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Beste ouders 
 

Voor u ligt de schoolkalender van de 

Schute, de basisschool waar uw kind 

naar toe gaat of binnenkort naar toe zal 

gaan. 

In deze kalender vindt u allerlei 

wetenswaardigheden over de school. 

Deze informatie kunt u ook vinden op 

onze website www.deschute.nl.  

 

Deze schoolkalender maakt onderdeel 

uit van de zogenaamde schoolgids. Deze 

kalender wordt jaarlijks uitgegeven en 

bevat allerlei gegevens over de Schute 

die voor u en uw kind van belang zijn. 

De jaarplanning voor het hele schooljaar 

is zoveel mogelijk in de kalender 

voor u ingevuld. Het kan uiteraard zijn 

dat er wijzigingen komen, of dat er 

nog nieuwe voor u belangrijke data bij 

komen. Als dit zo is, zullen we u zo 

spoedig mogelijk berichten. 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Naast de schoolkalender verschijnt ook 

nog het algemene gedeelte van de 

schoolgids. Hierin vindt u informatie 

over de doelstelling van de school, de 

schoolvakken en andere meer algemene 

informatie. De schoolgids kunt u vinden 

op de website. We willen graag een 

school zijn met een lage drempel. Hebt u 

vragen, opmerkingen of suggesties, 

schroom niet, maar leg gewoon even 

contact met de directie, intern 

begeleider of leerkrachten. 

We hopen dat het een goed schooljaar 

mag worden. 

 
 

 

Veel leesplezier, 

 

namens het team van de Schute. 

 

 

 

 
 

http://www.deschute.nl/
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Christelijke Basisschool  "de Schute". 

Schuitvlotstraat 10, 4373 AK Biggekerke 

tel.: 0118-556133 

website: www.deschute.nl  

email: schute@primas-scholengroep.nl 

reknr.: NL25 RABO 030.82.04.883 t.n.v. C.B.S. 

“De Schute” Biggekerke 

 

Directeur: 

Carla Koole  

schute@primas-scholengroep.nl  

Waarnemend directeur:  

Petra Rijn 

prijn@primas-scholengroep.nl 

 

Intern begeleider en R.T. 

Evelien Corbijn  

ecorbijn@primas-scholengroep.nl 

       

Groepsleerkrachten:  

Groep 1 en 2   

Hanneke Geljon  
hgeljon@primas-scholengroep.nl 

Mary de Kroo 

mdekroo@primas-scholengroep.nl  

     

Groep 3 en 4    

Evelien Corbijn 

Anjolie Engels-Wisse 

     

Groep 5 en 6  

Kim van Landschoot 

kvanlandschoot@primas-scholengroep.nl  

Petra Rijn 

prijn@primas-scholengroep.nl   
   

Groep 7 en 8   

Rachel de Wit 
rdewit@primas-scholengroep.nl 

Jolein Maijers 

jmaijers@primas-scholengroep.nl  

 

 

Bestuursleden Primas scholengroep: zie 

www.deschute.nl  

Kantoor Primas Tramstraat 31  

4371 BW Koudekerke 

tel: 0118-651800 

Algemeen directeur: Agnes de Jong  

 

Vertrouwenspersonen/Contactpersonen:  
Evelien Corbijn (zie onderwijsgevenden) 

De contactpersoon bieden een ‘luisterend 

oor’ voor grote en kleine zorgen en hebben 

een ondersteunende en doorverwijzende rol.  

 

Landelijke klachtencommissie, 

Postbus 694, 

2270 AR Voorburg.   

tel. 070-3861697 

 

Klachtenmelding seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, 

Vertrouwensinspecteur 

tel. 0900-1113111 (lokaal tarief) 

 

Inspectie: 

info@ownsins.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

tel. 0800-8051 (gratis) 

Schoolarts G.G.D. Zeeland 

Westwal 37, 

Postbus 345, 

4460 AS Goes 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)   

Hylkje tel: 06-24748003
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Team 

Als u een leerkracht wilt spreken of een 

vraag wilt stellen, kunt u voor of na 

schooltijd een afspraak maken. U kunt 

ook de leerkracht op haar persoonlijke 

schoolmail iets vragen of vertellen. U 

begrijpt dat de leerkrachten niet elke 

dag werken en daarom de mail niet altijd 

direct zullen beantwoorden.  

