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Woord vooraf

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Een basisschool kiest u met zorg. Het verblijf op de basisschool is immers een belangrijke en
vormende periode in het leven van een kind. Scholen verschillen in manieren van werken,
sfeer en in hoe en wat kinderen leren.
Deze schoolgids schetst een beeld van onze school om u te helpen een goede keuze te
maken. Onze school werkt vanuit het motto: zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en zorg voor
de omgeving. Dit bepaalt hoe wij werken, maar ook wat we belangrijk vinden om kinderen
mee te geven.
Het is bij ons altijd mogelijk om eerst te komen kijken en sfeer te proeven. Dat is zowel
voor u als voor uw kind een goede start en graadmeter. U kunt kijken en luisteren of onze
onderwijsvisie overeenkomt met hoe u uw kind wilt opvoeden en begeleiden in zijn of haar
ontwikkeling. U kunt onze Open Dag bezoeken, maar u bent ook altijd welkom voor een
persoonlijk bezoek.
Deze schoolgids is ook bedoeld voor ouders die al een kind of kinderen op de Kraal hebben.
We beschrijven de manier van werken en geven aan waar de Kraal voor staat.
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle vaders,
moeders en andere verzorgers die zorgdragen voor onze leerlingen.
Wij wensen uw kinderen en u een fijn en leerzaam schooljaar.
Het team van montessorischool de Kraal
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De schoolorganisatie
Het bestuur
Montessorischool de Kraal is een ‘éénpitter’ – De Kraal is zelfstandig en valt dus niet onder
een scholenkoepel. Onze school is georganiseerd als een vereniging die wordt geleid door een
verenigingsbestuur. Eén van de voordelen is dat de communicatielijnen tussen het team, bestuur,
medezeggenschapsraad (MR), ouders en kinderen kort zijn en dat we snel en makkelijk veranderingen
door kunnen voeren als die nodig blijken.
Het bestuur bestaat momenteel uit de directeur als uitvoerend bestuurder en uit enkele ouders die
verantwoordelijk zijn voor het toezicht. Het gezamenlijke bestuur legt verantwoording af over het
gevoerde beleid aan haar leden. De leden zijn de ouders die een kind bij ons op school hebben en
contributie betalen aan de vereniging.
De bestuursvorm is in 2018 gewijzigd en is op dit moment in ontwikkeling, ook qua samenstelling. Op
het moment van verschijnen van deze gids bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Toezichthoudend bestuur
drs. Nancy Raas-Tophoven
ir. A.J. Arjan Verreijen
Veerle Elzenga MCC
Anita Boot

voorzitter
penningmeester
secretaris
Lid

Uitvoerend bestuur
Koert Capel

directeur-bestuurder

Bestuur Montessorischool de Kraal
Zoekweg 1a
4691 HT Tholen
E: bestuur@montessorischooldekraal.nl

Schoolleiding
Koert Capel is als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school.
Hij legt hierover periodiek verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Serena Dieleman is
intern begeleider en adjunct-directeur. Zij is verantwoordelijk voor zorg en onderwijs en deelt met
Koert de leiding van de school.Koert is niet elke dag aanwezig, maar wel altijd bereikbaar via telefoon
of via email: koert@montessorischooldekraal.nl.
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Onze intern begeleider
De intern begeleider (IB) is het eerste aanspreekpunt voor de collega’s als zij een hulpvraag
hebben ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen. Wij streven ernaar om de ontwikkeling
van een kind zo optimaal mogelijk te stimuleren. Verdere informatie vindt u onder het kopje
“Leerlingzorg” in deze schoolgids. Daarnaast heeft onze IB een belangrijk voortouw in de
ontwikkeling en borging van ons onderwijs en onze zorg. Serena Dieleman-Venderbosch is
onze IB. Haar emailadres is serena@montessorischooldekraal.nl.

Het team
Het team van de Kraal bestaat uit goede en enthousiaste leerkrachten. De verantwoordelijke
leerkrachten van de groepen hebben naast hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs
ook een extra montessori opleiding gevolgd. Wij bieden ook altijd stageplekken aan PABOstudenten en stagiaires van MBO-opleidingen.
Onze groepsleerkrachten:
Carmen van den Berge-Bastiaanse

Carmen@montessorischooldekraal.nl

Bettina van Ingen

Bettina@montessorischooldekraal.nl

Christel Geerdink

Christel@montessorischooldekraal.nl

Margaux Damen

Margaux@montessorischooldekraal.nl

Elise van den Avert

EliseA@montessorischooldekraal.nl

Overige teamleden:
Koert Capel, directeur

Koert@montessorischooldekraal.nl

Serena Dieleman, intern begeleider

Serena@montessorischooldekraal.nl

Ineke van Mechelen,
administratief medewerker

Ineke@montessorischooldekraal.nl

Michiel Zandbergen,
vakleerkracht bewegingsonderwijs

Leerlingenraad
Vanaf schooljaar 2019 heeft De Kraal ook een Leerlingenraad. De Leerlingenraad bestaat uit vier
gekozen leerlingen uit de bovenbouwgroep. De Leerlingenraad wordt beschouwd als een formeel
adviesorgaan en vergadert vijf keer per jaar met de directeur over onderwerpen die de leerlingen
bezig houden.
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De school

Situering
Bij het ontwerpen van onze school is uitgegaan van de montessorivisie. Dit is te zien aan de open
ronde vorm van het gebouw en de ruime brede centrale hal. Hierdoor bestaat er voor de kinderen
de mogelijkheid om aan een tafel of op een matje in het lokaal of op de leerpleinen op de gang een
werkplek te vinden. Er is een ruime, afgeschermde speelplaats, een
heerlijke plek om te spelen met natuurlijke elementen zoals een modderkeuken en een Natuurplein.
Op Montessorischool de Kraal wordt aan ongeveer 70 leerlingen lesgegeven. Ons gebouw
heeft 4 leslokalen met ruime entresol (‘balkon’) waar kinderen rustig kunnen lezen. Er is een
mediatheek en een personeelsruimte. In het centrum van de school is het Leerlandschap waar alle
kinderen van de middenbouw, tussenbouw en bovenbouw samen werken. Hier worden beweeglessen
gegeven, Rots & Water (sociale vaardigheid- en weerbaarheidstrainingen) en deze zaal wordt tevens
gebruikt voor groepsoverstijgende activiteiten.

