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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Basisschool Op Dreef

Voorwoord

1



Contactgegevens

Basisschool Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527CD Aardenburg

 0117491206
 http://opdreef.scoba.nl
 directie.opdreef@scoba.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Wietse Lips directie.opdreef@scoba.nl

Plaatsvervangend directeur is mvr. Evelyn Mesuere.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

118

2020-2021

Het leerlingaantal kenmerkt zich in de afgelopen jaren door schommelingen. Waar we vanaf 2018 een 
stijging zagen, zien we nu weer een daling. We verwachten de komende jaren stabiel te blijven met 
deze aantallen.

Schoolbestuur

Sticht. Confess. Basisonderw. West Zeeuws-Vlaanderen
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 672
 http://www.scoba.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-
Vlaanderen.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Veilige sfeer

Activerende werkvormenTalenten zien en benutten

Kindgericht Anders organiseren

Missie en visie

Waar staat Op Dreef voor?

Vanuit een katholieke identiteit werken we aan een kansrijke toekomst voor de leerlingen. Daarbij 
houden we rekening met de eigenheid en verschillende capaciteiten van elk kind en streven naar een 
optimale ontwikkeling van hun talenten.

Waar gaat Op Dreef voor?

KC Op Dreef is een lerende organisatie waar medewerkers met een open en doelgerichte werkhouding 
tegemoet komen aan de niveauverschillen van de kinderen. Dit gebeurt in een nieuw gebouw waar een 
andere vorm van onderwijs aangeboden wordt met extra aandacht voor het pedagogisch klimaat door 
middel van een passend ondersteuningsaanbod. Keuzes worden gemaakt en inspiratie wordt gehaald 
uit onze visie op hoe kinderen leren. 

'Je mag er zijn!'

Identiteit

Op Dreef is een katholieke school. Wij laten dit zien door het geven van methodisch 
godsdienstonderwijs met behulp van de methode Trefwoord, onze kerst- en paasvieringen o.a. vorm te 
geven vanuit de christelijke traditie, het ondersteunen van de vormselvieringen en door onze actieve 
deelname aan communievieringen. Ook vinden er ieder schooljaar vieringen plaats in overleg met de 
parochie. 
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Dit schooljaar hebben we van onze stichting formatie gekregen om 6 groepen te maken. Ons streven is: 
zoveel mogelijk enkele groepen en maximaal twee leerkrachten voor één groep. Voor schooljaar 2020-
2021 hebben wij de groepen daarom op de volgende manier ingedeeld:

Groep 1/2: Juf Mariska op maandag, Juf Marlies op dinsdag tot en met donderdag, juf Karin op 
vrijdagmorgen.

Groep 3: Juf Aafke de gehele week.

Groep 4: Juf Christine de gehele week

Groep 5: Juf Nathalie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen. Juf Karin op woensdag en 
vrijdagmiddag.

Groep 6/7: Meester LJ de gehele week

Groep 6/8: Juf Esther op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Evelyn op dinsdag en woensdag.

Naast de groepsleerkrachten hebben we ook nog een Intern Begeleider: juf Betty. Zij is twee dagen 
lesvrij aanwezig op school. Daarnaast hebben we nog 4 dagdelen de beschikking over een 
onderwijsassistent: juf Gerry. Juf Evelyn is ook op donderdag op school aanwezig voor ambulante 
begeleiding en ondersteuning in diverse groepen.

De begeleiding en inzet van stagiaires

Regelmatig bieden wij de gelegenheid aan leerkrachten in opleiding om bij ons hun praktijkervaring op 
te doen. Voorwaarden die we hierbij stellen, is dat er sprake moet zijn van een intensieve begeleiding 
van de stagiaires vanuit hun opleiding en dat de aanwezigheid van de stagiaire niet bezwaarlijk mag zijn 
voor de specifieke groep waarin deze geplaatst wordt. Daarnaast kan het zijn dat er in de school ook 
LIO- stagiaires (Leerkrachten In Opleiding) rondlopen. Dit zijn stages door studenten die op de drempel 
van afstuderen staan. Deze stage duurt bijna een heel schooljaar voor twee dagen in de week, alsof 
deze als ‘bevoegd’ leerkracht werkzaam is. Elke activiteit die de stagiaire in de school onderneemt, valt 
onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
3 u 30 min 3 u 30 min

Sociaal/ emotionele 
vorming / 
levensbeschouwing

1 u 15 min 1 u 15 min

speel- en werkles
6 uur 6 uur 

buitenspel
6 u 15 min 6 u 15 min

bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 

spel- en computerles
1 uur 1 uur 

schrijven (fijne 
motoriek) 50 min 50 min

muziek
50 min 50 min

Wereldoriëntatie
20 min 20 min

De onderwijstijd bij de kleuters zijn richtlijnen. De ene groep heeft meer behoefte aan taal, de andere 
groep heeft meer behoefte aan rekenen. Dat is passend onderwijs. Daarnaast zijn er bij de kleuters ook 
veel zaken geïntegreerd. Tijdens de speel- werkles worden er ook taal en rekenactiviteiten gedaan. Bij 
het buitenspel is er ook een moment voor eten en drinken. De tijden geven echter wel een indicatie 
aan.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
8 u 30 min 4 u 45 min 4 u 45 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 30 min

Taal
1 u 15 min 5 u 30 min 6 uur 6 u 15 min 7 uur 7 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Invulling onderwijstijd
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Dit zijn de richtlijnen voor de invulling van onze onderwijstijd. Passend onderwijs vraagt ook om 
aanpassen. Soms zullen de tijden iets afwijken omdat er op dat moment meer behoefte is aan tijd voor 
een bepaald vakgebied. Binnen de vakgebieden kan er ook nog onderscheid gemaakt worden. Zo vallen 
bijvoorbeeld onder het lezen o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden, 
boekpromotie en voorlezen. In groep 3 zitten er ook een aantal taalonderdelen in de methode van 
Veilig leren lezen. Ook bij Taal, Wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming en sociaal / 
emotionele vorming is dit het geval

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min

Sociaal/ emotionele 
vorming 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
2 uur 1 u 30 min 45 min 45 min

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Stichting Kinderopvang 
Zeeuws Vlaanderen.

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

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

Verlof personeel

Bij verlof en ziekte proberen we uiteraard altijd een vervanger te zoeken zodat de kinderen gewoon 
onderwijs kunnen ontvangen. Mocht dit om wat voor reden dan ook, niet lukken, dan hebben we de 
afspraak dat we eerst kijken of we klassen kunnen samenvoegen. Daarbij kijken we eerst naar de 
klassen met de minste kinderen. Zeker als het om ziekte gaat, kan het voorkomen dat er ook veel 
kinderen op dat moment ziek zijn.