 

Medezeggenschapsraad 

De M.R. bestaat uit 4 personen, twee 

teamleden en twee ouders. 

Namens het team zijn dit: en Hanneke 

Geljon en Evelien Corbijn. 

Namens de ouders: Robbie Matthijsse en 

Helma Koets. 

De directeur is adviseur van de M.R. 

 

De Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (G.M.R.) is de 

overkoepelende M.R. van de Primas-

scholengroep. De G.M.R. bestaat uit 6 

personen, 3 personen namens de ouders 

en 3 personen namens het personeel. 

Vanuit de Schute heeft juf Hanneke 

zitting in de GMR. 

 

Peutergroep 

Op de Schute is een peutergroep. Deze 

peutergroep is een samenwerking van 

Kinderopvang Walcheren(KOW) en de 

Primas-scholengroep. 

Op woensdagmorgen en vrijdagmorgen 

zijn de peuters van 2 tot 4 jaar welkom. 

In de schoolgids leest u meer over de 

peutergroep. 

 

 

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 

Nieuwe leerlingen kunnen worden 

ingeschreven na telefonische afspraak 

bij de directeur. 

Voor kinderen die 4 jaar worden geldt 

dat ze in de periode van vier weken vóór 

hun verjaardag vijf dagdelen mogen 

proefdraaien om kennis te maken. Zo kan 

uw kind al wat wennen aan de andere 

kinderen en aan de groepsleerkrachten. 

Afspraken over de wenmorgens worden 

gemaakt in overleg met de 

groepsleerkracht. De eerste keer mag 

één van de ouders het bezoek bijwonen. 

 

Schooltijden 

Dag   Tijd  Groep 

Maandagmorgen  8.30 -12.00     1-8 

Maandagmiddag 13.15 -15.15     1-8 

 

Dinsdagmorgen  8.30 -12.00     1-8 

Dinsdagmiddag 13.15 -15.15     1-8  

 

Woensdagmorgen  8.30 -12.15     1-8 

 

Donderdagmorgen 8.30 -12.00     1-8 

Donderdagmiddag  13.15 -15-15     1-8 

 

Vrijdagmorgen 8.30 -12.00     1-8 

Vrijdagmiddag  13.15 -15.15     5-8

  

 

Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is en om die reden niet 

naar school kan komen wilt u dit dan 

telefonisch, vóór schooltijd, aan ons 

laten weten? 
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Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
Herfstvakantie 15 okt. -  20 okt. 2018 

Kerstvakantie 24 dec. 2018 - 5 jan. 2019 

Voorjaarsvakantie 4 mrt. - 9 mrt. 2019 

Paasvakantie  19 apr. -  22 apr. 2019 

Meivakantie  19 apr. -  4 mei 2019 

Hemelvaart  30 mei-   31 mei 2019 

Pinksteren  10 juni -  11 juni 2019 

Zomervakantie 8 juli -  17 aug. 2019 

Studiedagen:  

Dag van de leraar:   5 okt. 2018  

Team studiedag:   4 juni 2019 

Studiemiddagen:  

Donderdagmiddag:   28 feb. 2019  

Donderdagmiddag:   27 juni 2019 

     

Ouderbijdrage 

Jaarlijks wordt er een vrijwillige 

ouderbijdrage van € 25,00 per leerling 

gevraagd. Dit geld wordt besteed aan zaken 

zoals sinterklaascadeautjes, vieringen, 

kerstgeschenkjes, projecten en andere 

bijzondere activiteiten. Het is voor het 

welslagen van genoemde activiteiten van belang 

dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt. Wij 

vragen u om deze vrijwillige bijdrage te 

betalen zodat genoemde activiteiten door 

kunnen gaan.  