Sportaccommodaties
Voor het bewegingsonderwijs van de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de gymzalen van
de gemeente.
Westerpoort college					
Meulvliet
T: 0166-662516					
T: 0166-603874

Identiteit: richting en inrichting
Montessorischool de Kraal is een neutraal bijzondere basisschool. “Neutraal” betekent dat onze school een
niet-godsdienstige achtergrond heeft en dat wij bij het geven van onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige
betekenis van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. De term “bijzonder” duidt op
onze bestuursvorm. Het bestuur, samengesteld uit ouders, vormt het wettelijk bevoegd gezag. Onze school
onderscheidt zich als montessorischool in de pedagogisch-didactische aanpak. Er wordt vanuit gegaan dat
ouders bewust voor deze onderwijsvisie kiezen of deze in ieder geval steunen.
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Continurooster: overblijven en buitenspelen
Net als de meeste Montessorischolen werken wij op de Kraal met een continurooster. Dat wil zeggen
dat onze kinderen op lange schooldagen van 8.30 tot 15.00 uur naar school gaan. Zij gaan niet naar
huis van 12.00 tot 13.00 uur. Onze ervaring is dat het blijven op school de rust in de groep bewaart,
kinderen hebben ruim de tijd om samen te lunchen en buiten te spelen.
Het buitenspelen tussen de middag gebeurt door vrijwillige ouders onder begeleiding van een
professionele coördinator. Het is een hele leuke vrijwillige taak waarbij u in nauw contact met alle
kinderen bent en actief bijdraagt aan één van de leukste momenten van de dag. Meldt u zich zeker
aan als u belangstelling hebt om hier bij aan te sluiten.
Per gezin vragen we een tegemoetkoming van 50 euro in de overblijfkosten.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school heeft voor de voor- en naschoolse opvang een samenwerking op praktisch niveau
met Zo Kinderopvang. Indien u van voor- of naschoolse opvang gebruik wilt maken, wordt uw kind
opgevangen door Zo Kinderopvang aan de Zoekweg tegenover onze school.
Zo Kinderopvang:
Zoekweg 2b, 4691HT Tholen, T: 0166-745034
www.zokinderopvang.nl | zoekweg@zokinderopvang.nl

Groepsorganisatie
Onderdeel van de montessorifilosofie is dat oudere en jongere kinderen samen een groep vormen.
Dit lijkt sterk op combinatieklassen in het regulier onderwijs, maar wij beschouwen de groepen als
bij elkaar horende gehelen en niet als twee deelgroepen in één lokaal. Onze groepen zijn daarom ook
niet genummerd, maar hebben een eigen naam.
• Onderbouw (vergelijkbaar met groep (0), 1 en 2)
• Middenbouw (vergelijkbaar met groep 3 en 4)
• Tussenbouw (vergelijkbaar met groep 5 en 6)
• Bovenbouw (vergelijkbaar met groep 7 en 8)
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Herkenbare waarden en vormgeving onderwijs
Montessorischool de Kraal:

Op maat voor jou!
De visie van Maria Montessori vormt de basis van ons onderwijs.
De 5 pijlers uit de visie van Maria Montessori vormt de basis van ons onderwijs:
• Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden
• Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden
• Effectieve instructie middels (groeps-)lesjes
• Vrijheid in gebondenheid
• Ruimte voor ieders talent
We vertalen haar visie voortdurend naar deze tijd en maken daarbij gebruik van actuele onderwijskundige
inzichten. De vaak genoemde 21-eeuwse vaardigheden, die kinderen nodig hebben om straks
succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij, zijn in onze optiek heel vergelijkbaar met
montessorivaardigheden!
zelfstandigheid vergroten,
kritischencreatiefdenken
mediawijsheid.
Maria Montessori waarschuwde tijdens haar leven al voor het gevaar van een vastomlijnde methode. Ze
was van mening dat elke tijd om zijn eigen aanpassing vraagt.
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“

“Samen leren over sociale vaardigheden en weerbaarheid door het samen
te doen.”

Zelfstandigheid vergroten en sociaal vaardig worden
Maria Montessori’s motto was: “Help mij het zelf te doen…” Het is onze visie dat leerlingen vanaf
de onderbouw leren om hun eigen leerproces vorm te geven. Kinderen krijgen de vrijheid en de
gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Door onze kinderen bewust te betrekken bij
de te behalen doelen, worden ze van binnenuit gemotiveerde leerlingen. We willen onze leerlingen
laten ervaren wat wederzijds respect is en elkaars kwaliteiten leren waarderen. Ze leren zich
verantwoordelijk te voelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen.
We werken ook met Rots & Water. Rots & Water is: ”samen leren over sociale vaardigheden en
weerbaarheid door het samen te doen”. Het biedt: werken aan zelfvertrouwen, sociale competenties
en is tevens een bewezen anti-pest methodiek. Bij deze training leren we de kinderen via fysieke
(speelse) oefeningen om zich bewuster te voelen van hun eigen kracht en hun eigen manieren (eigen
keuzes) om samen te spelen en samen te werken.
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Een rijk ingerichte voorbereide leeromgeving aanbieden
De leerkracht schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving. In de lokalen en op
de leerpleinen in de hal zetten wij de nieuwste methodes en Montessorimaterialen in, die de leidraad
vormen voor de didactiek en het leerstofaanbod. Bij deze methodes horen korte groepslessen. Bij
behoefte aan meer of een nieuwe instructie bij een nieuw onderwerp worden er ook individuele
lesjes aangeboden. Kinderen zijn ook vrij om zelf om een lesje te vragen wanneer zij daar behoefte
aan hebben. Maria Montessori heeft materiaal ontwikkeld om de nieuwsgierigheid van kinderen te
prikkelen. In de onderbouw speelt dit materiaal de hoofdrol.
Zoals Maria al zei: ‘‘Niets gaat in de geest wat niet in de handen is geweest”. Of, makkelijker gezegd:
“Grijpen is begrijpen”.
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Onze school is inspirerend en stimulerend ingericht. De Montessorileerkracht besteedt veel aandacht
aan het aantrekkelijk maken van het lokaal. Een voorbeeld hiervan is de aandachtstafel, die in iedere
klas aanwezig is. Steeds wordt het lokaal anders aangekleed, passend bij de tijd van het jaar of bij
het kosmische thema. Door deze voorbereide, rijke leeromgeving wordt het kind geprikkeld om te
leren. Daarbij gaan we bij de inrichting uit van zelfstandigheid van de kinderen. Alles is zo ingedeeld
dat kinderen zelf “de weg weten” en het materiaal kunnen pakken. Er is een inspirerende leeshoek in
iedere klas en er is een bibliotheek, die de kinderen voorziet van een canon aan boeken.
Vanaf de middenbouw werken wij met de nieuwste methodes ondersteund door prachtig digitaal
lesmateriaal. Deze nieuwe methodes koppelen wij aan het Montessorimateriaal.

Effectieve instructie middels
(groeps)lesjes
Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat goede
instructie het hart is van effectief onderwijs. Kinderen leren
door te ontdekken en te onderzoeken, met een heldere
uitleg krijgt het grootste deel van de leerlingen voldoende
basisvaardigheden mee. Ons uitgangspunt is dat iedere
leerling, iedere dag, op zijn of haar niveau, voor alle
vakgebieden die op het rooster staan, instructie ontvangt.
Onze leerkrachten zijn geschoold volgens “Teach like a
champion” van de Amerikaan Doug Lemov. Hij bezocht
leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken met
hun leerlingen. Hij observeerde de succesvolle werkwijzen
van “excellente leraren” en vertaalde die naar praktische
tips voor effectieve instructie. Onze leerkrachten zijn
begeleider en geven daarnaast instructie. Ze staan niet
zozeer voor de groep, maar tussen de leerlingen, bezig met
één kind of met een klein groepje.

Groepsdoorbrekend werken

“

We geven de korte instructiemomenten van rekenen, taal
en spelling in alle groepen op hetzelfde moment. Daardoor
kunnen kinderen, als ze vaardigheden al goed beheersen,
meedoen met een hoger niveau. Of omgekeerd juist nog
meedoen met een eerder niveau. Volgens dit principe
kunnen we álle kinderen voldoende uitdagingen en
succeservaringen bieden.

