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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt onze schoolgids. We zijn erg blij en trots met wat erin staat, 

hoe het eruit ziet en met het feit dat we u deze gids nog steeds kunnen 

overhandigen. 

We voelen dat de periode dat de kinderen hier zijn, vormend zijn 

voor het leven van de nieuwe generatie. De schoolperiode heeft een 

wezenlijke invloed op het verdere leven van de kinderen. Ons doel is 

dat we de periode dat de kinderen aan onze zorg zijn toevertrouwd, als 

prettig, veilig en zinvol ervaren. En dat ze later kunnen zeggen: “Dat heb 

ik in op de Palmenhof geleerd.” 

Hoe we dat doen en vanuit welke drijfveren we daar mee bezig zijn, 

schetsen we in deze gids. Het is slechts een samenvatting van wat er 

allemaal gebeurt op een school. Veel is ook terug te vinden op de site 

van onze school en de stichting Onze Wijs, waar onze school bij hoort. 

In de gids wordt regelmatig aan deze sites gerefereerd. Ook leest u over 

de verwachtingen die u van ons mag hebben en wij omgekeerd van u 

als ouders of verzorgers.   

We hopen dat u met deze gids een goed beeld krijgt van de school in 

al haar facetten. Het is heel goed mogelijk dat u nog vragen heeft en 

daarmee kunt u bij ons terecht. U kunt een afspraak maken voor een 

gesprek en een rondleiding op de Palmenhof, zodat u een goed gevoel 

krijgt bij onze school.

Zoals aangegeven zijn wij trots op onze school en we hopen dat we u 

en uw kinderen bij ons op school mogen verwelkomen.

Team, directie en MR van CBS PalmenhofV
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1.1 GESCHIEDENIS
Sinds 1911 staat op Sint Laurens een school 
aan de Noordweg tussen de kernen van 
Sint Laurens en Brigdamme. In de tijd 
heeft de school verschillende namen 
gedragen. Bijvoorbeeld: School met de 
Bijbel, Prins Willem Alexanderschool en 
sinds 2004 De Palmenhof. 

Die naam is niet zomaar gekozen. De 
palm is in de Bijbel een belangrijke boom. 
De boom komt in het gebied van de 
Bijbel veel voor. De gelukkige mens wordt 
in de Bijbel met de palm vergeleken “als 
een boom, geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren 
verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot 
bloei.” Een hof is een tuin, een verwijzing 
naar de Hof van Eden. Maar ook naar 
Kintergarten en Jardin des-enfants. 
Bij onze school staan ook drie mooie 
palmbomen.
We hebben ongeveer 65 kinderen die 
niet alleen uit Sint Laurens komen, 
maar ook uit Middelburg, Gapinge en 
andere kernen in de buurt. Ze krijgen 
les in de 4 lokalen die om een centrale 
hal liggen. De kinderen gymmen in de 
sporthal tegenover de school. Op de 
sportvelden naast de gymzaal worden 
met enige regelmaat sportactiviteiten 
georganiseerd. Er zijn dan ook goede 
contacten tussen de school en ONDO, de 
korfbalvereniging van Sint Laurens.

We hebben in ons gebouw ook Speelzaal 
‘t Groentje (peuterspeelzaal voor 
kinderen van twee tot vier jaar) en de 
BSO Maneblussertjes ondergebracht. 
We hebben een eigen bibliotheek 
(in samenwerking met de Zeeuwse 
Bibliotheek) en er worden op school 
blokfluitlessen georganiseerd. Een keer 
per jaar organiseren we samen met de 
plaatselijke kerk een dienst. Dat vinden 
we belangrijk omdat we een christelijke 
school  zijn en omdat we een school zijn 
die verankerd is in het dorp! 
 

1.2 ALGEMENE GEGEVENS

Adresgegevens: 
CBS De Palmenhof 
Noordweg 442  
4333 KL, Sint Laurens
tel.: 0118-650202
palmenhof@onzewijs.nl 
palmenhof.onzewijs.nl 

Directeur:
Sjouke-Gerrit Brinksma
s.g.brinksma@onzewijs.nl 
Hele week aanwezig, maar op  
woensdag lesgevende taken.

Bankgegevens: 
IBAN: NL36 RABO 0385 3460 69 t.n.v. 
Onze Wijs/Palmenhof

Ziekmelding: 
Indien mogelijk de eventuele ziekmelding 
ruim voor 8.30 uur telefonisch doorgeven.

Uitvoerend bestuurder: 
Jeroen van den Oord 
j.vandenoord@onzewijs.nl

Schoolbestuur: 
Onze school werkt samen met 10 andere christelijke 
scholen in Middelburg, Vlissingen en omgeving.  
Het bevoegd gezag valt onder de stichting Onze Wijs.