Mochten we het met "samenvoegen" ook niet redden, dan overwegen we of het verstandig is om de 
Intern Begeleider of de directeur voor de klas te zetten. Dit kan niet altijd omdat hun werk ook 
doorgang moet vinden.

In het uiterste geval zullen we ongediplomeerde mensen voor de klas moeten zetten of klassen naar 
huis sturen. Dat laatste zal nooit zonder een melding aan de ouders/verzorgers gebeuren.

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Het team
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Identiteit

Scoba telt 6 basisscholen: 3 katholiek en 3 interconfessioneel. Hoewel ontkerkelijking en ontzuiling ook 
in de gemeente Sluis merkbaar zijn, geven wij ons onderwijs vanuit onze christelijke inspiratie. We 
vinden het nodig  om onze leerkrachten te blijven toerusten om deze christelijke inspiratie zichtbaar te 
maken in de scholen. In de komende 4 schooljaren de ouders van kinderen in Sluis blijvend de keuze 
bieden hun kinderen op een christelijke school, dat wil zeggen katholiek of interconfessioneel, te 
plaatsen waar de normen en waarden uit de bijbel worden verteld en voorgeleefd. Wij geven volgens 
rooster godsdienstlessen / catechese en leven de waarden en normen vanuit het Christendom dagelijks 
voor. Er wordt vanuit de christelijke invalshoek aandacht besteed aan de christelijke feesten en zij 
worden gevierd. Er wordt gelegenheid gegeven mee te doen aan kerkelijke activiteiten zoals 
communie, vormsel, zending, enz.  Waar mogelijk zijn er contacten met de plaatselijke kerk. Onze 
identiteitsbegeleider bezoekt de scholen en informeert het bestuur.

Onderwijskundig beleid

Bestuur: 

We werken momenteel aan een stevige basis, zowel waar het ons didactisch handelen als ons 
pedagogisch klimaat betreft, zodat de resultaten passen bij de populatie. We meten de tevredenheid 
van kinderen en ouders. Onze scholen hebben zicht op de ontwikkeling van kinderen, het inzicht en 
eigenaarschap van kinderen zelf staat nog in de kinderschoenen maar de eerste stappen zijn gezet. Alle 
scholen hebben een veiligheidsplan. We bieden extra ondersteuning aan kinderen enerzijds door onze 
plusklas, anderzijds brengt onze kwaliteitskring behoeften bij kinderen in beeld en zet beschikbare 
middelen in. Alle scholen hebben een stevig basis. Die basis bestaat uit de volgende punten.  

• Alle leerkrachten voldoen aan de nieuwe competenties en laten dit zien in hun didactisch 
handelen en de wijze waarop ze werken aan het pedagogisch klimaat op school. 

• We werken met methodes die passen bij onze visie en actualiseren deze tijdig.  
• Op alle scholen hebben kinderen inzicht in hun eigen leren, er wordt gewerkt vanuit 

onderwijsbehoefte. 
• Ons pedagogisch klimaat en veiligheidsplan zijn doelgericht en worden met regelmaat 

geëvalueerd. 
• De resultaten van de kinderen passen bij de populatie op school.

We werken samen aan onze onderwijskundige visie, de manier waarop we deze visie vorm geven, 
inzichtelijk maken en verbeteren. Ons onderwijskundig beleid is regelmatig onderwerp van gesprek in 
ons directieberaad, we organiseren studiedagen voor de teams en betrekken ouders bij het onderwerp 
door het aanbieden van bijeenkomsten voor ouders en andere betrokkenen.

School:

Als school willen we de komende jaren een aantal methodes vervangen. Daarnaast voeren we de 
nieuwe gesprekkencyclus in en krijgen/nemen leerkrachten meer dan voorheen de regie over hun eigen 
ontwikkeling. Door de invoering van nieuwe gespreksvormen zoals kind gesprekken, willen we de 
kinderen op onze school  meer eigenaar maken van hun eigenontwikkeling en het leerproces. Ook de 
rol van en de samenwerking met de ouders/verzorgers willen we vergroten. Omdat we merken dat de 

Doelen in het schoolplan 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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verschillen tussen de kinderen steeds groter worden, willen we de komende jaren onderzoeken welke 
vorm van onderwijs het beste bij de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen past. Het goede 
pedagogisch klimaat moeten we proberen te behouden. Daarvoor moeten we kritisch kijken of de 
bestaande werkwijze nog bij onze populatie past.

Kwaliteit

Bestuur: 

Het bestuur van Scoba biedt haar scholen veel vertrouwen. We werken er hard aan om onze 
kwaliteitszorg te verbeteren zodat directie en bestuur voldoende inzicht hebben in de kwaliteit van 
onze scholen. In het kader van de gesprekkencyclus is gestart met het beschrijven van de competenties 
die ons personeel nodig heeft om onze ambities te realiseren. De faciliteiten die het bestuur biedt aan 
de scholen staan in het teken van verbeteren van de kwaliteit. De Kwaliteitskring van Scoba heeft een 
adviserende, stimulerende en signalerende taak met betrekking tot de kwaliteit in de scholen, deze rol 
kan sterker ingevuld worden. 

Onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn op orde. We werken binnen het model Regie op 
onderwijskwaliteit in een cyclus aan het continue verbeteren van onze kwaliteit: schoolplannen, 
jaarplannen en evaluaties helpen ons daarbij. Iedere school heeft een kwaliteitshandboek dat in 4 jaar 
tijd herschreven wordt. Het kwaliteitshandboek heeft een basisindeling die voldoet aan de eisen van de 
inspectie en voor iedere school binnen Scoba hetzelfde is. Scholen zijn vrij om daarnaast een eigen 
invulling te geven aan kwaliteit. We hebben een kwaliteitscultuur waarin we met elkaar in gesprek zijn 
over kwaliteit, de leerkrachten met elkaar en de directeur, de directeur met de algemeen directeur. Het 
is normaal om elkaar te bevragen op wat kwaliteit is, hoe teams kwaliteit inzichtelijk maken en wat ze 
doen om de kwaliteit te verbeteren. De Kwaliteitskring heeft hierin een belangrijke rol. Scoba 
organiseert minimaal 1 studiedag per jaar, voor alle teams, over kwaliteit op school. We maken onze 
kwaliteit inzichtelijk met behulp van Vensters, tevredenheidsmetingen (1 x per 4 jaar) en audits (1x per 3 
jaar). Iedere school hanteert het minimum pakket van het leerlingvolgsysteem zoals beschreven in het 
Vademecum. Op iedere school werkt de directeur met klassenbezoeken en heeft daardoor zicht op de 
kwaliteit van de leerkracht en klassenassistent. We evalueren onze jaarplannen. We analyseren de 
leerling resultaten. De uitkomsten van de verschillende instrumenten worden door de directeur 
besproken met de algemeen directeur tijdens het jaarlijkse kwaliteitsgesprek. Dit gesprek past in de 
cultuur van dialoog over kwaliteit.

