Tijden en roosters 2021-2022
Schooltijden
Sinds 2008 werken wij met gelijke begin- en eindtijden voor alle groepen.
Onderbouwgroepen gaan gemiddeld iets langer naar school dan op veel andere scholen,
bovenbouwgroepen iets korter. Gedurende hun hele schooltijd hebben alle leerlingen de
verplichte 7520 lesuren. Alle groepen zijn vrij op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Wij
hanteren een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school overblijven.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08:30 – 14:45

08:30 – 14:45

08:30 – 12:15

08:30 – 14:45

08:30 – 12:15

Bewegingsonderwijs
Spel/Gymnastiek groep 1 & 2:

dagelijks buitenspel, bij slecht weer gym in de speelzaal
op eigen locatie.

Gymlessen groepen 3 t/m 8:
Dinsdagmorgen:

Groep Q8, Q7, K3/Q3 en K4

Dinsdagmiddag:

Zaal vrij voor inzetten spel en bewegend leren

Woensdagmorgen:

Zaal vrij voor inzetten dans en bewegend leren

Donderdagmorgen:

Groep T8, T7, Q5/6, Q4/5

Donderdagmiddag:

Groep T5, T6

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

15 april 2022 t/m 14 april 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli 2022 t/m 2 september 2022

Mochten er in de loop van het schooljaar veranderingen in het rooster plaatsvinden, dan wordt
u hiervan tijdig op de hoogte gebracht via onze maandberichten.

Zorg
Leerkrachten met extra taken
●

Intern begeleider: Joyce Schink

●

Vertrouwenspersonen: Inge van Iwaarden, Nienke de Haan

●

SterQ-coördinatie: Kim Verweij

●

Onderwijsassistent: Emily Niemantsverdriet (regulier), Maarten Kunst (SterQ)

●

I.C.T.-coördinator: Karin van Opdurp, Patrick de Booij

●

Dalton-coördinatoren: Nienke de Haan en Judith Griffioen

Schoolmaatschappelijk werk
Ouders kunnen in het belang van hun kind een beroep doen op maatschappelijk werkers van
“Schoolmaatschappelijk werk”. Ook leerkrachten kunnen voorstellen richting ouders doen
om een kind aan te melden. Aanmelding verloopt altijd via de intern begeleider van school.
Voorafgaand aan gesprekken met kinderen zal de maatschappelijk werker altijd een
gesprek hebben met de ouder(s). De maatschappelijk werker verstrekt geen inhoudelijke
informatie over de gesprekken en begeleiding aan de leerkrachten

Schoolhond Suus

Ouders in de school
Ouders kunnen op verschillende manieren en in verschillende geledingen meedenken en
meepraten over het onderwijs op onze school. Hieronder geven we de huidige
samenstelling van de verschillende geledingen.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert de verschillende activiteiten onder en buiten schooltijd die in de
loop van het jaar plaatsvinden. Zij doet dit in overleg met teamleden. Hiervoor doet ze vaak
een beroep op groepsouders en andere hulpouders. De volgende ouders zitten hier in:
Maaike Ijdema, Joyce Tanihatu, Natascha Eversdijk, Marlien Kramer, Loes de Jong, Silvia
Haanstra, Linda van Dijke en Jamie Fernandindus. Leerkrachten in de OR: Carola
Dingemanse en Hennie Lockefeir
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad wordt verplicht gekend in verschillende onderwerpen die
organisatie en kwaliteit van het onderwijs en de school aangaan. De
medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over deze zaken. De
volgende ouders zitten hier in: Mark Minderhoud, Martin Weeda, Ruud Lak, Lenny v/d
Watering, Lisette Rijnberg.Leerkrachten in de MR: Kim Verweij, Marloes Wondergem, Inge
van Iwaarden, Cynthia Malcorps
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van €20,00 van de ouders om allerlei zaken,
zoals de verschillende feesten, excursies en toernooien te financieren. Deze zaken kunnen
niet uit het reguliere schoolbudget worden betaald, maar wij vinden ze wel heel belangrijk
voor alle kinderen! De ouderraad informeert u jaarlijks over de hoogte van de bijdrage en
de wijze van betalen. Op de jaarlijkse ouderavond wordt door de ouderraad verantwoording
afgelegd over de besteding van het vorig schooljaar (afrekening) en de voorgenomen
bestedingen van het komend schooljaar (begroting).
Daarnaast vraagt de school een extra vrijwillige bijdrage voor excursies en schoolreizen.
De exacte bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld, zodra de afspraken over de
bestemming en vervoer zijn vastgelegd. We stellen het zeer op prijs dat u zich zoveel
mogelijk houdt aan de richtlijn van €5,00 zakgeld per schoolreis.
De schoolreizen hebben niet alleen een ontspannend karakter, maar vaak ook een
educatief en zeker een sociaal karakter. Daarom vinden we het belangrijk dat alle
kinderen mee gaan en mee kunnen. Wanneer de kosten voor de schoolreis financiële
problemen geven, kunt u bij de directeur van de school informatie inwinnen over mogelijke
alternatieven. Hij kan u daar zo nodig in begeleiden. Een enkele keer kan het voorkomen
dat de school een kleine vrijwillige bijdrage in de vervoerskosten vraagt ten behoeve van
een excursie. Dit bedraagt dan meestal niet meer dan ± €2,50. Deze excursies worden pas
in de loop van het schooljaar gepland, afhankelijk van de situatie en het aanbod.