“ieder kind in iedere ontwikkelingsfase.”
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Vrijheid, maar in gebondenheid
De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk in te delen en de werkplek te
bepalen. Sommige leerlingen hebben hierbij behoefte aan meer sturing en krijgen deze dan ook.
De kinderen werken op onze leerpleinen, of in de klassen, individueel en samen, aan tafel of op een
kleed op de grond. Kinderen van verschillende leeftijden vormen samen een groep. Oudere kinderen
kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kinderen leren om aan de oudere kinderen hulp te
vragen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen
ze overnemen. Ze leren spelenderwijs met elkaar samen te leven.
Wij betrekken de kinderen expliciet bij het onderwijsproces door onze levende groepsplannen op
onze doelenmuur. Door deze werkwijze wordt gewerkt aan de 21-eeuwse vaardigheid zelfregulering.
De individuele doelen van de kinderen, die zij geheel zelf mogen bedenken en formuleren (eigen
verantwoordelijkheid krijgen en nemen), zijn ook te vinden op de doelenmuur. Al deze dingen zijn
bedoeld om te zorgen dat kinderen leren omgaan met de vrijheden die ze krijgen.

Ruimte voor talent
Op De Kraal gaan we ervan uit dat ieder kind anders is. Ieder kind moet zijn of haar talenten zo goed
mogelijk kunnen ontwikkelen en leren gebruiken. Naast taal, lezen, rekenen en kosmisch besteden
we ruim aandacht aan het ontwikkelen van de lichamelijke en sociaal-emotionele vorming. We willen
de kinderen niet alleen de nodige kennis en vaardigheden leren, maar hen ook aanmoedigen tot
zelfstandigheid, kritisch denken en handelen. Leren omgaan met elkaar, keuzes kunnen maken
en het plannen van je werk zijn belangrijke onderdelen van het onderwijs van nu. We
vinden het erg belangrijk dat we de nieuwsgierigheid van onze leerlingen prikkelen, en
dagen hen uit om veel vragen te stellen en zelf op onderzoek uit te gaan.

Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO)
Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO) gaat uit van het grote geheel
(de kosmos) en laat uw kind ervaren dat alles en iedereen op aarde daar
een schakeltje in is. Hiervoor gebruiken we de methode Da Vinci. Deze
methode maakt van onderwijs een samenhangend geheel en beslaat
de kerndoelen: oriëntatie op jezelf en de wereld, burgerschapsvorming
en de canon van de Nederlandse geschiedenis. Onze leerlingen voeren
al vanaf de onderbouw onderzoek uit op basis van (zichzelf gestelde)
onderzoeksvragen. Of ze ontwerpen oplossingen voor geconstateerde
problemen. Deze onderwijsleerstrategie doet een sterk beroep doet
op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw. Dit jaar zijn we
begonnen de donderdagmiddag schoolbreed voor kosmisch onderwijs
te reserveren, zodat alle kinderen en leerkrachten samen aan de
thema’s kunnen werken.
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Geen plusklas, geen zorggroep
Wij kiezen bewust niet voor een plusklas of een aparte zorggroep. Door onze groepsdoorbrekende
manier van werken kunnen we onze kinderen altijd de instructie en de verwerking bieden die
passend is.

Engels
Wij geven al Engelse les op onze school vanaf de onderbouw. Het brein van jonge kinderen is als een
spons en in de kleuterfase zijn kinderen erg taalgevoelig. Door kleuters ook Engels aan te bieden, wordt
die taalgevoeligheid optimaal benut. Taalkundigen stellen dat kinderen prima in staat zijn twee talen te
leren zonder gevolgen voor de vaardigheid in de eerste taal.
Tweetalige kinderen blijken sneller te zijn in het uitvoeren van bepaalde cognitieve taken zoals
rekenen en ze kunnen hun aandacht beter selectief richten. Daarnaast neemt het inzicht in taal in
het algemeen toe, doordat leerlingen taalstructuren makkelijker doorzien.

“

“Kinderen werken vanaf de onderbouw aan hun
21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen vanaf de onderbouw maken bijvoorbeeld PowerPoints om hun
Kosmische presentaties te ondersteunen.”
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Montessorimateriaal en andere leermiddelen
De Montessorimaterialen dagen het kind uit om zich te
ontwikkelen. De leerlingen werken van een concreet naar
abstract niveau. De materialen zijn daarin geen doel op
zich, maar een hulpmiddel om leerdoelen te bereiken.
Het Montessorimateriaal wordt vaak op kleedjes op de
grond gebruikt, waar de kinderen kunnen leren terwijl ze
bewegen. Ze spelen immers ook graag op de grond.
Naast de Montessorimaterialen gebruiken we vanaf groep
3 methoden ook andere materialen. We doen dat op
Montessoriaanse wijze, dat wil zeggen: kinderen zoveel
mogelijk de ruimte geven (in gebondenheid) om de eigen
werkplek te kiezen, met de mogelijkheid om zelfstandig
te werken in eigen tempo, het eigen werk zelfstandig te
kunnen controleren en met voldoende uitdaging.
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Wij werken ook met methoden:
•
Taal/lezen: Lijn 3, Station Zuid en TaalDoen!
•
Spelling: Staal
•
Rekenen: Reken Zeker
•
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip.

Onze prachtige taalkast nodigt kinderen uit om te
genieten van taal. De taallijn doet bij kinderen beroep
op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het
samenwerken en creatief en analytisch denken.
Deze taalkast is geschikt om te combineren met onze
methodes “Staal”, “Station Zuid” en onze kosmische
lessen.

“

“Het materiaal, waarmee de kinderen werken, neemt een
belangrijke plaats in. Het is een middel om al werkend en
handelend begrippen en vaardigheden eigen te maken. Het
is een schakel tussen het doen en het denken.”
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Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen
Als u een geschikte school voor uw kind zoekt, is het belangrijk om eerst eens te komen kijken
en sfeer te proeven. U kunt kijken en beluisteren of onze onderwijsvisie overeenkomt met de manier
waarop u uw kind wilt opvoeden en begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. U bent dan ook van harte
welkom, samen met uw kind, om eens rond te kijken in onze school.
Het aanmeldformulier ontvangt u tijdens de rondleiding of kunt u invullen via de website. Bij de
eerste aanmelding op de basisschool is uw informatie van groot belang om voor de juiste begeleiding
van uw kind te kunnen zorgen. Als u vermoedt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan dient u dat bij
de aanmelding door te geven. Wij zullen dan onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft
en of wij deze extra ondersteuning kunnen bieden. Bij een verhuizing krijgt de school ter informatie
het onderwijskundig rapport van de vorige school.
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Veiligheid
Iemand die zich niet veilig voelt, komt niet tot leren. Je onveilig voelen kan allerlei oorzaken hebben.
Veiligheid is daarom iets waar we altijd aan werken: voor, tijdens en na schooltijd. Het is belangrijk
dat alle leerkrachten, leerlingen en ouders op de hoogte zijn van de basisafspraken op onze school.
We volgen de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen vanuit Viseon (Cito) en nemen de
Veiligheidsmonitor af bij alle leerlingen in de bovenbouw, alle leerkrachten en het leidinggevend en
onderwijsondersteunend personeel. We nemen deze bevindingen mee in onze groepsbesprekingen
en personeelsvergaderingen, hieruit volgen indien nodig acties in samenspraak met onze ouders.
Onze belangrijkste acties zitten echter op het gebied van de methode “Rots en Water”. De drie
bouwstenen hiervan zijn:
zelfbeheersing, zelfreflectie/-evaluatie en zelfvertrouwen.
Vanuit deze bouwstenen wordt gewerkt aan de vijf “verdiepingen” te weten: veiligheid, assertiviteit,
communicatie, innerlijk kompas en verbondenheid. Deze vaardigheden zijn voor ons de sleutels tot
kinderen die zich prettig voelen en dat ook uitstralen naar anderen, zodat ze minder kans lopen om
te gaan pesten en/of gepest te worden. Door de ontwikkeling van eerdergenoemde vaardigheden
bewuster te begeleiden bij kinderen, willen we pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen.
De aanpak gaat verder dan alleen de ingeplande Rots en Water lessen geven voor alle kinderen in alle
groepen. De leerkrachten en andere betrokkenen spreken de kinderen ook aan in de gangen, op het
schoolplein en bij het overblijven vanuit de “Rots en Water” methodiek (als we niet-gewenst maar
zeker ook als we gewenst gedrag zien).
Naast de groepslessen vanuit Rots en Water wordt er bij de kleuters ook 2-jaarlijks (zodat iedere
kleuter dit thema aangeboden krijgt) een thema gewijd aan emoties (angst, woede, jaloezie, etc.)
Hierbij wordt ingespeeld op de groepsdynamiek van dat moment en is dus wisselend qua inhoud.
Verder werken we schoolbreed in maart/april 1 thema uit van de methode lentekriebels, hierbij
komen weerbaarheid, relaties en seksualiteit aan bod.