School:

M.b.v. het kwaliteitshandboek willen wij onze afspraken borgen en naleven en aantonen welke visie wij 
hebben op het leren van kinderen. Daarbij willen we groepsoverstijgende afspraken maken die 
gedragen zijn door alle teamleden. Deze afspraken leggen we vast in borgingsdocumenten en deze 
helpen ons zicht houden op het naleven van de gemaakte afspraken en onze kwaliteit. Via gerichte 
nascholing op teamniveau en individueel niveau werken we continu aan de kwaliteit. Dit is een vast 
onderwerp in diverse gesprekken.

Personeelsbeleid en professionalisering

Op basis van de Wet BIO uit 2006 is er een gesprekkencyclus afgesproken en zijn er afspraken gemaakt 
over het bekwaamheidsdossier van elke leerkracht. De directeuren registreren zich in het 
Schoolleidersregister en zorgen iedere vier jaar voor herregistratie. Het beleid van Scoba is dat alle 
directeuren hieraan voldoen. Er is een nascholingsmogelijkheid. De nascholing heeft zich ontwikkeld 
van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd (op basis van behoeften vanuit de teams, landelijke 
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ontwikkelingen en vragen van de leraren en directeuren). Per 2019 is het nieuwe nascholingsbeleid 
ingevoerd. Nascholing wordt gefaciliteerd en aangestuurd door onze coördinator nascholing. Deze 
maakt jaarlijks een overzicht van gevolgdecursussen en de kosten. We streven niet naar perfecte 
leraren en directeuren, maar naar bezielde medewerkers die hun vak op professionele wijze, met hart 
voor de leerlingen, willen uitvoeren. Directeuren hebben hier aandacht voor in de gesprekken met hun 
teamleden. Onze medewerkers voldoen aan de eisen die geformuleerd zijn als criteria in de 
gesprekkencyclus, die overeen- komen met de afspraken bij de cao. Alle medewerkers kennen een 
eigen route als het gaat om voldoen aan de gestelde competenties en dragen hierin een 
eigenverantwoordelijkheid (inclusief gymnastiek aantekening en godsdienstdiploma). Scoba faciliteert 
nascholing volop daar waar het bijdraagt aan onze ambities uit het strategisch beleidsplan en de 
kwaliteit van onze scholen. Het systeem van bekwaamheidsdossiers en het Schoolleidersregister is op 
orde. Leerkrachten en andere teamleden bespreken met hun directeuren hun functioneren en waar 
scholing nodig is, conform de gesprekkencyclus. De directeur evalueert de gevolgde scholing in relatie 
tot het strategisch beleid en bespreekt de uitkomst met de algemeen directeur tijdens de 
kwaliteitsgesprekken. De algemeen directeur heeft functioneringsgesprekken met de directeuren en 
neem daarbij het Schoolleidersregister als onderwerp mee. De  coördinator nascholing maakt jaarlijks 
een overzicht van de te volgen scholing.

Gebouwen. 

Onze school is gehuisvest in een oud schoolgebouw. Onze ambitie is om samen met de gemeente een 
nieuwe gebouw te realiseren. Scoba streeft ernaar om – samen met gemeente, andere schoolbesturen 
en kinderopvangorganisaties - al haar scholen gehuisvest te krijgen in moderne schoolgebouwen. 
Binnen de schoolgebouwen trachten we de voorzieningen zo in te richten dat er ruimte ontstaat voor 
afspraken met andere partijen zodat IKC’s of IKC-achtige voorzieningen kunnen ontstaan. In ons 
overleg over het Gebiedsplan met andere schoolbesturen, gemeenten, kinderopvangorganisaties 
leggen wij de afspraken vast die op dit terrein gemaakt worden. De gebouwencommissie maakt ieder 
jaar een meerjarig-onderhoudsplan. De algemeen directeur of een afgevaardigde namens Scoba 
participeert in het overleg over het gebiedsplan. Op dit moment zijn we met diverse partijen en de 
gemeente in overleg over de realisatie van een nieuw gebouw. De gemeente heeft het voornemen 
uitgesproken om dit in 2022 te realiseren in de vorm van een MFC waarbij we zouden kunnen 
toewerken naar een IKC. 

Financiën. 

Onze stichting heeft een goede financiële positie, ook in de meerjaren-begroting blijft onze organisatie 
gezond. Enkele jaren geleden werd Scoba door het ministerie nog aangemerkt als een rijk bestuur. In de 
afgelopen jaren is om die reden extra geïnvesteerd in goed onderwijs waardoor de algemene reserve 
van de stichting kleiner wordt. In de komende vier jaar wil Scoba opnieuw onze scholen zodanig 
faciliteren dat er goed onderwijs gegeven kan worden en keuzes in lijn met dit strategisch beleidsplan 
gefinancierd kunnen worden. We hebben zicht op onze financiën via onze begrotingscyclus en 
jaarrekening. Op financieel vlak voeren we een beleid waarbij we, binnen de mogelijkheden, materialen 
aanschaffen die we nodig hebben om ons onderwijs goed vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is dat 
we op de begroting geen tekort hebben, groter dan de afschrijving van onze inventaris. We willen 
daarmee ook in de toekomst een gezonde organisatie zijn op dit vlak.

Bestuur

De ambitie is dat ons bestuur op zo kort mogelijke termijn functioneert aan de eisen die gesteld worden 
aan de toezichthoudende rol van het bestuur. Hiervoor hebben we een herstelopdracht gekregen van 
de onderwijsinspectie. Binnen het bestuur wordt er jaarlijks geëvalueerd hoe het bestuur functioneert.
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Samenwerking

Bestuur: 

De 5 schoolbesturen die het bevoegd gezag zijn van de openbare, katholieke, protestantse en 
interconfessionele basisscholen van Zeeuws-Vlaanderen zijn met elkaar in gesprek over verregaande 
samenwerking. De bestuurders en de leden van de GMR-en zijn hierover tijdens 
informatiebijeenkomsten geïnformeerd en er is bij hen breed draagvlak voor deze ontwikkeling. Met de 
overige partners is in het kader van het gebiedsplan al vele jaren overleg over de toekomst van de 
onderwijs- en zorgvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen. Doelen zijn een duurzame inrichting van de 
onderwijsvoorzieningen, ontwikkeling IKC’s en het samenwerkingsverband passend onderwijs. 
Concreet wordt momenteel gesproken over een zorgklas, een taalklas voor de onderbouw en een 
gedragsklas voor de bovenbouw. Wij willen een zo goed mogelijk aanbod voor onderwijs en zorg 
aanbieden. Door samenwerking met partners willen we de verschijnselen van krimp in en vergrijzing 
van het gebied op professionele wijze het hoofd bieden zodat Zeeuws-Vlaanderen voor de jeugd een 
goede plek is om op te groeien. Scoba wil door samenwerking tot een efficiënte overhead komen zodat 
zoveel mogelijk geld ten goede van de scholen en de leerlingen komt. 