Kinderopvang voor, tijdens en na schooltijd
Voor- en naschoolse opvang
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/rekentool 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- 61 45 32).
Inschrijven kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl.

Dalton Kindcentrum
De Tweemaster-Kameleon is een “Dalton Kindcentrum” voor (op termijn) kinderen van 0 t/m
12 jaar. Het kindcentrum bestaat uit kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool. Omdat
het onderwijs wordt gegeven volgens de Dalton-principes, gaan ook de andere onderdelen
van het kindcentrum steeds meer op de Dalton-werkwijze werken. Dit krijgt in het
schooljaar 2021-2022 steeds meer vorm.
De aansturing van het totale kindcentrum is in handen van de directie van de basisschool.
Juridisch vallen de verschillende onderdelen echter nog steeds onder verschillende
besturen, omdat dit wettelijk gezien op dit moment niet anders kan. De school valt onder
“Stichting Archipelscholen”, de kinderopvangvormen en peuterspeelzaal onder “Stichting
Kinderopvang Walcheren”.
Peutergroep
Voor u het weet, is uw kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe
dingen te ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of
haar om naar de peutergroep te gaan.
De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4
jaar) leren om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen
en doen spelletjes. Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor
regelmaat en vertrouwen. Kinderopvang Walcheren werkt met de ontwikkelingsgerichte
methoden Uk & Puk en Bas. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden
gestimuleerd. Kinderen komen in principe 2 dagdelen van 4 uur naar de peutergroep.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Sommige peuters hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaalemotioneel vlak. Zij krijgen dan van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat zij 4 in plaats van 2 dagdelen naar de
peutergroep komen en dat hun ontwikkeling extra gestimuleerd wordt. Ga voor meer
informatie naar: www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/peutergroep/vve/.
Kosten
De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden
werken of studeren, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Als ouders/verzorgers geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen zij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Met de KOW Rekentool op www.kinderopvangwalcheren.nl/tarieven/rekentool rekent u snel
en eenvoudig uit hoeveel kinderopvang in uw situatie kost.
Inschrijven kan online via www.kinderopvangwalcheren.nl.

