijen; 
• discriminatie (onder meer naar ras, geslacht en homodis- 
 criminatie); 
• bedreigingen; 
• vernieling of diefstal van goederen; 
• drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop). 
De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, 
maar slechts het feit én of de betrokkene een leerling, docent 
of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet be-
scherming persoonsgegevens. De registratiegegevens van de 
incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De 
gegevens zijn dus niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs 
krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek. 
In schooljaar 2015-2016 stellen we beleid op voor de sociale 
veiligheid. De directeur is degene die het veiligheidsbeleid coördi-
neert. Zij is ook degene die u kunt aanspreken als er sprake is 
van pesten. 

Verzekering 
Voor alle kinderen en medewerkers in Kindcentrum De Aventurijn 
is een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afge-
sloten. Middels de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen 

Binnen vier tot acht weken nadat u een klacht heeft ingediend 
krijgt u hierover bericht van de commissie. Daarin wordt een 
oordeel gegeven over de gegrondheid van uw klacht. Dit oor-
deel wordt met redenen omkleed en al dan niet vergezeld van 
aanbevelingen. Ook degene over wie u hebt geklaagd, evenals 
het bestuur krijgt ditzelfde bericht. 

Een klacht moet u schriftelijk indienen. Een korte brief kan vol-
doende zijn, maar het mag ook uitgebreid.
Lukt dit, om welke reden dan ook, niet, dan kunt u bellen. 
De brief (voorzien van uw naam en handtekening) kunt u rich-
ten aan: 
Het bestuur van Onze Wijs 
Alexander Gogelweg 65 
4384 EV Vlissingen 
0118-650232 

Landelijke klachtencommissie Besturenraad: BPCO
Postbus 907 
2270 AX Voorburg 070-3481148 

De uitgebreide klachtenregeling ligt op school ter inzage. De 
klachtenbehandeling is gratis. 
Binnen vijf werkdagen ontvangt u bericht van de klachtencom-
missie, waarin ontvangst van uw klacht wordt bevestigd en 
waarin de verdere gang van zaken wordt uiteengezet. In va-
kantieperiodes zult u wat langer op bericht moeten wachten.
De commissie doet een uitspraak die recht doet aan alle om-
standigheden van het geval. 
Voor de kinderopvang en de peutergroep is een andere klach-
tenregeling van toepassing. Deze kunt u vinden op de website: 
www.kinderopvangwalcheren.nl

U bent van harte welkom voor een rondleiding op De Aventurijn!



1

Adres	en	Telefoonnrs:	Kindcentrum	De	Aventurijn			-			Henry	Dunantlaan	4-6			-			4334	BA		Middelburg
0118-650214	(basisschool en algemene informatie)			-			06-48456929	(kinderdagverblijf)	
06-48456934	(peutergroep)			-			06-14917267		(bso 4-up)			-			06-28285410		(bso 8-up)

aventurijn@onzewijs.nl			-				www.aventurijn-onzewijs.nl
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