Onze Wijs:
Alexander Gogelweg 65 
4384 EV, Vlissingen 
tel.: 0118-650232
bestuurskantoor@onzewijs.nl
www.onzewijs.nl

Externe vertrouwenspersoon:
H. Dingemanse
ik@zetdestap.nu

Interne vertrouwenspersoon:
Mw Anje Bareman
tel.: 0118-626450

Anti-Pestcoördinator:
Meester Wesley Tang

Medezeggenschapsraad: 
Voorzitter: Sander Pellikaan (oudergeleding)
Secretaris: Mirjam v.d. Merbel (personeelsgeleding), 
m.vandemerbel@onzewijs.nl
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1.3 ONS TEAM

Directie

Sjouke-Gerrit Brinksma Directeur s.g.brinksma@onzewijs.nl

Ondersteuning

Ilse Dorleijn Intern Begeleider i.dorlijn@onzewijs.nl

Leny Waage Onderwijsassistent l.waage@onzewijs.nl

Elly Emmels Administratie e.emmels@onzewijs.nl

Leerkrachten: 

Groep Leerkracht Werkdagen

1-2-(3) Mirjam van de Merbel maandag, dinsdag en woensdag om de week

1-2-(3) Sandra van der Broek woensdag om de week, donderdag en vrijdag

3-4 Saskia Helmich maandag en vrijdag (van 8.30-11.30 uur)

3-4 Annelies Mesu dinsdag, woensdag en donderdag (van 8.30 -11.30 uur)

(4)-5-6 Wesley Tang maandag t/m vrijdag

7-8 Mardina Willemse maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

7-8 Sjouke-Gerrit Brinksma woensdag

Jaarlijks hebben we 1 of 2 PABO-studenten en  studenten van Scalda of andere MBO-opleidingen
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ALS SYMBOOL VOOR ONZE MANIER VAN SCHOOL-ZIJN, HEBBEN 
WE DE PALMBOOM GEKOZEN.

2.1 DE STAM (MISSIE)
Alle scholen hebben een soort slagzin. De onze is Samen groeien in geborgenheid. 
Deze missie heeft veel lagen. We vinden het belangrijk dat we veel samen doen. Dat 
kinderen, leerkrachten en de school kunnen groeien. We erkennen dat groeien vaak 
beter gaat wanneer je dat samen doet. En dat veiligheid en geborgenheid belangrijke 
voorwaarden zijn.

2.2 DE BLADEREN (VISIE EN KERNWAARDEN)
Op de bladeren staan de kernwaarden van onze school:

aandacht: voor kinderen, het proces waar ze doorheen gaan, voor normen 
en waarden, voor de omgeving, voor ouders.

ontwikkeling: kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Daar hebben 
we oog voor en daar spelen we op in.

doelgericht: met een doel voor ogen is het makkelijker werken. We stellen 
doelen voor onszelf, we stellen doelen met kinderen en we 
stellen doelen aan de school.

samen: we gaan uit van het idee dat alles met elkaar samenhangt. Als 
kleine school moeten we samenwerken met grotere partners. 
We zijn niet voor niets onderdeel van de stichting Onze Wijs. 
Maar we leren kinderen ook samen te werken. Dat levert vaak 
mooie en verrassende resultaten op. 

plezier: we vinden het erg belangrijk dat kinderen, ouders en 
leerkrachten met plezier onze school bezoeken en meedoen in 
het leerproces op school. Met plezier gaat alles makkelijker.
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2.3  DE WORTELS (IDENTITEIT)
Bladeren en stammen zijn niets zonder 
wortels. Waar halen we onze voeding 
vandaan? Wij halen dat uit de woorden 
Geloof, hoop en liefde. 
• Geloof in God, in onszelf en in “dat 

het kan”.
• Hoop op een mooie schooltijd en 

een fijne toekomst. 
• Liefde voor de kinderen, voor het 

vak, voor de school.
Onze christelijke wortels zorgen ervoor 
dat we door onze hele organisatie de 
boodschap van de Bijbel terug kunnen 
vinden. We gaan uit van het goede in de 
mens, de liefde voor de schepping in al 
zijn vormen en de verantwoordelijkheid 
die ieder mens heeft om de wereld beter 
te maken. U kunt dit merken aan de 
sfeer in de school, de manier waarop we 
met elkaar en met u communiceren, de 
acties die we houden voor goede doelen 
en de feesten die we met elkaar vieren.
Iedere dag vertellen we verhalen uit 
de Bijbel, we zingen veel liederen en 
bidden en spreken met elkaar. Het is 
voor ons belangrijk dat de verhalen die 
we vertellen, zingeving krijgen door met 
elkaar na te denken over de boodschap 
en wat dat betekent voor hoe we met 
elkaar omgaan.