Goed om te weten voor het starten
Op de deze en volgende pagina’s geven we voor alle nieuwe ouders de belangrijkste
informatie om direct goed aan de slag te kunnen op de Tweemaster-Kameleon. Afhankelijk
van de exacte groep waarin uw kind start op onze school, zal niet alle informatie even
relevant zijn.
Ziekmelden / Afmelden
Het kan zijn dat uw kind door ziekte of anderszins verhinderd is naar school te komen. Wij
verwachten in zo’n geval van u zo spoedig mogelijk bericht. Als wij bij aanvang van de
lessen geen bericht hebben ontvangen dan zijn wij genoodzaakt zelf te informeren.
Graag vanaf 08.15 uur contact opnemen met de school: 0118-490187
Wennen
Voordat uw kind vanaf de 4e verjaardag officieel naar school komt mag hij/zij vijf dagdelen
meedraaien op school. De afspraken voor deze wenmomenten worden door de leerkracht in
overleg met u gemaakt. We verwachten u en uw kind tussen 8.20 en 8.30 uur op school. De
leerkracht zal u en uw kind even wegwijs maken en uitleggen waar de jas/tas mag worden
opgehangen. Daarna mag uw kind met u tijdens het inloopmoment de klas in. Natuurlijk is
het voor u als ouder mogelijk om even bij uw kind te blijven. Ons advies is om na de
kennismaking met de juf en de klas afscheid te nemen.
Leerling gegevens
Soms is de formele inschrijving van uw kind al langere tijd geleden. In die tussentijd kan er
veel zijn veranderd in de situatie. Wilt u dit controleren en evt. aanvullen of verbeteren? We
vragen vooral aandacht voor eventueel opgebouwde allergieën of ziektes. De leerkrachten
kunnen dan vanaf het eerste moment zo goed mogelijk rekening houden met deze
informatie.
Instromen na 4e verjaardag
Kinderen die tot 1 oktober 4 jaar worden komen vanaf de zomervakantie in groep 1. Kinderen
die tussen 1 oktober en 31 december instromen noemen we “herfst-leerlingen”. Dit houdt in
dat we aan het einde van het schooljaar nadrukkelijk gaan bekijken en beargumenteren of
deze kinderen in het volgend schooljaar nog een jaar in groep 1 zullen blijven of mee gaan
naar groep 2.

Halen en brengen
Het plein is ongeveer een half uur voor aanvang van de lessen open. Ongeveer 10 minuten
voor schooltijd zijn er leerkrachten als pleinwacht aanwezig. Ongeveer 5 minuten voor de
start van de lestijd gaat de bel. Dit is het teken dat de leerlingen zich in een rij verzamelen op
een vaste plaats op het plein. Daarna lopen zij met de leerkracht mee naar de klas. Nadat de
kinderen hun tas en jas hebben opgehangen mogen zij hun eten en drinken in de daarvoor
bestemde bakken zetten.
Als de kinderen naar huis gaan, lopen zij met de leerkracht naar het plein, waar de ouders
op hen staan te wachten. Mocht uw kind door iemand anders opgehaald worden dan de
gebruikelijke personen, wilt u dit dan even doorgeven aan de leerkracht!? Dan weet zij
namelijk dat het kind met de juiste persoon meegaat. Op deze momenten is er bovendien
gelegenheid om kort informatie uit te wisselen met de leerkracht of een afspraak te
maken voor een langer gesprek op een moment na schooltijd.
Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar (meestal in de 3e of 4e lesweek) wordt in elke groep een
informatieavond gehouden waarin we uitleggen en laten zien wat er in de groepen gebeurt.
Wij raden u aan hierheen te komen. Ook de ouders van wie het kind nog niet op school zit,
maar wel dit schooljaar zal komen, zijn van harte uitgenodigd!
Regen op het plein
Bij flinke regen mogen leerlingen vanaf een 10 minuten voor schooltijd naar hun klas. Er is
vanaf dat moment ook geen pleinwacht meer op het plein. Houdt u hiermee rekening door
uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen of brengen bij slecht weer!?
Rapporten en gesprekken
Wij willen de ontwikkeling van uw kind graag goed volgen. Dit doen we aan de hand van
diverse toetsen en observaties. Wij zullen deze middelen gebruiken om te zien hoever de
kinderen in hun ontwikkeling zijn. De resultaten zullen besproken worden tijdens de
rapportgesprekken en huisbezoeken.
Elk jaar zijn er 3 rapportage- en gespreksmomenten:
1e gesprek: september.
Tijdens een ‘omkeer’ gesprek zal de leerkracht proberen een

beeld te krijgen van de leerling op basis van de informatie die
u als ouder geeft.