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u 

een nota waarop staat hoe u de ouderbijdrage 

kunt voldoen. 

 

Pauze 

Halverwege de morgen is er een korte pauze. 

Uw kind kan hiervoor zelf iets meenemen van 

thuis, een beker melk of sap, fruit, een 

boterham.  

Geef een beker mee en geen pakjes drinken 

i.v.m. het milieu. 

Omdat goede voeding belangrijk is, zijn snoep, 

chips of limonade niet toegestaan. Geef uw 

kind dus gezonde voeding mee! 

 
Elke woensdag, donderdag en vrijdag hebben 

we op school GRUITdag, dat betekent dat we 

op deze morgens alleen Groente of Fruit 

mogen meenemen, naast een beker met 

drinken. 

 

 

Boterhammenbrigade: de tussenschoolse 

opvang van KOW 

Hoe werkt het?  

Lukt het niet om uw kind tussen de middag op 

te halen om samen te eten? Geen nood. 

Kinderopvang Walcheren verzorgt tussen de 

middagopvang. We noemen dit de 

Boterhammenbrigade. Bij de 

Boterhammenbrigade eten enthousiaste 

pedagogisch medewerkers en/of vrijwilligers 

gezamenlijk met de kinderen. Daarna kunnen 

de kinderen lekker spelen totdat ze weer naar 

hun klas moeten.  

 

Op deze pagina leest u hoe u uw kind kunt 

inschrijven voor de Boterhammenbrigade: 

www.boterhammenbrigade.nl.  

 

Na het inschrijven krijgt u toegang tot een 

digitale ouderpagina. Hier kunt u uw kind aan- 
en afmelden en tegoed inkopen.  

 

In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld 

worden tot 12.00 uur door telefonisch contact 

op te nemen met het administratiekantoor: 

085-2734910. 

Het is niet mogelijk om via school de overblijf 

te regelen of contant te betalen. Bij het tijdig 

afmelden van vaste overblijfdagen worden 

geen kosten in rekening gebracht.  

Wat kost het? 

Voor het schooljaar 2018-2019 betaalt u  

€ 2,60 per keer.  

U koopt vooraf een saldo overblijfbeurten in. 

Voor de Boterhammenbrigade ontvangt u geen 

kinderopvangtoeslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boterhammenbrigade.nl/
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Uw kind is welkom om na 
schooltijd te ontspannen bij 
de buitenschoolse opvang 
(BSO) 
 

Gaat uw zoon of dochter al naar de 
buitenschoolse opvang? Zo niet, dan vertellen 
we u er graag meer over! 
 

Uw kind is welkom bij de 
buitenschoolse opvang (BSO) 
 
Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je 

niets liever dan ontspannen en fijn spelen met 

leeftijdsgenootjes. Dat kan  bij de BSO! 

 

Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er 
eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het 
speeltijd. Samen buitenspelen, verkleden, 
knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel 
meer. Bij de BSO organiseren we activiteiten 
rondom de vier thema’s; sport & spel, kunst & 
cultuur, techniek en natuur. Vanzelfsprekend 
mogen de kinderen zelf kiezen wat zij leuk 
vinden om te doen. 
In de schoolvakanties maken de medewerkers er 

een echt feestje van. Het is tenslotte vakantie!   