10 11
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3.1 UITGANGSPUNT
We geven op onze school les aan alle kinderen. Maar er zijn geen twee gelijke kinderen 
op school. Ons uitgangspunt is ieder kind te geven wat het nodig heeft om zich te 
ontwikkelen. Daarom moeten we kinderen uitdagen, prikkelen, begeleiden en soms 
sturen. 
Dat doen we niet alleen in het leren, maar ook in de persoonsontwikkeling, kijken naar 
de wereld om zich heen en de ontwikkeling van maatschappelijk bewustzijn. Wie ben 
ik, wie ben jij, wie zijn wij en waar zijn we dan? (Burgerschap)

3.2 AFSTEMMING
We vinden het belangrijk dat kinderen zo passend mogelijk op niveau les krijgen. 
Daarom proberen we af te stemmen op de behoefte van kinderen. Voor kinderen 
die meer aankunnen, hebben we een plusgroep die eens per twee weken les krijgt 
in Frans, filosoferen, wiskunde en dergelijke. Voor de kinderen die extra hulp nodig 
hebben, vindt de afstemming vooral in de klas plaats. Vaak wordt met behulp van 
onderwijsassistenten gewerkt aan hiaten in kennis en vaardigheden.

Leerlingen worden gevolgd op het gebied van kennis en vaardigheden. Daarvoor 
gebruiken we de registratiesystemen van de methodes en Parnassys. Iedere maand 
worden resultaten en bijzonderheden besproken. De IB-er speelt hierin een cruciale 
rol. Meer details hierover leest u in hoofdstuk 4: Ondersteuning voor leerlingen.

3.3 INVULLING VAN ONDERWIJSTIJD
In de schema’s op de volgende pagina vindt u de verdeling van de lestijd per week in 
uren en minuten. 

3.3.1 Onderwijstijd groep 1-2

Vak Tijd 

Taal 3:15

Rekenen-Wiskunde 1:15

Oriëntatie op jezelf en de wereld 8:00

Kunstzinnige en creatieve vorming 3:30

Bewegingsonderwijs / buitenspel 9:00

3.3.2 Onderwijstijd groep 3-8

Vak / Groep 3 4 5-8

Lezen 7:00 5:00 3:30

Taal 4:15 6:15 6:00

Rekenen en Wiskunde 5:00 5:00 5:00

Oriëntatie op jezelf en op de wereld 2:00 2:00 3:00

Kunstzinnige en creatieve vorming 2:00 2:00 2:00

Bewegingsonderwijs 1:30 1:30 1:30

Levensbeschouwing 1:15 1:15 1:15

Engelse taal 0:30 0:30 1:00

Pauze 1:15 1:15 1:15

12 13



3.4 METHODEN

Godsdienst Kind op maandag

Rekenen Wereld in Getallen (versie 5)

Taal Taal Actief (versie 4)

Spelling Taal Actief (versie 4)

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip 

Muziek Eigenwijs Digitaal/Moet je doen

Engels Take it Easy

Aardrijkskunde Blink geïntegreerd

Geschiedenis Blink geïntegreerd

Natuur en Techniek Blink geïntegreerd

Sociale en Emotionele Ontwikkeling Leefstijl (wordt vervangen in 2020)

Verkeer Werkboeken Veilig Verkeer Nederland

Technisch lezen Veilig Leren Lezen en Estafette

3.5 DIGITALE MIDDELEN
We maken gebruik van chromebooks om ons onderwijs meer van deze tijd te maken.  
Daarbij zorgen we voor een afwisseling van het werken op papier en met een chromebook. Ook zoeken we 
naar manieren om vakken niet apart, maar als een samenhangend geheel te geven. Dat geldt vooral voor 
wereldoriënterende vakken.

3.6 DE WERELD IN SCHOOL EN  

 DE SCHOOL IN DE WERELD
We zoeken  steeds naar manieren om 
de stof op verschillende manieren te 
verwerken, zodat verschillende manieren 
van leren aan bod komen. Met enige 
regelmaat gaan we op excursie of 
hebben we gastlessen over diverse 
onderwerpen.
Omdat de wereld best groot is, 
gaan de kinderen van groep 1-7 
op schoolreis. De kinderen van 
groep 8 gaan 3 dagen op kamp. 
Met deze activiteiten willen we 
de kinderen meer wereldwijs 
maken en zorgen voor een 
goede sfeer onderling. Dat is 
een belangrijke voorwaarde 
om te kunnen leren.

3.7 SAMENWERKING  

 BINNEN DE SCHOOL
Een van de belangrijke uitgangs-
punten van de stichting Onze 
Wijs is onderwijs te verzorgen 
voor kinderen van 0-14 jaar. 
Door de kleinschaligheid van 
onze school kunnen we dat niet 
realiseren. Maar we komen wel 
een heel eind.
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3.7.1 Peuterspeelzaal ‘t Groentje
Sinds enkele jaren huist PSZ ‘t Groentje in onze school. Iedere woensdag- en vrijdagochtend krijgen 
de kinderen activiteiten aangeboden die ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen wordt 
gestimuleerd.
De peuterspeelzaal is een zelfstandig orgaan binnen het dorp en wordt in de vorm van een vereniging 
gedragen door de gemeenschap van Sint Laurens.

3.7.2 BSO De Maneblussertjes
De BSO wordt verzorgd door De Maneblussertjes. Ieder jaar wordt gekeken op welke dagen dit 
rendabel is. Uitgangspunt is om dit op de dinsdag- en donderdagmiddag te organiseren.