2e gesprek:

februari. Het eerste rapport wordt uitgereikt. U kunt
intekenen op een gesprek hierover.

3e gesprek:

juni. Het tweede rapport wordt uitgereikt. Ook nu kunt u weer
een gesprek aanvragen.

Alle rapporten worden verzameld in een rapportmap. We vragen u deze map getekend
binnen 3 weken weer mee terug te nemen naar school.

Gevonden voorwerpen
Wij willen u vragen om uw spullen van uw kind de naam te schrijven. Want er raakt wel
eens iets kwijt. Denk aan bekers, bakjes, jassen, gymschoenen e.d. In de rapportgesprekweken wordt de mand met gevonden voorwerpen uitgestald en kunt u ook zelf nog kijken
of er iets in zit wat u kwijt was.
Leerplicht en absentie(s)
Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Zij moeten dan elke dag naar school. Kinderen van
4 jaar zijn formeel nog niet leerplichtig, maar voor hen is het wel belangrijk dat ze zo veel
mogelijk naar school komen. Is uw kind toch nog heel erg moe na de start, maak dan met de
leerkracht aangepaste afspraken. Als kinderen ontbreken in de klas zal de leerkracht
achterhalen waarom uw kind er niet is. Dit is vaak een erg tijdrovend karwei, dat ten koste
gaat van de lessen in de klas. Wij verwachten van u dat wanneer uw kind niet naar school
kan komen (bijv. door ziekte e.d.) dat u dit voor 9:00 uur laat weten via 0118-490187.
Pauzehapje
Rond 10:15 uur zullen de kinderen met elkaar gaan eten en drinken. Wij hebben liever geen
priklimonade en ongezonde etenswaren.

Schoolshirt
Alle kinderen maken tijdens sporttoernooien en schoolreizen gebruik van een school t-shirt
dat zij in bruikleen krijgen. Het shirt moet na het toernooi weer onbeschadigd ingeleverd
worden op school. Ouders van de ouderraad zorgen er daarna voor dat de shirts worden
gewassen. Beschadigde t-shirts worden in rekening gebracht bij de ouders.

Zindelijkheid en toiletbezoek
In de klas hangen voor de jongens/meisjes kaarten bij de deur voor het toiletbezoek. De
kaart hangt standaard op groen. Als een leerling naar het toilet gaat hangt hij/zij de
kaart op rood. Na het toiletbezoek wordt de kaart weer op groen gehangen. Is de kaart
rood, dan moeten de andere kinderen wachten. Er zijn duidelijke regels: jongens moeten
zittend plassen, na het toiletbezoek moeten de handen gewassen worden. Verder vinden
wij dat een kind in principe zindelijk moet zijn en zich alleen moet kunnen redden op de
wc. Wij vragen u als ouder om dit met uw kind te oefenen. Natuurlijk helpen wij u kind
wanneer het nodig is.
Hoofdluis
Op elke school komt wel eens een keer hoofdluis voor. Als school willen wij graag voorkomen
dat kinderen hoofdluis krijgen. Daarom worden alle kinderen de eerste dagen na iedere
vakantie gecontroleerd door de luizenpluizers. Als er bij uw kind sprake is van hoofdluis, zal
de coördinerend ouder contact met u opnemen en u vragen dit te behandelen om verspreiding
te voorkomen. Mocht u zelf merken dat uw kind hoofdluis heeft, dan horen wij dit graag. Er
zal dan een extra controle plaatsvinden in de groep.
Communicatie
Wij vinden het als school erg belangrijk om een goede communicatie te hebben met u als
ouder. We gebruiken de app “Parro” voor klas gerelateerde zaken, (leuke) updates en
mededelingen. Verdere officiële mededelingen en/of brieven versturen we via de mail.
Een heel enkele keer komt het nog voor dat we
“ouderwets” een brief meegeven aan uw kind of bij de
onderbouw een mededeling op de lokaaldeur hangen.
Vaste momenten om met de leerkracht te spreken zijn
het huisbezoek en de rapportgesprekken. Mocht er
tussendoor iets zijn wat wij met u willen bespreken,
dan zullen wij contact met u opnemen. Mochten er
bijzonderheden zijn die ú met de leerkracht wilt delen
(bijvoorbeeld bijzonderheden in de thuissituatie) dan
kunt u de leerkracht aanspreken en eventueel een
afspraak voor een later tijdstip maken.
Gymkleding
Kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen (bij slecht weer dagelijks) in hun ondergoed en op
gymschoentjes, die op school blijven (naam erop!). Het is belangrijk dat de kinderen zich op
deze leeftijd al grotendeels zelf kunnen omkleden. Leerlingen vanaf groep 3 nemen op de
dagen dat er gym op het rooster staat hun gymkleding mee naar school en aan het eind van
de dag weer mee terug naar huis. Er is geen mogelijkheid om te douchen in de gymzaal. Alle
leerlingen kleden zich voor en na de gymles om.