 
Beleef de dag mee met Mijn KOW 
Met het digitale ouderportaal Mijn KOW kunt u 
zien wat uw kind meemaakt bij de BSO. We 
plaatsen hierop foto’s en korte verslagen. Zo 
blijft u altijd en overal op de hoogte via uw 
computer, tablet en smartphone. Ook vindt u 
hier belangrijke documenten eenvoudig terug, 
zoals facturen en overeenkomsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contracten en kosten  
Heeft u een vaste dag per week opvang nodig of 
af en toe een uurtje? Alleen tijdens 
schoolvakanties of juist niet in de vakanties? 
Kinderopvang Walcheren biedt verschillende 
contractvormen aan. Ga naar 
www.kinderopvangwalcheren.nl om de 
mogelijkheden te bekijken. De kosten voor 
kinderopvang hangen af van het aantal uur en 
het pakket dat u afneemt en of u in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoeslag. Met de KOW 
Rekentool op 
www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/reken
tool rekent u snel en eenvoudig uit hoeveel 
kinderopvang in uw situatie kost.  
 
Kom eens kijken!  
Op www.kinderopvangwalcheren.nl vindt u 
meer informatie over de BSO en de 
verschillende locaties. U en uw kind zijn van 
harte welkom voor een vrijblijvende 
rondleiding. Maak hiervoor een afspraak via de 
website of via de afdeling Klantadvies 
(klantadvies@skow.nl of 0118-626350).  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan online via 
www.kinderopvangwalcheren.nl. Er zijn geen 
kosten aan de inschrijving verbonden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
mailto:klantadvies@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
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Bibliobus 

De onderwijsbibliobus “De Columbus” komt 

in Biggekerke op donderdagmiddag één 

keer per maand. De kinderen worden dan 

in de gelegenheid gesteld om de bus te 

bezoeken. De kinderen van groep 1 tot en 

met 4 gaan onder leiding van een ouder 

naar de bibliobus. De leerlingen van de 

groepen 5 tot en met 8 gaan zelfstandig 

naar de bus. 

Aangezien we het heel belangrijk vinden 

dat kinderen heel veel boeken lezen, vindt 

het bezoek aan de bibliobus onder 

schooltijd plaats. 

 

Verjaardagen 

Als uw kind jarig is wordt dat op school 

natuurlijk gevierd, elke groep heeft zijn 

eigen manier om een jarige in het zonnetje 

te zetten. Een traktatie wordt altijd zeer 

gewaardeerd door medeleerlingen en 

natuurlijk ook door de leerkrachten. Er 

zijn veel lekkere, gezonde traktaties te 

bedenken. Op school zijn er boeken met 

voorbeelden. Het is niet toegestaan dat 

er op snoep (lolly’s, snoepzak, spekken, 

mars, enz.…) wordt getrakteerd!  

Uw kind mag ook altijd even de klassen 

rond om zich door de andere leerkrachten 

te laten feliciteren. 

Het is de bedoeling dat de kinderen in hun 

eigen groep trakteren, dus niet allerlei 

kinderen in andere groepen. 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf op 

school om groepsfoto’s te maken. Om de 

twee jaar worden er portretfoto’s van de 

kinderen gemaakt. In de nieuwsbrief zal 

tijdig bekend gemaakt worden wanneer de 

fotograaf komt. De foto's zijn vrijblijvend 

te bestellen. 

 

Merken 

Om moeilijkheden te 

voorkomen willen we u 

vragen om laarzen, 

regenjacks, bekers, 

doosjes, speelgoed, 

boeken, enz. te voorzien van de naam van 

het kind. 

Als er ongemerkte voorwerpen op school 

blijven liggen, worden deze nog enige tijd 

bewaard in een doos in de hal als 

“gevonden voorwerpen”. Als er iets kwijt is 

kunt u in deze doos zoeken naar de 

vermiste voorwerpen 
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Wij zijn een sportieve 

school! 
Sinds 2009 is de Schute een sportieve 

school. 
Onze school werkt aan een gezonde en 

actieve leefstijl voor de leerlingen. 

Elke dag (zeker een uur!) bewegen … 

Je lekker fit voelen, plezier maken en 

leren van bewegen. 

Streven naar een gezond gewicht. 

Lekker in je vel zitten en 

gezondheidsproblemen voorkomen. 