3.8 DE SPEERPUNTEN VOOR DE KOMENDE JAREN
Eens in de 4 jaar maakt iedere school een middellange termijnplanning over het onderwijs: 
het schoolplan. De verdere ontwikkeling van onze missie en visie staat het hele jaar centraal. 
We willen hier ook samen met ouders over nadenken tijdens een ouderavond.

In het verlengde daarvan werken we aan onze jaarplanning. Vijf punten staan centraal:
• Opbrengsten: hoe krijgen we meer zicht op de behaalde resultaten en hoe kunnen we 

die verbeteren?
• Communicatie: hoe kunnen we intern en extern goed en helder communiceren?
• Implementatie nieuwe methodes van Wereldoriëntatie en Sociaal Emotioneel Leren.
• Toekomstbestendig onderwijs: op welke wijze kunnen we goed onderwijs in Sint 

Laurens waarborgen?
• Boeiend Onderwijs: hoe kunnen we elementen van Boeiend Onderwijs (Natuurlijk 

leren) een plek geven in onze lessen zodat kinderen nieuwsgierig en betrokken 
blijven?

Om dit te realiseren, organiseren we studiedagen en momenten tijdens vergaderingen 
om over deze onderwerpen na te denken. We schakelen daar ook externen bij in.
Bij alles wat we doen, stellen we onze waarden centraal: plezier, samen, doelgericht,  
aandacht en ontwikkeling.
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Een belangrijke voorwaarde voor leren is een goed pedagogisch klimaat: 
kinderen die zich veilig en prettig voelen, ontwikkelen zich beter. Ons 
doel is daar zorg voor te dragen, zodat de ontwikkeling van de kinderen 
ongestoord kan verlopen. En ontwikkelen doen ze op hun eigen tempo en 
op hun eigen manier. Onze taak is dat in beeld te hebben en er bij aan te 
sluiten. Maar hoe?

4.1 PLANMATIG HANDELEN
De eerste stap om planmatig te werken is een plan maken (het liefst 
met het kind samen). Wat ga je doen, wat ga je leren? Daarna gaat 
er mee gewerkt worden. De derde stap is kijken naar de resultaten 
en zoeken naar de redenen waarom het resultaat behaald is 
of...juist niet is behaald. Vervolgens zal gekeken worden welke 
stappen volgen. Deze cyclus hanteren we op diverse niveaus.

4.1.1 Individueel
Soms heeft een leerling een eigen route in de school voor 
een of meerdere vakgebieden. Vaak is daar ook hulp voor 
ingeschakeld van externe experts en mogelijk ondersteuning 
via Kind op 1. Ouders worden altijd bij dit proces betrokken 
zodat we samen kunnen bepalen wat het beste is voor 
het kind.

4.1.2 Klassikaal
Op groepsniveau worden toetsen afgenomen: 
Methode-toetsen en Cito-toetsen.
Methodetoetsen worden veelal maandelijks 
afgenomen. Naar aanleiding van de resultaten wordt 
gekeken wat kinderen nodig hebben om eventuele 
hiaten op te vullen. Dat gebeurt met een plan van 
aanpak. Leerkrachten maken zelf de analyse tijdens 
databespreking en worden eventueel door de IB-er 
ondersteund.
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Niet-methodetoetsen worden halfjaarlijks 
afgenomen. Deze toetsen herbergen een normering 
in zich die ervoor zorgt dat we een idee hebben hoe 
onze populatie zich verhoudt tot de gemiddelde 
leerling van Nederland. De resultaten van deze 
toetsen worden onder leiding van de IB-er met 
het hele team besproken in de trendanalyses. Ook 
worden methode- en niet-methodetoetsen met 
elkaar vergeleken.

4.1.3 School
Sinds jaar en dag wordt op iedere school een 
eindtoets afgenomen. Op onze school maken we 
bewust gebruik van de IEP-toets. Deze toets behoort 
tot de selectie van goedgekeurde toetsen. De keuze 
voor IEP ligt in de wijze van afname. De toets is erg 
goed, maar minder talig dan andere eindtoetsen. 
De resultaten van deze toets vindt u in hoofdstuk 5: 
Opbrengsten.

4.2 SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL  

 (SOP)
Bij het ingaan van de Wet op Passend Onderwijs, 
heeft iedere school een SOP moeten maken. Hierin 
wordt beschreven welke leerlingen binnen onze 
school opvangbaar zijn. Daarbij wordt gekeken naar 
de mogelijkheden binnen de school. In principe 
is ieder kind welkom. Toch moeten we soms een 
grens trekken als de veiligheid binnen de school in 
het geding is of het onderwijsproces van andere 
kinderen wordt verstoord.
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Onderwijs aan kinderen is een belangrijke en verantwoordelijke opgave. We vinden 
het niet meer dan logisch dat we ons onderwijs in kaart brengen en houden. Dat 
doen we voor onszelf, voor de ouders, de inspectie en vooral voor de kinderen. 
Kwaliteit in beeld houden kan alleen maar cyclisch: De eerste stap om planmatig 
te werken is een plan maken (het liefst met het kind samen). Wat ga je doen, wat 
ga je leren? Daarna gaat er mee gewerkt worden. De derde stap is kijken naar de 
resultaten en zoeken naar de redenen waarom het resultaat behaald is of...juist 
niet is behaald. Vervolgens zal gekeken worden welke stappen volgen.
De centrale vraag is: Doen we de goede dingen en doen we de dingen 
goed? En wat betekent dat dan voor ons handelen?