Verwijsindex
Wanneer het nodig is, registeren wij onze zorg over een leerling in de verwijsindex. Het is belangrijk
dat we onze kinderen in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op bescherming, op een
goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een
gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind te maken hebben. De Kraal maakt gebruik
van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals deze door de Overheid is vastgesteld.
De Meldcode bestaat uit een stappenplan waarin ook de verwijsindex wordt meegenomen. Ons
protocol sociale veiligheid is te vinden op de website.
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Mediatheek
Ieder kind op Montessorischool de Kraal kan in onze mediatheek terecht.
De school kan bij allerlei projecten, Kinderboekenweek, activiteiten in het kader van boekpromotie
e.d. een beroep doen op de mediatheek. Onze school vindt het belangrijk dat kinderen thuis boeken
lezen, de leerkracht helpt de kinderen graag bij het kiezen van een boek dat bij ze past.
Onze leerkrachten stimuleren om met boeken aan de slag te gaan en er plezier aan te beleven.
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Sport en beweging
Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te stimuleren om voldoende te bewegen. We
bieden één keer in de week bewegingsonderwijs aan door een vakleerkracht. Dit is Michiel
Zandbergen. De groepen middenbouw, tussenbouw en bovenbouw krijgen elke dinsdag een
uur bewegingsonderwijs van hem in de sportzaal van het Westerpoortgebouw. De onderbouw
krijgt op vrijdag bewegingsonderwijs van juf Karin Hage in onze eigen speelzaal. De kinderen
hebben daarvoor gymschoenen en gymkleding nodig.
Sinds 2019 verrijken we ons bewegingsaanbod met regelmatige yoga voor elke groep
onder leiding van leerkracht Carla de Vos. Het gaat hierbij om ontspannings- en
concentratieoefeningen die kinderen op speelse manier leren bewust om te gaan met emoties.
Daarnaast is ons Rots & Waterprogramma sterk gericht op lichamelijke beweging en gaan we
daar meer op inzetten. Ook onderzoeken we met de nieuwe vakleerkracht het inzetten van
diverse workshops.
Elk jaar nemen we deel aan het regionale schoolvoetbaltoernooi en volleybaltoernooi en
houden we een dag gevuld met bewegingsactiviteiten. Tot slot komt het Buurtsportwerk van
de gemeente Tholen regelmatig langs om pauzesport aan te bieden op het plein.
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Actief burgerschap binnen het montessorionderwijs
Elke school is verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het
Montessorionderwijs sluit naadloos aan bij dit uitgangspunt. We streven samen gemeenschappelijke
doelen na.

Over het bevorderen van actief burgerschap schrijft de Nederlandse Montessorivereniging:
• Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (vormen samen de
persoonlijkheid);
• Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en
maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
• Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren
vervullen in de samenleving van nu en morgen.
Maria Montessori is in overeenstemming met Rots en Water: “De nodige hulp bieden, waardoor het
kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil
dragen voor zichzelf, de omgeving en de samenleving waarvan het kind deel uitmaakt.”
Onze school is immers een samenleving in het klein, waar in de groep en op het schoolplein dingen
gebeuren die ook in de “echte” samenleving voorkomen. Ruzietjes, plagen, maar ook groepsvorming,
meningsvorming, samenwerking en inspraak. Burgerschap is geen vak apart. We zijn er de hele dag
mee bezig. Burgerschap op Montessorischool de Kraal staat beschreven in een bijlage in het sociale
veiligheidsplan. Deze kunt u opvragen bij de schoolleiding.

“

“Play is the work of a child.”
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Dagelijkse gang
van zaken
Schooltijden en afmelden bij ziekte
Maandag

8.30 – 15.00 uur

Dinsdag

8.30 – 15.00 uur

Woensdag

8.30 – 12.15 uur

Donderdag

8.30 – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 – 12.15 uur

onderbouw en middenbouw (’s middags vrij)

Vrijdag

8.30 – 15.00 uur

tussenbouw en bovenbouw

Onderbouw en middenbouw volgen gemiddeld 927 uur les per jaar op school.
Tussenbouw en bovenbouw volgen gemiddeld 1006 uur les per jaar op school.
Daarmee voldoen wij ruim aan de wettelijke norm.
Het vastgesteld aantal uren door de Rijksoverheid is voor de groepen 1 t/m 4 (onze onderbouw en
middenbouw) minimaal 3520 uren in 4 jaar (gemiddeld 880) uur per jaar en voor de groepen 5 t/m 8
(onze tussenbouw en bovenbouw) 3.760 uren in 4 jaar (gemiddeld 940 uur per jaar). De overige 240
uren mogen scholen zelf indelen.
Iedere dag van 8.15 – 8.25 uur is er een inloopmoment voor alle leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s). Om 8.25 uur willen we dat alle kinderen binnen zijn, zodat de ouders/verzorgers de
school kunnen verlaten en om 8.30 uur de lessen kunnen starten.