Weerbaar zijn. 

Zelfvertrouwen, je eigen grenzen bewaken 

en de grenzen van anderen respecteren. 

Motorisch vaardig zijn. 

Goed bewegen om met plezier mee te 

kunnen doen aan sport en spel. 

 

Op school hebben we een beweegteam. 

Deze mensen bedenken samen met de 

leerkrachten op school, en met 

medewerkers van (sport- en jeugd) 

organisaties uit de buurt lessen, 

sportactiviteiten en acties om de kinderen 

te stimuleren om veel te bewegen en 

gezond te eten. 

Helpt u mee uw kind(eren) een gezonde en 

actieve leefstijl aan te leren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haalt u uw dagelijkse dosis 30 minuten 

bewegen? 

Twee dingen zijn enorm belangrijk voor 

een gezonde leefstijl: 

gezond eten en gezond bewegen. U 

beweegt voldoende wanneer u minimaal vijf 

dagen in de week, 30 minuten matig 

intensief beweegt. Doe de Caloriechecker 

en Beweegwijzer! Op 

www.wateetenbeweegik.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wateetenbeweegik.nl/
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Gymnastiek 

Groep 1-2 heeft op dinsdag haar vaste 

gymdag in het lokaal van groep 1-2. Als het 

weer niet toelaat dat er buiten gespeeld 

kan worden, wordt er ook op andere dagen 

binnen gegymd. 

Het is hygiënisch om tijdens de gymlessen 

gymschoenen te dragen. Daarom vragen we  

u een paar gymschoenen ( met elastiek of 

klittenband) voorzien van naam mee te 

geven naar school. Omdat er niet altijd 

vaste gymtijden zijn blijven de 

gymschoenen steeds op school. 

 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 

sporten in de gymzaal op dinsdag en 

donderdag. Deze lessen vinden plaats in de 

gymzaal te Meliskerke(tot de 

kerstvakantie) Het dragen van 

sportkleding is verplicht. Het is niet 

toegestaan om te sporten in kleren die ook 

in de klas worden gedragen. De jongens 

dragen een sportbroekje met shirt en 

gymschoenen. Meisjes mogen in een 

gympakje of sportbroek met shirt en 

gymschoenen sporten. Denk eraan: geen 

gymschoenen met zwarte zolen! 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gymtijden zijn als volgt: 

Groep 1 - 2:  dinsdagmorgen  

Groep 3 – 8: dinsdagmorgen 

donderdagmorgen 

 

 

Na de gymles mogen de leerlingen als 

deodorant alleen deo-rollers gebruiken en 

geen spuitbussen. 

 

Motorische screening 

De leerkracht neemt tijdens de lessen 

bewegingsonderwijs jaarlijks bij alle 

kinderen (groep 1-8) een beweegtest af.  

Wanneer er een achterstand in de grote 

motoriek geconstateerd wordt worden de 

ouders hiervan in kennis gesteld en worden 

mogelijke acties besproken. 
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Contact ouders-school 

Belangrijk voor een goede relatie tussen 

ouders en leerkrachten is het niet 

aarzelen om bij elkaar aan te kloppen, ook 

al zijn er geen grote problemen. 

 

Bij alle kinderen uit groep 1 komt de 

groepsleerkracht eenmaal per jaar op 

huisbezoek. Als het wenselijk is kan 

natuurlijk altijd een gesprek worden 

aangevraagd. 

De kinderen uit groep 2 krijgen twee maal 

per jaar, in februari en juni, een rapport 

mee naar huis. De ouders van alle kleuters 

worden in november en maart uitgenodigd 

voor de 10-minutengesprekken. 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 

krijgen tweemaal per jaar een rapport mee 

naar huis, in februari en juni. Naar 

aanleiding van de vorderingen van uw kind 

wordt u in november en in februari 

uitgenodigd voor het 10-minutengesprek 

(zie kalenderoverzicht). 