Ook is onze ambitie een duurzame inrichting van de onderwijsvoorzieningen en het 
samenwerkingsverband passend onderwijs. We werken aan de ontwikkeling van IKC’s. Scoba 
participeert in de verschillende overleggremia en evalueert intern de opbrengsten van de uitvoering.

School:

Als school vinden we samenwerking erg belangrijk. Zeker met de invoering van passend onderwijs is 
het belangrijk om nieuwe kennis in huis te halen als je deze kennis zelf niet hebt. Onze partners en 
samenwerkingen zijn vastgelegd in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Leerlingen

Wij hechten op school erg veel waarde aan de inbreng van de leerlingen. Daarvoor hebben wij een 
leerlingenraad opgericht die jaarlijks opnieuw wordt gekozen. De leerlingenraad komt 6 x per jaar 
bijeen en kan zijn stem uitbrengen in diverse keuzes. We vinden het belangrijk om onze data goed te 
analyseren. De komende jaren willen we dit verder ontwikkelen zodat we met deze analyses ons 
onderwijs nog beter in kunnen richten en af kunnen stemmen op onze populatie.

Op Dreef definieert de kwaliteitsaspecten in een kwaliteitshandboek waarbij vooraf aangegeven is 
wanneer welke onderdelen op de agenda komen. 

Op Dreef heeft een cyclische handelswijze om haar kwaliteit en de voortgang in veranderonderwerpen 
te monitoren. De vierjarencyclus uit het schoolplan wordt omgezet naar deelstappen in het jaarplan. 
Dit wordt jaarlijks voor aanvang van het schooljaar geschreven en voorgelegd aan de 
Medezeggenschapsraad. Naast de doelen uit het schoolplan en het kwaliteitshandboek worden er ook 
nog speerpunten toegevoegd die voortkomen uit de analyse van de diverse opbrengsten. Het jaarplan 
is geschreven in een PDCA-cyclus waarbij er continu tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Op deze wijze 
kan er tussentijds bijgesteld worden. 

Er worden gerichte observaties uitgevoerd op deze veranderonderwerpen. Dit kan door middel van 

Hoe bereiken we deze doelen?
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klassenconsultatie door bijvoorbeeld de Intern Begeleider of directeur, maar ook middels onderlinge 
consultatie.

Verantwoording van deze doelen wordt tussentijds gedaan aan de Medezeggenschapsraad en het 
schoolbestuur. Aan het einde van het jaar wordt hiervan een jaarverslag gemaakt en dit wordt gedeeld 
met de inspectie van het onderwijs.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs. Dat wil echter niet zeggen dat wij geen kinderen 
opvangen met speciale onderwijsbehoeften. Daar maken wij ons zo lang mogelijk sterk voor. Wij 
werken daarvoor samen met diverse organisaties of instanties. Kinderen opvangen in hun eigen 
leefomgeving vinden wij van groot belang. Dat dit grenzen heeft, zal duidelijk zijn. Als wij een kind niet 
meer de hulp kunnen bieden die nodig is, bespreken we dat met ouders/verzorgers en zullen we samen 
een oplossing zoeken.
Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Klassenassistent 4

leescoördinator 9

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Medio september 2019 zijn we gestart met een schoolbrede invoering van de methode Kwink.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en 
mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-
programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. 
Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed 
aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). 

Kwink:

• Voorkomt verstorend gedrag en pesten.
• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak.
• Zorgt voor een sociaal veilige groep.
• Verhoogt de leeropbrengsten.
• Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties.
• Biedt iedere les unieke filmpjes.
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• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid.
• Is leuk! 

Kwink is geïnspireerd op het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’ van 
dr. Kees van Overveld. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens, de maker van Kwink. 
Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan 
Gedrag’. Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor 
sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores 
leidt voor taal, lezen en rekenen. De onafhankelijke Erkenningscommissie interventies heeft Kwink 
erkend als ‘goed onderbouwd’. Kwink is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd instituut (NJi).

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Regels en afspraken

Om het voor iedereen op school zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hebben we een drietal 
basisregels opgesteld. Deze regels dienen als een soort kapstok voor alle andere regels en afspraken, 
omdat je hieraan ook andere afspraken zou kunnen ‘ophangen’. Het werken met 3 basisregels heeft als 
voordeel dat wordt voorkomen ‘de bomen in het bos niet meer te zien’ door de veelheid van regels en 
afspraken.   

De regels hebben betrekking op:  

• De omgang met elkaar. (Voor groot en klein zullen we aardig zijn)
• Omgang met materialen. (We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken 

morgen)
• Rust en veiligheid. (Hoe leuk het buiten ook was, kom rustig in de klas)   

Deze hoofdregels worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar met de kinderen besproken. A.d.h.v. 
deze kapstokregels maakt elke groep zijn groepsafspraken. Dit proces doen we met behulp van de 
methode Goed van Start. Tijdens dit proces is er ook veel aandacht voor groepsvorming.

Bij voortdurende problemen met kinderen m.b.t. overtreding van deze basisregels zal met de ouders 
contact worden opgenomen en zullen er afspraken worden gemaakt. Als uw kind thuis signalen afgeeft 
dat het zich op school niet goed voelt, wilt u dan contact opnemen? Vervolgens kunnen we samen naar 
een oplossing zoeken.

Beleidsplan fysieke en sociale veiligheid

In schooljaar 2016-2017 is een begin gemaakt om te komen tot een beleidsplan fysieke en sociale 
veiligheid.  Dit plan is via de directeur op te vragen. Wij willen dat onze school een plek is waar kinderen, 
maar ook ouders en teamleden, zich veilig en gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en met plezier 
naar toe komen. Een dergelijk schoolklimaat wordt gemaakt door de kinderen, de teamleden en de 
ouders. De goede sfeer heeft een positieve invloed op ieders functioneren en welbevinden. Kinderen 
vinden het fijn om naar school te gaan, leerkrachten hebben plezier in en op het werk en ouders vinden 
het prettig om de school binnen te komen en om daar waar het kan en nodig is, hulp te bieden.   
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Om dit te bereiken is het belangrijk dat wij ons aan gemaakte afspraken houden.  