Afmelding, bijvoorbeeld bij ziekte
Meld uw kind vóór het begin van de lestijden telefonisch ziek: 0166 604465. WhatsApp gebruiken wij
niet als communicatiemiddel voor ziekmelding.
Wij maken ons zorgen als een kind niet op school komt en niet is afgemeld. U wordt dan door de
school gebeld. Tevens willen we graag weten wanneer uw kind door iemand anders dan gebruikelijk
wordt opgehaald van school.
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Vakantierooster en bijzondere dagen 2020-2021

Datum/Data

Vakantie/Feestdag/Studiedag

Ma 13 juli t/m vr 21 augustus 2020

Zomervakantie

Ma 19 t/m vr 23 oktober 2020

Herfstvakantie

Ma 26 oktober 2020

Studiedag leerkrachten

Za 7 november 2020

Kraal Doe-Dag

Ma 23 november 2020

Studiedag leerkrachten

Vr 18 december 2020 (vanaf 12.15 uur vrij)

Laatste middag voor kerstvakantie

Ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021

Kerstvakantie

Vr 5 februari 2021

Studiedag leerkrachten

Ma 15 t/m vr 19 februari 2021

Voorjaarsvakantie

Ma 15 maart 2021

Studiedag leerkrachten

Vr 2 april 2021

Goede vrijdag

Ma 5 april 2021

Tweede Paasdag

Za 10 april 2021

Kraal Doe-Dag

Ma 26 april t/m vr 7 mei 2021

Meivakantie

Do 13 en vr 14 mei 2021

Hemelvaartsdag en aansluitende dag

Ma 24 mei 2021

Tweede Pinksterdag

Do 1 juli 2021

ALV (Algemene Leden Vergadering)

Vr 23 juli 2021

Studiedag leerkrachten

Ma 26 juli t/m vr 5 sept 2021

Zomervakantie
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Vrij, buiten de vakanties om
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Een school is gebonden aan strikte wettelijke
bepalingen en mag slechts bij hoge uitzondering toestemming geven voor verlof
onder schooltijd. Hiertoe is op onze webpagina ons verzuim- en verlofprotocol
gepubliceerd.
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Schoolbenodigdheden
Plantje, sloffen, gymspullen
Onze school zorgt voor de materialen die uw kind nodig heeft voor het volgen van het onderwijs. Een
typisch Montessoriritueel aan het begin van elke schooldag is dat bij binnenkomst de leerkracht op
een vaste plek van het lokaal de kinderen staat op te wachten om ieder kind een hand te geven en
goedemorgen te wensen. Dit is het moment dat het kind de leerkracht even helemaal voor zichzelf
heeft. Het is het moment voor een paar vraagjes aan het kind, opmerkingen over nieuwe schoenen
of kleding, of voor een aai over de bol. Daarna loopt het kind naar zijn eigen tafel in de klas om zijn
plantje te verzorgen en weg te zetten op de afgesproken plaats. Ieder kind heeft een plantje waar het
zelf verantwoordelijk voor is. Het hoort bij de zorg voor de omgeving. Wij vragen u dan ook een plantje mee te nemen. De kinderen dragen in de groep sloffen, ter bevordering van de hygiëne in de klas
omdat wij ook op de grond op kleedjes werken en voor het huiselijk gevoel. U zorgt verder zelf voor
de gymkleding (gymtas krijgt u van school) en gymschoenen.

De pauzehap
De kinderen mogen in de ochtendpauze een ‘gezond hapje’ en/of drinken (geen prik). Onder een gezond hapje verstaan wij bijvoorbeeld groente, fruit, rijstwafel, liga, soepstengels, plakje ontbijtkoek en
dergelijke. Kiest u alstublieft voor een drankje dat weinig suiker bevat, u kunt bijvoorbeeld een beker
melk of water met eventueel een beetje siroop meegeven. Vanaf half november tot en met eind april
doen wij mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen
in de week (woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende twintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten.

De lunch
Van 12.00 - 13.00 uur kunnen de kinderen eten, drinken,
spelen en uitrusten. Door voldoende te eten en te rusten
zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te kunnen concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt
ook de prestaties tijdens de middaglessen. Een gezonde
lunchtrommel bevat: brood, krentenbol, rauwkost en/of
fruit. Geen koek, snoep of chips; dit brengt de kinderen in
de verleiding hun brood niet op te eten. Tevens is er de mogelijkheid tot schoolmelk. Meer informatie ontvangt u bij
aanmelding. U kunt u aanmelden via www.schoolmelk.nl
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Traktaties bij verjaardagen
Op school besteden wij uiteraard aandacht aan de verjaardag van de kinderen. De Kraal is van mening
dat de jarige centraal staat en niet de traktatie. Wij stellen het zeer op prijs wanneer de traktatie een
gezond hapje is. Geschikte traktaties zijn bijvoorbeeld:
• Kleine porties eten, liefst gekozen uit de Schijf van Vijf, zoals (versierd) vers fruit
(appel, mandarijn) of (versierde) groente (worteltjes, reepjes paprika).
Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn, zoals een doosje rozijntjes of een handje
popcorn, pepsels, rijstwafels, soepstengels. Leuke, gezonde ideeën omtrent gezonde traktaties kunt u
vinden op: www.gezondtrakteren.nl.
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Aansprakelijkheid/schoolverzekering voor leerlingen
Tijdens schooltijden kunnen er ongelukjes gebeuren. De vraag of de school aansprakelijk is voor
eventuele schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt, is niet zomaar te beantwoorden.
Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat redelijk en wat billijk is. Er zijn situaties
waarin u als ouder of verzorger aansprakelijk bent. In dat geval kunt u een beroep doen op uw eigen
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering).
Deze verzekering kan alleen uitkeren als er iets vervelends onder verantwoordelijkheid van de school
gebeurt en de eigen verzekering niet uitbetaalt. Geef kinderen geen sieraden mee naar school.
Tijdens sport- en spellessen moeten kinderen die om veiligheidsredenen uitdoen en verlies of
zoekraken is dan niet ondenkbaar. In dit verband wordt opgemerkt dat de school niet aansprakelijk
is voor verlies of vernieling van persoonlijke eigendommen. Voor alle kinderen die op de Kraal zitten is
een ongevallenverzekering afgesloten voor zogenaamde “letselschade”. Daarnaast heeft onze school
een collectieve schadeverzekering voor inzittenden afgesloten, zodat uw kind verzekerd is bij vervoer
per auto door ouders of leerkrachten. Ook persoonlijke eigendommen die kinderen mee naar school
nemen vallen hier niet onder.

Mobieltjes
In toenemende mate komen kinderen naar school met een mobieltje. Dit gebeurt uiteraard voor
eigen risico. Het is goed voor u te weten dat we de volgende regels hebben op school:
• Onder schooltijd staan de mobieltjes uit.
• Dit geldt dus ook voor de pauzes en tussen de middag.
• Bij overtreding zal de leerkracht het mobieltje innemen tot 15.00 uur en de ouders
informeren.
Onder schooltijd kunt u in dringende gevallen gewoon met school contact opnemen.
Wij geven dan de boodschap door aan uw kind.
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Schoolactiviteiten binnen en buiten schooltijd
De natuurouders verzorgen voor iedere groep
tweemaal per jaar een activiteit. Eén ervan is altijd
een buitenactiviteit. Bijvoorbeeld een bezoekje
aan het bos, om een idee te krijgen van de
seizoenswisseling. Ook activiteiten rondom
het thema ‘’duurzaamheid’’ worden
georganiseerd.
Minimaal twee keer per jaar geven
de kinderen tijdens de start of als
afsluiting van een schoolbreed project
een presentatie een elkaar. U bent
hierbij ook van harte welkom.
Jaarlijks gaan alle leerlingen van de
Kraal tevens op schoolreis. De kosten
voor deze activiteit zijn opgenomen in
de vrijwillige ouderbijdrage.
De bovenbouw gaat bovendien elke 2
jaar drie dagen op schoolkamp. Ook de
kosten voor deze activiteit zijn opgenomen
in de vrijwillige ouderbijdrage.
In het voorjaar heeft ‘groep 7’ een schriftelijk
en praktisch verkeersexamen en krijgen onze
schoolverlaters de mogelijkheid om onder schooltijd
het jeugd EHBO-diploma te bepalen.
Een vermelding waard is “De nacht van 8”. Dit is een initiatief
geweest van de ouders en levert ieder jaar opnieuw een
prachtige herinnering op. Er zijn altijd ouders nodig voor extra
begeleiding. Vindt u het leuk om mee te gaan, dan bent u van
harte welkom.
De leerlingen van groep 8 vieren hun afscheid van de Kraal
met een afscheidsavond. De leerlingen van de bovenbouw
brengen een musical die zij opvoeren voor familie en vrienden.
De show wordt tevens opgevoerd voor de leerkrachten en
andere leerlingen van de school.
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Leerlingzorg