Tussentijdse gesprekken kunnen altijd 

aangevraagd worden. 

Verder organiseren we aan het begin van 

elk schooljaar in alle groepen een 

informatieavond. Op die avond vertellen de 

groepsleerkrachten over de werkwijze in 

de klas en laten zien welke methodes en 

materialen daarbij worden gebruikt. 

Ook worden de ouders uitgenodigd voor 

een oudervertelgesprek. De leerlingen die 

naar een nieuwe leerkracht( groep 3,5,7) 

gaan worden hiervoor uitgenodigd.  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Over actuele zaken en bijzondere 

activiteiten worden de ouders op de 

hoogte gehouden via een nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief wordt gepubliceerd op de 

website van de school www.deschute.nl . 

Ouders ontvangen een mail wanneer er een 

nieuwsbrief is geplaatst. 

 

Als er vragen zijn over uw kind of over 

schoolaangelegenheden, dan is het altijd 

mogelijk een gesprek aan te gaan of voor 

een later tijdstip aan te vragen.  

Wel dringen we er op aan om de juiste 

procedure in acht te nemen: 

- in eerste instantie kunnen ouders met 

vragen, klachten, suggesties, ideeën, 

etc. terecht bij de groepsleerkracht 

van hun kind. 

- als dit gesprek niet tot een oplossing 

leidt of onbevredigend verloopt, kan 

contact opgenomen worden met de 

directeur. 

- in laatste instantie is het 

managementteam te benaderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deschute.nl/
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Schoolregels 

Het team van de Schute wil dat iedereen 

zich op onze school prettig en veilig voelt. 

Wij verwachten dan ook dat iedereen zich 

aan onze schoolregels houdt: 

 We zijn vriendelijk en beleefd 

tegenover anderen. 

 We gaan zorgvuldig om met onze eigen 

en andermans spullen. 

 Wanneer we mis zijn geweest 

tegenover een ander bieden we 

daarvoor onze excuses aan en praten 

er met elkaar over. 

Wanneer deze regels overtreden worden, 

zal de desbetreffende persoon daarop 

aangesproken worden. Het overtreden van 

deze regels heeft altijd consequenties. 

 

Ouders ontvangen bij inschrijving van hun 

kind een pestprotocol van de Schute. 

In het veiligheidsplan van de Primas-

scholengroep staan de uitgangspunten van 

een sociaal veilige school. 

 

 Ouders/verzorgers stemmen ermee in 

dat hun kind meegaat op schoolreis en 

betalen de daarbij horende kosten. 

 De ouders/verzorgers verplichten zich 

tot het betalen van de jaarlijkse 

ouderbijdrage wanneer hun kind staat 

ingeschreven op de Schute.  

 

Foto en film  

Regelmatig worden er op school foto´s 

en/of video-opnamen gemaakt. Dit kan 

variëren van het maken van foto´s en films 

van feestjes en excursies tot het 

gebruiken van foto- en filmmateriaal voor 

de site of voor onderwijskundige 

doeleinden. Hebt u hiermee problemen? 

Laat het ons even weten. 

Wij zorgen er dan voor dat uw kind 

(letterlijk) buiten beeld blijft. 

 

 

 

Wat is de leerplicht? 
Zie website (www.deschute.nl ) onder kopje 

links. www.rijksoverheid.nl/leerplicht   

 

Verlof aanvragen 

Kinderen mogen nooit zonder reden van 

school wegblijven. Voor verlof en een vrije 

dag zijn strikte regels opgesteld. Deze 

kunt u op de website terugvinden onder 

het kopje “Plannen”. 

Ongeoorloofd verlof wordt gemeld aan de 

leerplichtambtenaar. 

Bij een eerste overtreding van een dag 

krijgt u een waarschuwing. Kosten daarna 

zijn 75 euro per kind per dag. 