De school heeft een beleidsplan fysieke en sociale veiligheid opgesteld waarin staat welke afspraken wij 
hebben gemaakt om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de school een veilige omgeving voor 
leerlingen, leerkrachten en anderen betrokkenen is. Het pestprotocol is een van de onderdelen van dit 
beleidsstuk.  

Toezicht houden

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We hebben afgelopen jaar voor het 
eerst de enquête van Vensters afgenomen bij de leerlingen. De resultaten zijn terug te vinden op onze 
pagina van http//scholenopdekaart.nl. Ook de toelichting op deze monitor kunt u daar terugvinden. 
Naast deze monitor nemen wij dezelfde vragenlijst ook op papier af, gevolgd door een kindgesprek. 
Deze is niet anoniem, dus dit geeft ons meer mogelijkheden om individuele acties in te zetten die 
passen bij het individu.

Veiligheidscoördinator.

De veiligheidscoördinator op onze school is de directeur. Voor zaken die betrekking hebben op 
bovengenoemde kunt u hier terecht. U kunt de veiligheidscoördinator bereiken via 
directie.opdreef@scoba.nl of het telefoonnummer van de school 0117-491206.

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema Welbevinden. Met het vignet 
Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen van de GGD. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor  een veilige 
schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 
schoolprestaties en minder schooluitval.

Brengen en halen van leerlingen

Een kwartier voordat de lessen beginnen, gaan de schooldeuren open. Vanaf dat moment worden de 
kinderen binnen gelaten. De kinderen kunnen hun jas en tas op de kapstok hangen en vervolgens op 
hun plaats gaan zitten. Op deze manier kunnen we op tijd met de lessen beginnen en zitten de 
leerlingen meteen in hun ritme. We willen u vragen om de kinderen niet eerder naar school te sturen 
omdat ze dan zonder toezicht op of buiten het plein moeten wachten. Indien u opvang nodig heeft voor 
uw kinderen voor schooltijd, kunt u hiervoor contact opnemen met de Stichting Kinderopvang Zeeuws 
Vlaanderen.

Als u de kinderen op komt halen vragen we u buiten te wachten. In de school wordt er volop gewerkt, 
bovendien bevordert het de zelfstandigheid van de kinderen om zelf spullen mee te nemen en naar 
buiten te gaan. Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken met de leerkracht dan kan dit vóór of 
na schooltijd, of na het maken van een afspraak. De kinderen van groep 1 en 2 worden op het 
schoolplein opgehaald, zodat de leerkrachten kunnen zien met wie de kinderen mee gaan. De kinderen 
uit de andere groepen kunnen bij het hek opgehaald worden. Met de kinderen die een broertje of zusje 
hebben in groep 1 en 2 kan afgesproken worden dat zij ook naar het plein gaan van groep 1 en 2 waar ze 
hun ouders of verzorgers kunnen vinden.

Schoolplein en toezicht
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De groepen 1 t/m 4 hebben een speelplaats bij de hoofdingang van de school. De speelplaats van de 
groepen 5 t/m 8 bevindt zich aan de kant van de zij-ingang. Op die manier kunnen we de veiligheid van 
de kinderen bij het spelen beter waarborgen. De pauzetijden zijn gespreid. Op die manier hebben de 
kinderen veel speelruimte en weinig last van elkaar. Tijdens de buitenspeeltijden is er altijd toezicht op 
de kinderen. De kinderen gaan na het buitenspelen weer gezamenlijk terug naar binnen. We 
organiseren dit door de kinderen eerst in een vaste rij te laten staan alvorens ze naar binnen gaan.

Parkeren

Als u uw kind met de auto naar school toe brengt, gelieve niet te parkeren nabij het zebrapad. Zo 
zorgen we er met zijn allen voor dat de kinderen veilig kunnen oversteken.

Schorsing en verwijdering van leerlingen

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij we over moeten gaan tot schorsing of verwijdering van een 
leerling. Daarom is het goed om de procedure op papier te zetten voor ouders.  

Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk 
moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie 
tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. Een beslissing tot schorsing of 
verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen.

Schorsing van leerlingen 

Over schorsing van leerlingen is in de wet niets geregeld. Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op 
regelingen in het Voortgezet Onderwijs.Een leerling kan voor een beperkte periode worden geschorst 
(één dag of enkele dagen).Het besluit wordt schriftelijk door het bevoegd gezag aan de ouders 
meegedeeld. Vermeld wordt de reden van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventuele andere 
genomen maatregelen.De ouders moeten in de gelegenheid worden gesteld bezwaar aan te tekenen 
bij het bevoegd gezag en kunnen aansluitend hierop eventueel in beroep gaan bij de administratieve 
Kamer van de Rechtbank.De inspectie wordt in kennis gesteld.Het is raadzaam ook de 
leerplichtambtenaar te informeren.Schorsing vindt in principe plaats na overleg met leerling, ouders en 
de groepsleerkracht.De school dient te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt.

Procedure voor verwijdering van leerlingen

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die een bestuur slechts in het uiterste geval en dan 
nog uiterst zorgvuldig moet nemen en valt volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur. Dit onderwerp kan overigens worden gemandateerd aan de directie. Stapsgewijs moet 
de volgende procedure worden gevolgd.

1. Alvorens het besluit tot verwijdering wordt genomen dient het bestuur zowel de betrokken 
groepsleerkracht als de ouders te horen.

2. Het besluit wordt terstond aan de leerplichtambtenaar gemeld. (Informatieplicht aan de 
inspectie is niet vastgelegd, echter wel aan te raden).

3. Het bestuur dient er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling op te nemen. 
Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Lukt dit binnen 8 weken niet, dan kan het 
bestuur de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen.

4. Het bestuur maakt het besluit tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen bekend 
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aan de ouders. In dit besluit staat vermeld dat de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan 
kunnen tekenen bij het bestuur.

5. Wanneer ouders (tijdig) bezwaar maken beslist het bestuur binnen 4 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift. Het bestuur hoort de ouders, voordat het een definitief besluit neemt. Hiertegen 
kunnen de ouders dan weer in beroep gaan bij de administratieve Kamer van de Rechtbank.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator W. Lips wlips@scoba.nl

vertrouwenspersoon B. Veraart-Groosman bveraart@scoba.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Nieuwsbrief

Wekelijks wordt er een digitale nieuwsbrief uitgegeven om u op de hoogte te houden over de gang van 
zaken op onze school. Tevens zullen de leerkrachten u via de mail op de hoogte houden van specifiek 
groep gerelateerde zaken.  

Klasbord

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

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere klas een ouder/kindgesprek gehouden met de eigen 
groepsleerkracht. Dit is niet verplicht, maar wel zinvol. Ouders en kinderen kunnen op die manier 
vrijblijvend kennismaken met de leerkracht en de verwachtingen naar elkaar kunnen worden 
uitgesproken zodat er een goede start gemaakt kan worden. 