Maria Montessori ontwikkelde een compleet onderwijsconcept, gebaseerd op de eigenheid van
het individu. Elk kind is anders en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze en in een eigen tempo.
Montessorischolen over de gehele wereld werken volgens dit uitgangspunt. In onze school gaan we
uit van het Montessoriprincipe dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Het is de taak van de school de
ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk in een ononderbroken ontwikkeling te begeleiden.
Daar zijn een aantal voorwaarden voor nodig zoals een goede voorbereide omgeving, goede moderne
methoden en materialen voor lezen, spellen en rekenen, gemotiveerde en professionele leerkrachten
en een sfeer in school waarbij het leren van allen voorop staat.
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Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de totale zorgstructuur van de school. Zij coördineert
de remedial teaching, onderhoudt de zorgcontacten zowel intern en extern, coacht leerkrachten
met betrekking tot de zorg, voert groepsbesprekingen en voert klassenconsultaties uit. Samen met de
directeur is zij tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
In ons School Ondersteuningsplan (SOP) beschrijven we hoe we omgaan met leerlingenzorg. Hierin
staat uitgebreid omschreven: de visie, de zorg, het onderwijsaanbod, de basisarrangementen,
de expertise binnen het team, de ruimtelijke omgeving en de ondersteuningstoewijzing in het
samenwerkingsverband. Ook zijn onze ambities op het gebied van ondersteuning beschreven. Ons
School Ondersteuningsplan is terug te vinden op de website.

Opbrengsten
Voor het meten van de leeropbrengsten werken wij met een leerlingvolgsysteem, waarmee de
opbrengsten van het primaire proces tijdens en op het eind van de schoolcarrière worden gemeten.
We nemen vanaf de middenbouw tweemaal per jaar Cito- of IEP-toetsen af. Hiervoor maken we
trendanalyses van de afgenomen toetsen. Deze worden besproken in het team. De ontwikkeling van
de kleuters houden wij bij door observaties en middels het kindvolgsysyteem KIJK. We volgen de
sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen vanuit Viseon (Cito). We nemen deze bevindingen mee
in onze groepsbesprekingen, hieruit volgen indien nodig acties in samenspraak met ouders.
In de afgelopen jaren is op onze school een intensief systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. Iedere
groepsleerkracht richt, in onderling overleg met zijn collega’s, zijn lessen dusdanig in dat elk kind
tot zijn recht komt. We kijken hierbij sterk naar de onderwijsbehoefte van de individuele leerling
en houden hier rekening mee. Leidend zijn hierin de groepsplannen en onze uitgebreide week/
dagplanning. De doelen zijn voor de kinderen zichtbaar op de doelenmuren in de klassen. Hierin vindt
u ook de door de leerlingen zelf gevormde doelen terug.

Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar voert u met de leerkracht een gesprek over uw kind, waarbij u
vertelt over de talenten, sterke kanten, belangstelling, leeringang en aandachtspunten van uw kind.
Met uw informatie kunnen wij uw kind nog beter begeleiden en kunnen we samenwerken. Twee
keer per schooljaar ontvangt u een verslag na de cito periodes in het midden en op het einde van
het schooljaar. De kinderen krijgen het verslag mee naar huis en we nodigen de ouders uit om het
verslag op school met de leerkracht te bespreken. Ook op andere momenten kunt u met de leerkracht
overleggen. Het is altijd mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken.
Op de Kraal bespreken we intern de vorderingen van alle kinderen tijdens de groepsbesprekingen.
Deze voortgangsbesprekingen vinden twee keer per jaar plaats onder leiding van de intern begeleider.
Daarnaast vinden er individuele leerling besprekingen plaats. De ene keer zijn ouders hierbij
aanwezig, de andere keer niet, afhankelijk van de hulpvraag. Waar ouders niet aanwezig zijn bij de
bespreking vindt altijd achteraf terugkoppeling plaats naar de ouders.

“

“Het grootste teken van succes voor een leerkracht is om te kunnen zeggen:
de kinderen werken nu alsof ik niet besta.”
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Speciale zorg voor kinderen/Passend onderwijs
Ieder kind is welkom op de Kraal. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om in samenspraak
met u een passend leerarrangement te realiseren voor uw kind. U kunt hierbij denken aan extra
begeleiding op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, lezen en spelling, rekenen, verrijking, een
eigen leerlijn etc. De begeleiding kan binnen of buiten de groep plaatsvinden.
In ons dyslexieprotocol leest u hoe wij vaststellen dat een kind leesproblemen heeft, of dat er een
vermoeden van dyslexie bestaat. Als blijkt dat uw kind een leesachterstand heeft bieden wij de
juiste interventies aan. Bij onvoldoende resultaten hiervan en een goede onderbouwing van het
vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind recht op een vergoeding van het dyslexieonderzoek.
Bij vaststelling van ernstige enkelvoudige dyslexie volgt er een dyslexie behandeling en worden er op
school dispenserende en compenserende maatregelen getroffen.
Ook voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor
speciaal onderwijs willen wij onderwijs bieden. In overleg met ouders, leerkrachten en het
samenwerkingsverband bekijken wij op welke wijze de school invulling kan geven aan het
onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle gevallen is daarbij sprake van maatwerk. Daarbij
zal de school nadrukkelijk aangeven wat wel en wat niet kan. Ons SOP is te vinden op de website.
Indien u toch nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband ‘’Kind op
1’’ via telefoonnummer 0113 228887. U kunt op de pagina van het samenwerkingsverband bezoeken
www.swvkindop1.nl.
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Eindtoetsresultaten en uitstroomgegevens VO
Na de basisschool volgt een school voor voortgezet onderwijs. Wij stellen ons ten doel om het
maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste
school voor voortgezet onderwijs, is de school die past bij de capaciteiten van het kind. Voor
aanmelding van een kind op het voortgezet onderwijs is een schooladvies nodig. Ieder halfjaar
worden er in alle groepen Cito- of IEP-toetsen afgenomen. Op basis van de resultaten van deze
toetsen en in overleg met de leerkrachten, de directeur en de IB-er wordt het schooladvies
gebaseerd. Meer hierover vindt u in ons protocol van 8 naar 1, op te vragen bij de directeur.
Op de Kraal verantwoorden wij ons met de IEP-eindtoets. De uitslagen van de IEP-eindtoets in 2017,
2018 en 2019 waren conform onze verwachtingen. Wij hebben boven het landelijk gemiddelde
gescoord. Wij zijn trots op het feit dat onze kinderen in het vervolgonderwijs worden omschreven als
zelfstandig, gemotiveerd, sociaal en creatief. De school volgt de kinderen in het voortgezet onderwijs.