5.1 ZICHT OP ONTWIKKELING
We hanteren op school een systeem met diverse volgsystemen. Voor de 
jongste kinderen gebruiken we Kijk! waarmee de we ontwikkeling van 
kinderen met observaties in beeld krijgen. Vanaf groep 3 gebruiken 
we de toetsen van Cito-LOVS en van de methodes om het beeld van 
de kinderen op cognitief vlak compleet te krijgen. Voor het sociaal-
emotionele deel gebruiken we Zien! oor de verschillende bronnen 
te combineren, kunnen we een groot deel van het welbevinden 
van kinderen in beeld krijgen.

5.2 TEVREDENHEIDSMETING
Periodiek peilen we de tevredenheid van ouders en leerlingen 
middels een digitale enquête. We vinden dat belangrijk, omdat 
we zo voeling houden met de mensen die samen met ons 
verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op school. De 
resultaten van de peiling worden met de MR en het team 
gedeeld en besproken. Waar nodig worden doelen gesteld 
en acties uitgezet om de tevredenheid te verhogen.  
Op onze site worden de resultaten in samenvatting 
gepubliceerd.
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5.3 RESULTATEN EN OPBRENGSTEN
Twee keer per jaar geven we de kinderen een portfolio mee waarin de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar 
wordt gemaakt. Vaak wordt er dan snel gekeken naar toetsgegevens. Maar wij vinden kinderen belangrijker 
dan de resultaten op toetsen. Daarom wordt in het portfolio ook gekeken naar het geluk van het kind en de 
ontwikkeling die het doormaakt. Om dat zichtbaar te maken, maken de kinderen een teken-en stelopdracht 
en meten we dat met Zien!

Uitstroom VO 2017-2018 2018-2019

Aantal leerlingen 9 12

VWO 3 3

HAVO/VWO 1 2

HAVO 3 3

VMBO-t/MAVO 2 1

VMBO-k - 1

VMBO-b - 2

PRO - -

De kinderen maken in groep 8 twee toetsen: een tussen- en een eindtoets. Wij hebben gekozen voor de IEP-
toets. Aan de hand van deze toetsen, portfolio’s, het leerlingvolgsysteem en het beeld van de school over een 
leerling wordt het advies bepaald. We volgen de leerling tot het derde jaar in het voortgezet onderwijs en 
merken dat de kinderen over het algemeen op het niveau van het advies functioneren.

IEP-eindtoets 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Aantal leerlingen 10 9 12

Score 81,6 92,1 78,1

Landelijk gemiddelde 79 78,7 81,8
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6.1 FORMEEL EN INFORMEEL
De contacten met ouders vinden we heel 
belangrijk. Soms is dat informeel tijdens 
fietstochten, pleinfeesten, de inloop of een 
gezamenlijke barbecue. Daarnaast hebben 
we ook georganiseerde, inhoudelijke 
contacten met ouders en verzorgers. De 
Palmenhof is een kleine school waarbij de 
lijntjes kort zijn en de drempels laag. En 
dat vinden we belangrijk!

6.2 INFORMATIE NAAR OUDERS

6.2.1 Over de school
Om ouders op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen op school, wordt 
maandelijks een infobulletin geschreven 
en verspreid. Ouders worden middels 
Parro op de hoogte gehouden van de 
dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld 
van schoolreisjes of bijzondere lessen of 
gebeurtenissen. De site van de school 
wordt vooral gebruikt om ouders die zich 
oriënteren, van informatie te voorzien.  

6.2.2 Over kinderen
Drie keer per jaar worden 10-minuten-
gesprekken georganiseerd waarbij 
gesproken wordt over de vorderingen 
van de kinderen. We organiseren één of 
meerdere informatieavonden waarbij 
we samen met ouders nadenken over 
de ontwikkeling van de school. Kinderen 
krijgen twee keer per schooljaar een 

rapport mee naar huis. Ook daarover gaan 
we met ouders in gesprek. Overigens 
bespreken we in veel gevallen de resultaten 
met de kinderen en gaan we met hen 
nadenken over de volgende stap. Een goed 
voorbeeld daarvan is het gesprek over het 
advies. Dat gesprek wordt primair met het 
kind gevoerd.

6.2.3 Informatieverschaffing  
  gescheiden ouders
De school is wettelijk verplicht om 
informatie te verstrekken aan beide 
ouders van het kind. Mocht een ouder 
niet belast zijn met het ouderlijk gezag, 
maar wel prijs stellen op informatie over 
zijn of haar kind, dan zal de ouder dat 
kenbaar moeten maken bij de school. Er 
is dus een informatieplicht van school 
naar ouder. Maar wanneer het belang van 
het kind in het geding komt, vervalt die 
plicht. Ook dit is wettelijk bepaald.
 