Ouderbetrokkenheid is meer dan hulp-ouders bij bepaalde activiteiten inschakelen. Het gaat ook om 
betrokkenheid bij de lessen die uw kind op school krijgt. Wij vinden het heel fijn dat (groot)ouders 
betrokken zijn bij ons onderwijs. Ouderbetrokkenheid komt de ontwikkeling en de leerresultaten van de 
leerling ten goede. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich 
gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat ouders 
(emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leerkracht. De ouders 
tonen belangstelling, lezen de nieuwsbrieven, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en 
begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Mochten er zaken zijn waar u zich zorgen om maakt, is het 
belangrijk om deze te delen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Op die manier kunnen we zo 
goed mogelijk voorzien in de behoeften van uw kind. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis 
en is zowel van belang in het voortgezet- als in het primair onderwijs. 

Het team heeft een meerjarige training gevolgd om beleid op te maken over dit onderwerp. In dit 
beleid komt o.a. aan de orde wat ouders van de school mogen verwachten, maar ook wat de school van 
ouders verwacht. 

Natuurlijk zijn hulpouders welkom. We zijn ook dankbaar dat we daar zoveel gebruik van kunnen 
maken, bijvoorbeeld als computerouders, het overblijven, maar ook bij activiteiten op school als 
Sinterklaas en Kerst. Ouders in de Activiteitencommissie of de Medezeggenschapsraad; ze zijn 
onmisbaar. Deze ouders zijn vaak de kers op de taart. Daar zijn we meer dan blij mee.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Tien-minutengesprek en rapporten

De kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Na het eerste en tweede rapport 
volgen er tien- minutengesprekken met de ouders waarin gesproken wordt over de vorderingen die de 
kinderen hebben gemaakt. Als de leerkracht of u als ouder merkt dat er eerder of vaker gesprekken 
noodzakelijk zijn, dan wordt er contact met elkaar opgenomen. 

Website: 

De school heeft ook een website. Hierop vindt u recente informatie betreffende schoolzaken, 
jaarplanning en nieuwsbrieven. Ook zijn op onze website foto’s van de leerlingen en activiteiten te 
vinden.

Algemene ouderavond

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

Informatieoverdracht tussen ouders

Wij gaan er van uit dat gescheiden ouders de informatie aan elkaar doorgeven. We geven in principe 
alle informatie één keer mee met het oudste kind van een gezin. Hierbij is voor ons de aangewezen 
voogd de contactpersoon. 

Vragen

Ondanks genoemde informatiebronnen kan het natuurlijk zo zijn dat u toch nog vragen heeft. U kunt 
dan de leerkrachten of de directeur aanspreken of de school telefonisch benaderen. Bij dit laatste willen 
wij u vragen dit buiten de schooluren om te doen, zodat de leerkrachten zich kunnen concentreren op 
de kinderen.

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

Rapportage naar derden

Schoolgegevens van kinderen horen thuis bij de ouders en op school. De school en de ouders hebben de 
plicht om deze gegevens op een juiste manier te behandelen. Deze gegevens zijn niet voor iedereen 
beschikbaar. Toch kan het zijn dat een school de gegevens aan anderen door moet geven.

De wet op de privacy die in 2018 van kracht werd, regelt heel veel zaken voor ons. Daar hebben we ons 
aan te houden; hoe ongemakkelijk dat soms ook is.   

Doorgeven van informatie kan alleen met toestemming van ouders/verzorgers. Vaak gaat dit “vanzelf” 
goed; ouders vragen ons om een vragenlijst in te vullen voor een arts bijvoorbeeld. Wel zal dit 
schriftelijk vast moeten liggen. Bij een verhuizing naar een andere school, moet de school een 
overstapdossier (OSO) opstellen, dit laten we uiteraard lezen aan de ouders/verzorgers. Hier hebben de 
ouders het inzagerecht en recht op een exemplaar van het beschrevene. 

De informatie die wij op school hebben, beperkt zich tot de gegevens die u op het inschrijfformulier 
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Activiteitencommissie
• Overblijfcommissie

Klachtenregeling

Onze school is aangesloten is bij een landelijke klachtenregeling. Deze klachtenregeling is sinds 1 
augustus 1998 van toepassing. Wanneer leerlingen of ouders een klacht hebben is het wenselijk dat ze 
eerst contact opnemen met de betreffende persoon. Wil men dat niet, of kan men dat om wat voor 
reden dan ook niet, dan kan men een beroep doen op de directie en daarmee de problemen bespreken. 
Als men er samen met de directie ook niet uit komt, kan men terecht bij de contactpersoon voor onze 
school. Onze contactpersoon is Mevr. J. de Taeye-Brugge (tel. 0610445568).

De contactpersoon heeft als taak om u in contact te brengen met de vertrouwenspersonen. U kunt de 
vertrouwenspersonen ook rechtstreeks bereiken via mailadres vertrouwenspersoon@scoba.nl. De 
vertrouwenspersonen zullen bekijken of de klacht door moet naar de klachtencommissie of dat de 
klacht door bemiddeling verholpen kan worden. Vanzelfsprekend behandelen zowel de 
contactpersoon, de vertrouwenspersonen als de klachtencommissie uw klacht vertrouwelijk. Klachten 
kunnen heel divers zijn; agressie, ongewenste intimiteiten, beslissingen die genomen of juist niet 
genomen zijn, onvoldoende begeleiding van het kind e.d. Onze school is aangesloten bij de 
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs van de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs Een volledig reglement is bij de directie op te vragen.

hebt aangegeven en natuurlijk de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Op het aanmeldingsformulier 
kunt u tevens aangeven of u akkoord gaat met de uitwisseling van gegevens naar een aantal instanties 
waarmee wij regelmatig overleg hebben. Denk hierbij aan de GGD en de peuterspeelzaal als 
voorbeelden. Jaarlijks vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen, waarin we zoveel 
mogelijk zaken omtrent privacy met u proberen af te stemmen.    

Regelmatig worden wij als school ook gevraagd om bijvoorbeeld adresgegevens door te geven aan 
andere instanties. Wij werken hier niet aan mee. Het kan voorkomen dat wij u incidenteel toestemming 
vragen om dergelijke gegevens wel door te geven, maar wij zullen de gegevens nooit ongevraagd 
doorgeven. Wij proberen dit wel in één keer te regelen; aan het begin van het schooljaar. Zo voorkomen 
we een stortvloed aan briefjes waarin u steeds per situatie toestemming moet geven of dat juist niet 
doet. Denk hierbij aan gegevens voor deelname aan het schoolvoetbal, het verkeersexamen (beiden in 
de bovenbouw) of andere activiteiten buiten school. Klasbord is een app waarin we wel foto’s plaatsen, 
daarvoor kunt u jaarlijks toestemming geven. Dit is een afgesloten omgeving waarvan de leerkracht 
precies weet wie de berichten ontvangt; de ouders/verzorgers van de betreffende klas.   