Eindtoetsen (IEP)				
Adviezen
De Kraal Landelijk VMBO-B/K
VMBO-TL VMBO-TL /
								
HAVO
2017
81,3
78,3
20%
20%
30%

20%		 10%

2018

87,3

81,0

25%

0%

25%

25%		25%

2019

84,3

81,8

0%

0%

40%

20%		 0%

33%

17%

2020				
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Havo Havo/Vwo Vwo

0%

50%

0%

Kwaliteitsbewaking

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
Montessorischool de Kraal streeft naar kwaliteit. Wij laten ons leiden door de volgende vragen:

• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school de dingen goed?
• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat doet de school met die wetenschap?
Op de website van de inspectie van onderwijs is Montessorischool de Kraal te vinden als school met
beoordeling ‘groen’. Dit betekent dat onze school voldoende resultaten behaalt en voldoet aan de
wettelijke eisen.
Inspectie van onderwijs:
De onderwijsinspectie is te bereiken middels:
www.onderwijsinspectie.nl en contactformulier
www.rijksoverheid.nl of via telefoonnummer 1400
Ons schoolplan is op te vragen bij de directeur. Het jaarplan, dat jaarlijks voortkomt uit dit
schoolplan, wordt aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie
worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw jaarplan.
De kwaliteitsenquête wordt elke vier jaar afgenomen bij ouders, personeel en alle kinderen vanaf
groep 5. De resultaten worden verwerkt en besproken in het team. De gegevens van de
kwaliteitsenquête worden tevens besproken in de medezeggenschapsraad.
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Benutting onderwijstijd
De benutting van het onderwijs op de Kraal voldoet aan de landelijke norm voor verplichte onderwijstijden waarin is vastgesteld dat minimaal 50% van de beschikbare lestijd besteed wordt aan rekenen/
wiskunde en Nederlandse taal en spelling.
Naast deze onderwijsbenutting nemen ook zintuigelijke- en lichamelijke ontwikkeling, kosmisch onderwijs en burgerschap & levensbeschouwing een belangrijke plaats in.
Hierbij is het thema Burgerschap verweven in de andere lesvakken.
De onderwijstijden zoals op de Kraal worden gehanteerd staan in onderstaande tabel toegelicht.
Hierbij telt een uur voor 1.00 en een kwartier voor 0.25.
Groep:

3-4

5-6

7-8

01:

Zintuigelijke- en Lichamelijke ontwikkeling

1.00

1.00

1.00

02:

Nederlandse Taal *

9.00

9.00

9.00

03:

Rekenen / wiskunde

7.00

7.00

7.00

04:

Engels

0.50

1.00

1.00

05:

Kosmisch (Burgerschap,
Levensbeschouwing en Verkeer)

3.50

4.75

4.75

06:

Sociale Redzaamheid

1.00

1.00

1.00

07:

Expressie**

0.75

1.00

1.00

08:
Pauze
1.25
1.25
				
Totaal:
24.00
26.00

1.25
26.00

*onder Nederlandse Taal vallen: kringgesprek, woordenschat, begrijpend lezen
/ nieuwsbegrip, spelling, stellen, tv-lessen, talentenplein, bevorderen van
taalgebruik en technisch lezen.
**onder expressievakken vallen:  tekenen, handenarbeid, muziek, drama en
schrijven.

Binnen het kleuteronderwijs is niet strikt aan te geven hoeveel uur er exact aan de diverse vormingsgebieden wordt besteed. Het karakter van het onderwijs binnen de kleutergroepen is zodanig
dat de diverse vormingsgebieden geïntegreerd en gekoppeld, aan de op dat moment in de belangstelling staande thematiek, aan de orde komen.
De diverse activiteiten binnen de werklessen hebben betrekking op voorbereidend taalonderwijs, voorbereidend rekenonderwijs, schrijfonderwijs, sociale vorming, expressie en sociale
redzaamheid.
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Doelen voor planperiode 2020-2021 (selectie)
•

Versterking doorgaande lijn van onderbouw tot bovenbouw

•

Close reading als alternatief voor Nieuwsbegrip onderzoeken

•

Spelend Leren in de onder- en middenbouw vormgeven

•

Visie op Engels versterken en in methode laten doorwerken

•

Partners voor muziekonderwijs vastleggen

•

Specifiek bestuurslid voor Zorg aanstellen

•

Ouderportaal inrichten en in gebruik nemen

•

Financiële situatie versterken en verduurzamen
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Ouders

Ouderbetrokkenheid en participatie
Onderwijs en opvoeding sluiten op elkaar aan. Kinderen leren immers ook thuis en een school voedt
kinderen ook op. Dit is een belangrijke basis van het montessorionderwijs. De band tussen de school
en de ouders is daarom heel belangrijk. Ouders gaan bij ons mee het gebouw en de klas in (er wordt
van u verwacht dat u daar verantwoordelijk mee om gaat) en zetten zich in vele vormen in om de
school te helpen en vorm te geven. Sterker nog: de school bestaat dankzij de
vereniging, die door de ouders gevormd wordt. We kunnen met recht spreken
van ‘onze eigen school’!
Het is geweldig om te zien hoeveel ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s,
oma’s en vrienden zich actief inzetten voor de school. Dat kan in allerlei vormen.
Enkele bekende voorbeelden zijn:
• Leesouder 		
- aanspreekpunt: leerkracht Carmen van den Berge
• Overblijfouder
- zie hier voor het hoofdstukje ‘Overblijf’
• Onderhoud		
- aanspreekpunt: ouder Jelmer Molegraaf*
• Tuinonderhoud
- aanspreekpunt: ouder Colin Slokkers*
• Natuurplein
- aanspreekpunt: ouders Cocky Nuchelmans en Anita Boot*
• Creatief		
- aanspreekpunt: vacature
• Schoonmaak
- aanspreekpunt: ouder Susanne Verwer*
• Kriebelouder
- aanspreekpunt: ouder Shirley Roodenburg*
		
(*) Contactgegevens verkrijgbaar bij de directeur
Eigen inbreng – Het is ook prima mogelijk om zélf suggesties te doen voor vrijwillig
werk! Het is ook altijd reuze fijn om een aantal mensen ‘achter de hand’ te hebben
die af en toe met een aanhanger kunnen rijden, even kunnen helpen met het
versjouwen van iets zwaars, of een avondje kunnen helpen met een opruim- of
verfklus. Elke toegestoken hand is welkom, van een half uurtje tot een heel jaar.
En het is vaak nog heel gezellig ook. Meld u bij de directeur of een leerkracht
voor meer informatie.
Bestuur en MR – U kunt ook lid worden van het Bestuur of de
Medezeggenschapsraad. Bedenk u daarbij dat dit intensieve taken zijn met een
formeel karakter die een belangrijke mate van ervaring vragen. Aan de andere
kant is het natuurlijk prachtig om vanuit deze rol invloed te hebben op het wel
en wee van onze school. U kunt zich tot de voorzitters wenden om te bespreken
hoe u in aanmerking kunt komen voor een positie in deze organen. Meestal is het
ook mogelijk om eerst een keer op proef mee te doen en te bezien of het werk u
aanspreekt.