6.3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Het geluid van ouders wordt in de Mede-
zeggenschapsRaad en de OuderRaad 
gehoord. In de MR wordt het beleid van 
de school besproken en kan het geluid 
van ouders het beleid bijsturen. 
Het belangrijkste vinden we dat ouders 
bij problemen de weg naar de leerkracht 
of de directeur weten te vinden. We 
vinden het belangrijk die drempel zo laag 
mogelijk te houden.
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Samenstelling MR (mrpalmenhof@onzewijs.nl)

Namens de ouders Namens het team

Sander Pellikaan (voorzitter)
Matthijs Jobse

Mirjam v.d. Merbel (secretaris)
Mardina Willemse

6.4 OUDERRAAD
In de OR worden diverse activiteiten van de school voorbereid en 
uitgevoerd. Ook ondersteunen ze leerkrachten bij de organisatie van 
diverse activiteiten. Een belangrijke rol voor deze groep is weggelegd 
bij onder andere de organisatie van het sinterklaasfeest, pleinfeesten en 
gezamenlijke activiteiten als fietspuzzeltochten. 

De OR bestaat uit:
Rianne Dees 
Linda den Kreij 
Bert/Johanna Loijenga 
Angelique Steinmeijer 
Mardina Willemse

6.5 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Net als veel andere scholen wordt van ouders een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd. Dit geld wordt gebruikt om 
activiteiten als Sinterklaas, de Kinderboekenweek, Kerst en 
Pasen te kunnen organiseren. Het afgelopen jaar bedroeg de 
vrijwillige bijdrage €25,-. Voor schoolreisjes en schoolkamp 
worden aparte bijdrage gevraagd. Deze activiteiten worden 
namelijk niet vergoed vanuit de ouderbijdrage.
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7.1 ALGEMEEN
Hoewel we allemaal ons best doen om 
het op school goed te laten verlopen voor 
kinderen, ouders en leerkrachten, kan het 
voorkomen dat er klachten zijn. In eerste 
instantie legt u die bij de leerkracht neer 
wanneer het een klacht over de groep 
betreft. U kunt voor andere klachten bij 
de directeur terecht. De meeste klachten 
worden vaak in goed overleg opgelost. 
Mocht dat niet lukken, kunt u bij de 
bestuurder of de vertrouwenspersoon 
terecht.

7.2  VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwenspersonen zijn mensen die 
in eerste instantie klachten aanhoren. 
Klachten kunnen heel divers zijn: 
gebrek aan vertrouwen, vermoedens 
van pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie en geweld. Indien nodig 
zal de vertrouwenspersoon advies geven 
over eventuele volgende stappen of 
bemiddelen tussen de betrokkenen. 

Binnen de organisatie van Onze Wijs 
hebben we diverse vertrouwenspersonen. 
Ouders en leerlingen kunnen terecht bij 
Mw. Anje Bareman (0118-626450). Leer-
lingen kunnen terecht bij de leerkracht of 
directeur. Leerkrachten kunnen terecht bij  
H. Dingemanse (ik@zetdestap.nu).

7.3 MELDPLICHT SEKSUEEL   
 GEWELD
Wanneer er een vermoeden is van een 
zedenmisdrijf of ontucht, is de school 
verplicht aangifte te doen bij de Officier 
van Justitie, omdat de veiligheid van 
meerdere kinderen mogelijk in het 
geding is. Seksuele intimidatie door 
kinderen of volwassenen wordt op onze 
school niet getolereerd. Kinderen wordt 
geleerd wat daaronder valt. Seksueel 
getinte opmerkingen, toespelingen of 
bepaalde manieren van aanspreken zijn 
daar voorbeelden van.

7.4 SOCIAAL EMOTIONEEL  
 LEREN (SEL)
Momenteel oriënteert het team zich 
op de aanschaf van een methode voor 
Sociaal Emotioneel Leren. De methode 
Leefstijl kan tot die tijd gebruikt worden. 
Daarnaast zetten we de waarden en 
normen die we vanuit onze christelijke 
traditie overbrengen op kinderen, 
nadrukkelijk in om kinderen bewust te 
maken van wenselijk gedrag en gedrag 
dat past bij henzelf en een goede wereld.
Medio 2019-2020 zal een methode voor 
SEL worden geïmplementeerd.
We voelen ons als team verantwoordelijk 
voor een veilig klimaat op school. 
Pesten zorgt voor onveiligheid. Om daar 
extra alert op te zijn, hebben we een 
pestcoördinator: meester Wesley Tang.
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8.1 OPVANG VOOR-, TUSSENTIJDS- EN NASCHOOLS
Voorschoolse opvang is op onze school nog niet mogelijk vanwege de geringe 
aanmeldingen. Mocht er voldoende behoefte bestaan, dan kan de Maneblussertjes 
mogelijk een aanbod organiseren. Kinderen mogen vanaf 8.20 uur de school in en 
worden opgevangen door de leerkrachten van de groep.
In de middagpauze wordt toezicht gehouden door twee pedagogisch medewerkers.
De naschoolse opvang wordt verzorgd door de Maneblussertjes. Omdat het aanbod 
afhankelijk is van de aanmeldingen, kunt u daarvoor het beste contact opnemen met 
de Maneblussertjes. 