Bibliotheek / mediatheek
We beschikken over een goed ingerichte mediatheek. Dit is een speciaal op de doelgroep
ingericht deel van de openbare bibliotheek Vlissingen. Wekelijks is de mediathecaris
aanwezig. Kinderen en ouders kunnen dan boeken lenen of retourneren. Ook kan speciaal
advies worden gevraagd. Met de inschrijving op de school zijn leerlingen automatisch lid van
de bibliotheek. Met het nummer van hun pasje kunnen ze ook in andere bibliotheken boeken
lenen. Op school is het pasje niet nodig.
Groepsouders
Op onze school heeft elke groep een of meerdere “groepsouders”. Dit zijn ouders die de
leerkrachten van de groep helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten en de
daarbij noodzakelijke ouderhulp. Sommige groepen hebben bovendien een “groepsapp”,
waarin informatie onderling snel kan worden uitgewisseld. Ondanks dat we het voordeel van
deze moderne digitale media zien en gebruiken, heeft dit ook het gevaar dat korte berichten
zonder “intonatie” soms verkeerd kunnen worden begrepen.
Vraag in dat geval altijd even naar de exacte bedoeling.
Foto’s / privacy
Op school maken we foto’s van allerlei activiteiten die we organiseren.
Veel ouders zijn geneigd om ook met hun telefoon regelmatig foto’s te nemen en te
plaatsen op sociale media. Het is geen enkel probleem om foto’s van uw eigen kind te
plaatsen. Wel vragen we u om terughoudend te zijn met het plaatsen van foto’s van andere
kinderen. Plaatst u ze toch, zorg dan dat andere kinderen niet herkenbaar zijn of vergewis
u ervan dat de ouders van dit kind akkoord zijn gegaan

Groepsindeling 2021 – 2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Esther

Esther

Hennie

Hennie

Hennie

1/2B

Carola

Carola

Inge

Inge

Inge

3

Judith

Judith

Marije

Marije

Marije

4

Nicky

Nicky

Nicky

Nicky

Nicky

5

Nienke

Nienke

Kim M

Nienke

Nienke

6

Patrick

Patrick

Patrick

Patrick

Patrick

Wilbert/Cynthia

Wilbert/Cynthia

7

Wilbert/Monique Wilbert/Monique Wilbert/Monique

8

Sil

Sil

Sil

Sil

Sil

Q3/4

Karin

Ingrid

Ingrid

Ingrid

Ingrid

Q4/5

Kim V

Kim V

Kim V

Mirjam

Mirjam

Q6

Hilde

Hilde

Hilde

Monique

Monique

Q7

Marloes

Marloes

Marloes

Marloes

Marloes

Q8

Joyce

Joyce

Joyce

Joyce

Joyce

Plattegrond gebouw

Begane grond

Eerste verdieping

Bezoekadres

Contactgegevens

Tweemaster-Kameleon

Directie: Ruud Hoogesteger

Roerstraat 27

Telefoonnummer: 0118-490187

4388 RV OOST-SOUBURG

Mailadres:tweemaster@archipelscholen.nl