Uitzondering hierop vormt Veilig . Als deze instantie ons belt en om informatie vraagt, kan het zijn dat 
wij het verzoek krijgen dit niet aan u door te geven. 

21

mailto:vertrouwenspersoon@scoba.nl


Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• Carnaval

• Koningsdag

• Pasen

• Kerst

• Sinterklaas

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Medezeggenschapsraad (MR)

In een MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken over de inhoud en de organisatie van het 
onderwijs op school. In de wet is vastgelegd waarover een MR mag meedenken of meebeslissen 
(instemmen). De medezeggenschapsraad adviseert en controleert. De MR vertegenwoordigt alle 
ouders. 

Er is ook een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de 6 Scoba-scholen. In deze GMR wordt 
iedere Scoba-school vertegenwoordigd. Zij vergaderen zeven keer per jaar. 

Activiteitencommissie (AC)

De AC helpt bij het organiseren van activiteiten op school. De AC mag uit 9 ouders bestaan. De leden 
van de activiteitencommissie komen vier keer per jaar bijeen voor een vergadering

Overblijfcommissie

Ouders van de overblijfcommissie begeleiden de kinderen tijdens het overblijven. De 
overblijfcommissie vergadert een aantal keer per jaar. We hebben vaak te kort aan overblijf hulp. Mocht 
u geïnteresseerd zijn om ons overblijfteam te komen versterken, dan kunt u informatie opvragen bij de 
directie van de school, of bij onze overblijfcoördinator. 
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Er wordt nog een (vrijwillige) aanvulling gevraagd voor de schoolreis. Daarnaast is de Tussenschoolse 
Opvang (overblijven) niet voorzien vanuit de ouderbijdrage. Hiervoor wordt een aparte bijdrage 
gevraagd. Als de schoolfotograaf komt, dan kunnen ouders kiezen of ze deze foto's kopen.

Wanneer er problemen zijn met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u altijd contact 
opnemen met de directie van de school. Samen kunnen we naar de beste oplossing zoeken. Wij sluiten 
geen kinderen uit van extra activiteiten. We willen u ook wijzen op de ondersteuning die Stichting 
Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan bieden.

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

• Woont u in Zeeuws-Vlaanderen? 
• Is uw besteedbaar inkomen onder 120% van de bijstandsnorm? 
• Is de leeftijd van een schoolgaand kind tussen de 4 en 18 jaar? 
• Is er een concrete vraag op het gebied van sport, school of cultuur?

Neem dan contact op met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. U kunt ze bereiken via de website.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw zoon/dochter ziek is, dan hebben wij het liefst dat dit telefonisch gemeld wordt voor schooltijd. 
U weet dan zeker dat de melding aankomt. De directie of groepsleerkrachten zijn voor schooltijd niet 
altijd in de gelegenheid om de mail te lezen, dus dit heeft niet onze voorkeur.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Voor het aanvragen van verlof kunt u op de site van de school een formulier downloaden. Dit formulier 
is ook bij de directeur op te vragen.U kunt dit formulier dan invullen en inleveren. Standaard zit de 
regeling aan dit formulier gekoppeld, zodat u de regeling op het gemak na kunt lezen en al zelf in kunt 
schatten hoe groot de kans op een positief antwoord zal zijn
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij onderscheiden twee soorten resultaten. We hebben de methodegebonden toetsen en de methode-
onafhankelijke toetsen. De methodetoetsen gebruiken we om te meten of de leerlingen de leerdoelen 
die we vooraf hebben gesteld hebben behaald. Als dit niet het geval is, kijken we waar en hoe we acties 
in moeten zetten in overleg met onze intern begeleider. Dit kan individueel, maar ook in groepjes. Deze 
toetsen zijn steeds weer het uitgangspunt voor een volgend blok met nieuwe leerdoelen. Als blijkt dat 
leerlingen de doelen gehaald hebben, kunnen we kijken om verder te verdiepen of te verbreden. Dit 
kan door extra of meer uitdagende leerstof aan te bieden. Voor de kinderen die echt meer kunnen, 
hebben we ook een bovenschoolse plusklas (vanaf groep 6). 

De methode-onafhankelijke toetsen gebruiken we om te meten hoe ons onderwijs is. Waar scoren we 
goed op en waar moeten we aan werken. Dit kan op groepsniveau zijn, maar ook op individueel niveau. 
De methode-onafhankelijke toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en worden op vooraf bepaalde 
tijdstippen afgenomen. Tot en met groep 7 nemen wij de midden -en eindtoetsen van CITO af. De 
midden toetsen worden medio januari-februari afgenomen en de eindtoetsen medio juni. 

In de kleutergroepen werken we steeds minder met toetsen en gaan we uit van observaties. Hiervoor 
gebruiken wij de instrumenten van KIJK en Onderbouwd. Als deze observaties onvoldoende informatie 
opleveren kan ervoor gekozen worden om andere instrumenten in te zetten.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de maatregelen rondom 
corona. Afgelopen schooljaar is er ondanks de thuiswerkperiode wel een eindtoets afgenomen. De 
resultaten lagen daarbij onder het landelijk gemiddelde. De onderwijsinspectie heeft aangegeven deze 
niet in het gemiddelde van drie jaar mee te rekenen. Wanneer we dit wel doen, zien we dat we nog 
steeds boven de ondergrens van de inspectienormen zitten.