8.2 VAKANTIEROOSTER
Het vakantierooster is te vinden op de site van de school: 
palmenhof.onzewijs.nl/vakanties 

8.3 JAARROOSTER
Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder huishouden een jaarrooster waarin 
de bijzondere activiteiten en studiedagen zoveel mogelijk worden vermeld. De 
activiteiten worden ook via Parro en het infobulletin gedeeld met ouders.

8.4 OPHALEN EN WEGBRENGEN
De school is vanaf 8.20 uur open en kunnen de kinderen naar hun lokaal worden 
gebracht of er zelf naartoe gaan. Leerkrachten staan bij de deur voor de opvang. 
In verband met de veiligheid op school, gaat de deur van 8.30-14.30 uur dicht en 
moet er aangebeld worden.
Kinderen van groep 1, 2 en 3 worden na de lesdag naar buiten gebracht aan de 
voorzijde van de school. Daar kunt u uw kind ophalen.

8.5 VERZUIM EN VERLOF
Kinderen mogen vanaf dat ze vier zijn naar school. Vanaf hun vijfde jaar zijn 
kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Regelmatig naar school 
gaan, ook als ze vier zijn, helpt uw kind om zich goed te ontwikkelen.  
Verlof moet worden aangevraagd bij de directeur. U krijgt dan een formulier 
mee en dat levert u in op school. De directeur zal individueel besluiten 
of het verlof wordt toegekend. Hij zal zich daarbij op de wet baseren.  
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(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht) 
Enkele voorbeelden van geoorloofd verlof zijn:
• verhuizing van het gezin
• bijwonen van een huwelijk, jubileum of 

begrafenis van bloedverwanten
• sommige religieuze feesten (in overleg met 

de directeur)
• in zeer bijzondere gevallen mag een 

vakantie in een bepaald deel van het 
schooljaar worden opgenomen. Dit kan 
alleen met een werkgeversverklaring 
en een verklaring van de accountant 
en ook hierbij is de afweging van 
de directeur op basis van de 
regelgeving doorslaggevend.

Enkele veelvoorkomenden voor-
beelden van niet geoorloofd verlof:
• familiebezoek in het buitenland
• activiteiten van verenigingen
• vakantie in goedkope periode of 

vanwege een aanbieding
• eerder vertrek vanwege 

verkeersdrukte
• verlof omdat andere kinderen uit het 

gezin al/nog vrij zijn

Ongeoorloofd verlof brengt het risico 
met zich mee dat de leerplichtambtenaar 
proces-verbaal kan opmaken. Daaruit kan 
een waarschuwing of een boete volgen. De 
tendens is dat de controles voor de vakanties 
intensiever worden.

   8.6  VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8.6.1 Fietsen
Hoe meer kinderen lopend naar school komen, hoe meer ruimte er op het plein 
is om te spelen. Er staan geen fietsen meer in de weg. We hebben daarom een 
richtlijn: leerlingen die in het gebied wonen binnen de voormalig Gereformeerde 
kerk en de Kasteelstraat, komen te voet naar school. Leerlingen buiten dit gebied 
mogen op de fiets komen.

8.6.2 Wetgeving
Voor het gebouw is een gebruiksvergunning afgegeven. We houden 
regelmatig Risico-Inventarisaties en Evaluaties (RI&E). De school heeft 
een calamiteitenplan   en houdt jaarlijks een of meerdere  ontruimings-
oefeningen. Teamleden worden opgeleid tot BHV-er en/of EHBO-er.

8.6.3 Kledingvoorschriften
Het ministerie van onderwijs heeft een leidraad opgesteld voor kleding 
op school. Deze voorschriften tasten de vrijheid van meningsuiting 
niet aan en zijn niet discriminerend. Kleding die als aanstootgevend of 
onveilig worden ervaren, zijn niet toegestaan. Er zal dan contact worden 
opgenomen met de ouders.

8.6.4 Waardevolle spullen en telefoons
Kinderen mogen waardevolle spullen op eigen verantwoordelijkheid 
mee naar school nemen. Voor schade of vermissing is de school niet 
aansprakelijk. Het gebruik van een mobiele telefoon is aan banden gelegd. 

De telefoon mag onder schooltijd niet worden gebruikt. 

8.6.5 Gezondheid
Kinderen worden op 5 en 9 jarige leeftijd door de GGD opgeroepen voor een 

onderzoek hetzij door de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.
Wanneer op school sprake is van een uitbraak van hoofdluis of een besmettelijke 

ziekte, worden ouders ingelicht met een brief, mail en/of Parrobericht. Na 
vakanties wordt op de donderdag gecontroleerd op hoofdluis.
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8.7 SCHOOLFOTOGRAAF
Jaarlijks komt de schoolfotograaf foto’s maken. U bent vrij om de foto’s af te  
 nemen. Over het tijdstip berichten we u tijdig.