Meer informatie op de volgende websites: 

www.lereninzeeland.nl 

www.leerplichtwegwijzer.nl  

 

Tijdens de toets-weken kunt u geen verlof 

aanvragen voor uw kind. De toets-weken 

zijn half januari tot half februari en eind 

mei tot eind juni. 

 

Vanuit de Primas scholengroep is een 

klachtenregeling van belang met 

betrekking tot regels, schorsing en 

verwijdering. 

Artikel 24 en 42a WPO. Deze vindt u op 

de website(www.deschute.nl ).  

 

Jeugdpolitie 

Vanuit de jeugdpolitie Zeeland is Sjac van 

Eijzeren aan onze school verbonden. Hij 

ondersteunt de school met hulp bij 

problemen als 

pesten, spijbelen 

of omgaan met je 

vrienden.  

 

 

http://www.deschute.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/leerplicht
http://www.lereninzeeland.nl/
http://www.leerplichtwegwijzer.nl/
http://www.deschute.nl/
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

 

 

Wat kan schoolmaatschappelijk werk 

betekenen? 

Het schoolmaatschappelijk werk 

maakt samen met leerlingen, hun 

ouders en leerkrachten problemen 

inzichtelijk en bespreekbaar. 

Indien nodig legt het 

schoolmaatschappelijk werk contact 

met gespecialiseerde hulp buiten 

school in overleg met de 

betrokkenen.  

 

De positie  

De schoolmaatschappelijk werker is 

in dienst van Maatschappelijk Werk 

Walcheren en heeft een eigen, 

onafhankelijke positie en 

verantwoordelijkheid. 

Vanzelfsprekend wordt de hulp 

afgestemd op de zorgstructuur van 

de school en andere vormen van 

(jeugd)zorg. Er vindt regelmatig 

overleg plaats met de 

zorgcoördinator of interne 

begeleider. 
 

De taken  

De schoolmaatschappelijk werker: 

 Geeft advies en informatie aan 

leerlingen, ouders en 

leerkrachten. 

 Biedt kortdurende hulp aan 

leerlingen en ouders bij vragen 

over of problemen met opgroeien, 

opvoeden en/of school. 

 Leidt ouders en kinderen toe naar 

speciale en geïndiceerde vormen 

van zorg (indien nodig) en verzorgt 

de coördinatie.  

 Ondersteunt interne 

leerlingbegeleiders en 

leerkrachten wanneer er signalen 

van zorg zijn over leerlingen.  

 Neemt deel aan het Zorg- en 

Adviesteam en brengt specifieke 

deskundigheid in bij het in kaart 

brengen van een probleem en de 

mogelijke oplossingen. 

 

De werkwijze 

De schoolmaatschappelijk werker zet 

signalen, problemen en eventuele 

eerdere hulp op een rij en 

inventariseert mogelijke invloeden op 

de leerling. In overleg met de 

leerling, de ouders en de school 

wordt een plan van aanpak opgesteld. 

De schoolmaatschappelijk werker 

heeft daarbij oog voor de omgeving 

en leefsituatie van de leerling en de 

ouders. Binnen de 

samenwerkingsrelatie tussen leerling, 

ouders en school is er aandacht voor 

de verschillende belangen en de 

privacy van de leerling en de ouders.  

 
 
 
 
 

De schoolmaatschappelijk werker van  

de Schute is: 
 Hylkje van der Vlugt 

06-24748003 of hvdvlugt@mww.nl 

(ma/di/do/vrij) 
 

Postadres: Sint Sebastiaanstraat 12 

4331 PL Middelburg 
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De schoolarts 

Het is de bedoeling dat elk jaar de 

schoolarts een aantal kinderen van onze 

school zal onderzoeken. De GGD-Zeeland 

heeft een programma gemaakt wanneer de 

leerlingen worden onderzocht. 

Het programma ziet er voorlopig als volgt 

uit: 

Logopedische screening: Kinderen tussen 

4,9 en 5,9 jaar. 

Preventief gezondheidsonderzoek:  

5-jarigen. 