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Op Dreef
95,9%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Basisschool Op Dreef
57,7%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Hier ziet u onze adviezen die we meegeven met de kinderen voor het vervolgonderwijs, afgezet tegen 
landelijke gemiddeldes en afgezet tegen de daadwerkelijke plaatsing. Wij willen er op wijzen dat hierin 
het voortgezet onderwijs een zelfstandige afweging kan maken. Ouders, basisschool en voortgezet 
onderwijs hebben hier wel overleg over als dat nodig is, maar uiteindelijk gaat de basisschool er niet 
over. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben geen brugklassen in alle mogelijke 
adviezen. Het voortgezet onderwijs in onze regio werkt vooral met brugklassen VBMO B/K, brugklassen 
VMBO T / HAVO en HAVO /VWO. Een leerling met een advies HAVO zal dus op één van de twee 
genoemde brugklassen terecht komen en niet in een brugklas HAVO omdat deze simpelweg niet 
bestaat in onze regio. Onderstaande schooladviezen zijn de schooladviezen van 2018-2019. Bij het 
aanmaken van de schoolgids zijn de laatste adviezen nog niet gepubliceerd door scholenopdekaart.nl
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 12,5%

vmbo-(g)t 50,0%

vmbo-(g)t / havo 12,5%

havo 25,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

respect 

vertrouwenveiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op basisschool Op Dreef willen we een sfeer creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en met plezier 
naar school gaan. Respect voor en vertrouwen in elkaar is daarbij heel belangrijk. Dit in een leerrijke 
omgeving, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Respect, vertrouwen en veiligheid 
liggen aan de basis van leerprestaties en persoonlijkheidsontwikkeling. We vinden het belangrijk om 
positieve feedback te geven aan kinderen. Een duidelijke en consequente lijn in de school geeft 
kinderen structuur en veiligheid. Sociale vaardigheden zijn in hoge mate bepalend voor een succesvol 
functioneren op school en later in de maatschappij. Hier willen we dan ook nadrukkelijk op inspelen 
door kinderen systematisch probleemoplossend te leren werken en goed te leren samenwerken.

De kernwaarden van de school zijn bepaald tijdens het opstellen van het schoolplan. Om die 
kernwaarden te bereiken is er gekozen om te werken met de methode Leefstijl. Hiervoor is een half uur 
per week ingeroosterd vanaf groep 3. Bij de kleutergroepen besteden we hier aandacht aan door 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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middel van kringesprekken, rollenspellen en spelsituaties. Daarnaast is er aan het begin van het 
schooljaar en na de langere vakanties extra aandacht voor groepsvorming en binding. Hiervoor 
gebruiken we de principes van Goed van Start. Dit is een methode speciaal geschreven om met je groep 
afspraken en regels te maken die betrekking hebben op de veiligheid en de omgang met elkaar.

We hebben tijd ingeroosterd om sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. De precieze tijden 
kunt u terugvinden bij het onderdeel onderwijstijd. Wij gebruiken op school de methode Leefstijl. Dit is 
een lesmethode die kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een 
aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten,luisteren, rekening houden met elkaar, 
zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten,omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met 
groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal 
essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel 
nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. 

De school verzorgt daarnaast onderwijs, dat gericht is op de bevordering van de sociale integratie en 
actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis en kennismaking met de diversiteit in 
de samenleving. De activiteiten, waarin bovenstaand doel wordt verwezenlijkt zijn:

• deelname aan een actie goede doelen;
• deelname aan breedtesport;
• deelname aan sporttoernooien;
• deelname aan diverse projecten welke actueel zijn;
• contacten met “Coensdike” in het kader van contacten met lichtdementerenden. 

Op school is een lijst op te vragen waarin alle activiteiten rondomActief Burgerschap te vinden is. Deze 
kunt u opvragen bij de directeur. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voor- en naschoolse opvang

Als school bieden wij geen voorschoolse en naschoolse opvang aan. Als u toch gebruik wilt maken van 
deze diensten, voorziet de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen hierin voor Aardenburg. Voor 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 12:00 12:00 - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:45 - 12:00 12:00 - 14:45  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 12:00 12:00 - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:45 - 12:00 12:00 - 14:45  - 

Woensdag: Op woensdag is de begintijd en de eindtijd anders.
Vrijdag: groep 1 t/m 4 is vanaf 12:00 uur vrij.
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6.3 Vakantierooster

Naast bovenstaande vakanties en vrije dagen hebben we met de Medezeggenschapsraad afgesproken 
om nog twee vrije dagen open te laten. Deze willen we gebruiken als we kunnen verhuizen naar het 
nieuwe multifunctionele centrum. Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij dit zo spoedig mogelijk 
communiceren.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 06 oktober 2021

Herfstvakantie 25 oktober 2021 29 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022

Goede Vrijdag 15 april 2022

Tweede Paasdag 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

Pinksteren 06 juni 2022

Zomervakantie 25 juli 2022 02 september 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Kennismakingsgesprek groep 1-8 woensdag 15 september 2021 13:30 - 17:00 uur

meer info http://www.kinderopvangzvl.nl/

Tussenschoolse opvang (TSO)

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een 
pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door 
het inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange 
schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze 
vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige 
bijdrage te vragen van € 30,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we 
voorheen vroegen toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; vorig jaar was het 
tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere 
manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten hun verdiende 
pauze kunnen nemen.
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Kennismakingsgesprek groep 1-8 donderdag 16 september 2021 15:30 - 21:00 uur

oudergesprek groep 1-8 woensdag 15 december 2021 13:30 - 17:00 uur

oudergesprek groep 1-8 donderdag 16 december 2021 15:30 - 21:00 uur

Adviesgesprek groep 8 woensdag 23 februari 2022 13:30 - 17:00 uur

Adviesgesprek groep 8 donderdag 24 februari 2022 15:30 - 21:00 uur

Oudergesprek groep 1-7 woensdag 30 maart 2022 13:30 - 17:00 uur

Oudergesprek groep 1-7 donderdag 31 maart 2022 15:30 - 21:00 uur

Oudergesprek groep 1-2 woensdag 13 juli 2022 13:30 - 17:00 uur

Oudergesprek groep 1-2 donderdag 14 juli 2022 15:30 - 21:00 uur

Bovenstaande momenten zijn de vooraf vastgelegde voortgangsgesprekken. Het is belangrijk om alle 
informatie die belangrijk is te delen. Op die manier kunnen we samen de kinderen het beste helpen. Het 
is soms verstandig om niet te wachten tot het eerstvolgende ouderspreekuur. Mochten er tussentijds 
zaken zijn die besproken moeten worden, kan de leerkracht altijd contact opnemen. Mocht u als 
ouder/verzorger zelf op een ander moment een gesprek wensen, is het altijd mogelijk om hiervoor een 
afspraak te maken. De deuren staan altijd open. De school is telefonisch bereikbaar via 0117-491206 of 
per mail. Hieronder vindt u alle mailadressen.

Groepsleerkrachten

• Juf Esther Berckmoes - eberckmoes@scoba.nl
• Juf Evelyn Mesuere - emesuere@scoba.nl
• Juf Nathalie Maeijens - nmaeijens@scoba.nl
• Juf Karin Claeijs - kclaeijs@scoba.nl
• Juf Aafke Moens - amoens@scoba.nl
• Juf Christine Vermeire - cvermeire@scoba.nl
• Juf Marlies van Hijfte - mvhijfte@scoba.nl
• Juf Mariska Datthijn - madatthijn@scoba.nl
• Meester LJ Post - ljpost@scoba.nl 

Intern begeleider

• Juf Betty Veraart - bveraart@scoba.nl
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