     8.8  VERJAARDAGEN

8.8.1  Verjaardagen van leerlingen
Kinderen mogen, in overleg met de leerkracht, trakteren op school 
wanneer ze jarig zijn. Bij voorkeur wordt er gezond getrakteerd. 
Uitnodigingen voor feestjes worden niet in de klas of op school 
uitgedeeld.

8.8.2  Verjaardagen van leerkrachten
Leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk tijdens de 
Meesters- en juffendag. Deze activiteit staat in het jaarrooster.

8.9  PRIVACY
Bij de aanmelding van de leerlingen wordt ouders gevraagd 
een privacy-verklaring te tekenen. Daarin kan worden 
aangegeven wat er gedaan mag worden met afbeeldingen 
van de kinderen of informatie over de leerlingen. 
Belangrijk is om te weten dat ouders altijd inzage mogen 
hebben in resultaten van hun kinderen. Dat hoeft niet 
acuut, maar kan op afspraak.
De privacybepalingen die van kracht zijn op onze 
school, zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligings- 
en privacybeleid 2.0 van Onze Wijs. U kunt dit 
handboek vinden op de site van onze stichting.
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9.1 AANMELDEN ENZO
Wanneer u overweegt uw kind aan te melden bij onze school, kunt u 
bij de directeur een kennismakingsgesprek aanvragen. Uw kind mag 
vanzelfsprekend mee. Naast een gesprek krijgt u een rondleiding 
door de school.
Wanneer u zeker bent van uw keuze voor onze school, kunt u uw kind 
definitief aanmelden. U vult dan het aanmeldingsformulier in. 
Na verloop van tijd zal door een van de leerkrachten van 
groep 1-2 contact met u worden opgenomen voor een 
intake. Tijdens de intake worden specifieke behoeften van 
uw kind in kaart gebracht, zodat de start van uw kind zo 
soepel mogelijk zal verlopen. Uw kind mag 10 dagdelen 
op school komen wennen. Dat zal tijdens de intake met u 
worden gepland.

Bij een overstap van andere school, zullen we, voordat 
we uw kind inschrijven, altijd contact opnemen met de 
school van herkomst. Gegevens zullen na inschrijving 
worden uitgewisseld. 

9.2 UITSCHRIJVEN
Bij verhuizing, tussentijdse overstap naar een 
andere school of verwijzing naar het voortgezet 
onderwijs, is uitschrijven noodzakelijk. Kinderen 
mogen we pas uitschrijven als een nieuwe 
school door u gevonden is. Voor ons is het 
belangrijk dat we de gegevens van de nieuwe 
school hebben.
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9.3 VERZEKERINGEN EN     

 AANSPRAKELIJKHEID
Op school is sprake van een schoolongevallen-
verzekering, die dekking biedt tegen schadeclaims door 
onrechtmatig handelen en geldt onder schooluren en 
bij schoolactiviteiten, met een marge van een uur.

De school is niet voor alles wat onder schooltijd 
gebeurd aansprakelijk. Alleen als er verwijtbaar 
gehandeld is, kan schade op de verzekering van 
school worden verhaald. Ook is de school niet 
aansprakelijk voor onrechtmatig handelen van 
leerlingen. Wanneer bijvoorbeeld schade door 
een leerling wordt veroorzaakt door roekeloos 
handelen, dan is de leerling (of meestal 
de ouders/verzorgers van de leerling) 
verantwoordelijk. 

9.4 SPONSORBELEID
Onze school houdt zich aan het 
convenant “Scholen voor primair  en 
voortgezet onderwijs en sponsoring.” 
Samengevat komt het er op neer 
dat “de school niet afhankelijk mag 
en wil zijn van sponsoring of van 
een specifiek bedrijf en zal geen 
tegenprestatie leveren die in strijd 
is met de doelstellingen van het 
onderwijs.“

Bestuurskantoor Stichting Onze
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Kinderdagverblijf en -opvang 
De Maneblussertjes
Molenwater 33
4331 SC Middelburg
www.maneblussertjes.nl
info@maneblussertjes.nl

Porthos en GGD
Sint Sebastiaanlaan 52
4331 PL Middelburg
0118-448844

Veilig thuis
Advies en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling
0800-2000
www.vooreenveiligthuis.nl

Stichting Leergeld Walcheren
Postbus 5027
4380 KA Vlissingen
0118-418930
leergeldwalcheren@planet.nl

Inspectie van het onderwijs
0800-8501
info@winsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

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

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111

Vertrouwenspersonen
Ouders en leerlingen:  
Mw. Anje Bareman: 0118-626450
Leerkrachten: H. Dingemanse  
ik@zetdestap.nu

Wijkagent
Sharina Jacobs
0900-8844

RBL-leerplicht
Stadskantoor Middelburg
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg
0118 - 675 653
Ambtenaar: Jarco de Nooijer
j.de.nooijer@middelburg.nl
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