Onderzoek door de jeugdartsassistente: 

10-jarigen 

Het preventie gezondheidsonderzoek 

vindt plaats in Middelburg. U krijgt 

hiervoor enkele weken van tevoren een 

schriftelijke uitnodiging. 

Onderzoek door de jeugdartsassistente 

vindt meestal plaats in het Dorpshuis. 

 

Schoolkeuzetoets 

Als uw zoon/dochter in groep 8 zit, zal de 

keuze gemaakt moeten worden naar welk 

type vervolgonderwijs hij/zij het best kan 

gaan. Een “gewichtig” moment en van groot 

belang voor de toekomst van uw kind. 

 

De groepsleerkracht zal u het advies 

geven welke mogelijkheden er zijn voor uw 

zoon/dochter over het vervolgonderwijs.  

Het advies van de leerkracht is leidend 

voor de keuze van een vervolgschool.  

Naast het advies van de leerkracht maken 

alle leerlingen een eindtoets in april. 

Op de Schute maken de leerlingen de IEP-

toets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderhulp 

Ieder jaar zijn er een aantal ouders 

enthousiast binnen school bezig om te 

helpen bij diverse activiteiten zoals 

handvaardigheid, groepslezen, 

gezelschapsspelletjes, sportdagen en 

feesten. 

Uw hulp is voor alle kinderen en 

leerkrachten erg plezierig.  

Elk jaar is er een klassenouder per groep 

die bepaalde zaken coördineert. 

Eenmaal per jaar ontvangt u een 

ouderhulplijst waarop u zich kunt 

aanmelden voor activiteiten waarin u 

geïnteresseerd bent. 
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Schoolreis-Schoolkamp 

De kinderen maken op school een eendaags 

schoolreisje of gaan op schoolkamp. De 

kinderen uit groep 7-8 gaan om het jaar op 

schoolkamp. In het jaar van het 

schoolkamp gaan de kinderen van groep 1-6 

op een eendaagse schoolreis.  

In het jaar dat er geen schoolkamp is gaan 

alle kinderen van groep 1 -8 op een 

eendaagse schoolreis. De reisdoelen 

worden ruim van tevoren bekend gemaakt. 

U ontvangt dan ook bericht wat de kosten 

zijn.  

 

Dorpskrant 

Al vele jaren wordt er in Biggekerke een 

dorpskrant uitgebracht. De school 

verzorgt een aantal pagina’s voor de 

dorpskrant.  

 

Sportdag 

Jaarlijks wordt er een sportdag 

georganiseerd. Vanaf dit schooljaar wordt 

voor de groepen 5 tot en met 8 samen met 

nog 3 andere scholen van West-Walcheren 

de sportdag gehouden.  

De groepen 1 tot en met 4 houden op 

dezelfde dag sportdag in Biggekerke. 

  

Bijzondere Activiteiten 

In de loop van het schooljaar zijn er een 

aantal bijzondere gebeurtenissen, waaraan 

in alle groepen ruimschoots aandacht 

geschonken wordt, zoals bijvoorbeeld 

Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, 

Kinderkunstweek, Pasen etc. 

De kerstviering telt als schooltijd en 

daarom verwachten we alle kinderen op de 

viering. 

 

 

 

 

 

 

Acties voor goede doelen. 

Op maandagmorgen mogen de kinderen 

geld meebrengen voor het goede-

doelenpotje. Met deze bijdrage is het 

mogelijk om speciale acties te 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school (vooral de leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8) neemt deel aan een 

aantal goede doelen acties, zoals de 

kinderpostzegels, Jantje Beton, 

Schoenendoosactie en incidentele andere 

goede-doelen-acties.  

De deelname aan dit soort acties wordt 

eerst besproken in de 

medezeggenschapsraad. 

Als er een actie van start gaat, wordt via 

de nieuwsbrief hierover informatie 

gegeven. 

 

  
 