“
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De medezeggenschapsraad
De directeur-bestuurder neemt veel van zijn besluiten pas na instemming of advies gekregen te
hebben van de medezeggenschapsraad (MR). Ook kan de MR ongevraagd advies geven over onderwerpen en als zodanig gebruik maken van het initiatiefrecht. De directeur-bestuurder is wettelijk
verplicht het advies serieus te nemen en erop te reageren. De taken en bevoegdheden van MR zijn
vastgelegd in het MR-reglement en statuut. Een goed samenspel tussen bestuur, schoolleiding,
team en MR zorgt ervoor dat het ontwikkelde beleid goed, weloverwogen en gedragen wordt.
Het e-mailadres van de MR is: mr@montessorischooldekraal.nl
Samenstelling MR
Voorzitter 		

Muhammet Tok 			

(ouder)

MR-lid 		

Daisy Tijs 				

(ouders)

PMR-lid		

Bettina van Ingen			

(leerkracht)

PMR-lid 		

Christel Geerdink			

(leerkracht)
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Jeugdgezondheidszorg door de GGD
Via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van kinderen en jongeren in Zeeland. Op onze school onderzoekt de GGD regelmatig
alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. U en uw kind ontvangen dan automatisch een uitnodiging
met een vragenlijst. De medewerker van de GGD Jeugdgezondheidszorg meet bij uw kind de lengte en
het gewicht. Op 5/6-jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier toe aanleiding
is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. De uitkomsten van ieder
onderzoek worden u per post toegestuurd.
Jeugdverpleegkundige Carina Mens is vanuit de GGD aan onze school verbonden. Zij heeft regelmatig
contact met onze intern begeleider. Zij kan kortdurend begeleiden en doorverwijzen bij vragen over
de opvoeding. Als u meer informatie wilt, kunt u een kijkje nemen op de website van de GGD
www.ggdzeeland.nl.
Afspraak maken of wijzigen
Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 15.30 uur
en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur: 0113 – 249315.
U kunt ook een e-mail sturen naar: pabureaujgz@ggdzeeland.nl
Vragen aan de jeugdverpleegkundige rondom de gezondheid van uw kind
Als ouder kunt u bellen naar één centraal nummer voor vragen aan de jeugdverpleegkundige.
Het nummer is 0800-0096 en is op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 10.30 uur.
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Medische zaken
Als er in een groep kinderen zijn die een besmettelijke kinderziekte hebben, wordt dit, op basis van
anonimiteit, aan u doorgegeven. Bij ernstige ziektes worden ouders schriftelijk door de directeur op
de hoogte gebracht. Voor het toedienen van medicatie op school verwijzen we naar ons protocol
verkrijgbaar bij onze directeur.

Hoofdluis
Iedereen kan hoofdluis krijgen, het heeft niets te maken met lichaamshygiëne. Luizen kunnen niet
springen of vliegen. Ze lopen over van het ene hoofd op het andere hoofd, bijvoorbeeld bij het spelen
of via kragen van jassen, dassen en mutsen.
Zoals op vele andere scholen is het bij de Kraal een punt van aandacht om luizenbesmetting op school
tegen te gaan.

“Kriebelen”
Onze “kriebel-ouders” controleren alle leerlingen op luizen na elke vakantie. De “kriebelouders”
geven aan betreffende klassenleerkracht door welke kinderen besmet zijn met hoofdluis. De
leerkracht neemt dan contact op met de ouders. Zij worden erop gewezen dat zij het kind afdoende
moeten behandelen. Als u als ouder(s)/verzorger(s) hoofdluis constateert bij uw kind, bent u verplicht
dit bij het eerstvolgende schoolbezoek van de leerling te melden aan de leerkracht van de groep,
zodat wij de mogelijkheid hebben de gehele klas te controleren op hoofdluis.
Voor informatie over het bestrijden van hoofdluis, of vragen over het hoofdluisprotocol kunt u terecht
bij onze leerkrachten of de directeur. Ook de GGD kan u helpen bij het bestrijden van hoofdluis.
Informatie kunt u vinden op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.

Cape
Als uw kind bij ons op school komt ontvangt het een cape waarin de jas kan worden
opgehangen. In 2018 hebben we, in overleg met de GGD, definitief afgesproken dat we dit niet langer
doen om luizen te weren, omdat is aangetoond dat de capes daartoe niet werken. We vinden de
capes gewoon ordelijk en ook sjaals en handschoenen raken zo niet kwijt.
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Schoolfotograaf
Jaarlijks worden er individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt
door onze schoolfotograaf. Dit gebeurt geheel vrijblijvend, zonder
afnameverplichting. De kosten van de totale set liggen rond de €10,-. De
Kraal biedt de mogelijkheid om ook op de foto te gaan met eventuele
broertjes of zusjes tegen een kleine meerprijs.

De ouderbijdrage
Om de activiteiten bij ons op school te bekostigen wordt aan u een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage wordt op de Algemene Leden Vergadering door de gezamenlijke ouders zelf
vastgesteld door de leden en bedraagt voor het schooljaar 2020-2021 € 65,- per kind. Zoals vermeld is
deze bijdrage niet verplicht.
Zonder deze gelden komen de hierboven genoemde activiteiten echter in de knel. De ouderbijdrage
wordt in het algemeen besteed aan Sinterklaas, Kerst, schoolkamp, schoolreizen, kinderboekenweek,
Pasen, de musical, sportdag, EHBO en de natuuruitjes. Nadere specificatie kunt u opvragen bij de
directeur.

Lidmaatschap van de montessorivereniging
De Kraal is een zelfstandige school die zijn bestaan dankt aan de Montessori-Vereniging Tholen, die
de school heeft opgericht en nog altijd in stand houdt. Zonder leden zou deze vereniging ophouden te
bestaan en zou De Kraal ook niet langer open kunnen blijven. We stellen het daarom zeer op prijs als
ouders die hun kinderen bij ons inschrijven ook lid worden van de Montessori-Vereniging Tholen. Dit
kost €30,- per jaar per gezin. Als lid van de vereniging hebt u ook stemrecht in de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering en daarmee invloed op diverse belangrijke besluiten.
U krijgt in het eerste kwartaal van het nieuwe schooljaar een betalingsverzoek.
Het is mogelijk om de betaling te spreiden. Mocht u hier behoefte aan hebben vragen wij u contact
op te nemen met de directeur.

Stichting leergeld Oosterschelderegio
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of
muzieklessen op bijvoorbeeld het Centrum voor de Kunsten (CKB). Zelfs de kosten die de school met
zich meebrengt (lidmaatschap, vrijwillige ouderbijdrage, afkoop participatie) zijn voor steeds meer
ouders niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen
op bijzondere bijstand van een of andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van
Stichting Leergeld.
Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten) schoolse activiteiten komt een
medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken.
Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij
Stichting Leergeld. Oosterschelderegio, postbus 395,
4460 AT Goes, tel: 0113-764148 of 06.389.303.71
info@leergeldoosterschelderegio.nl | www.leergeld.nl
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Sponsoring
Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt van de school,
als het personeel of leerlingen uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie.
Schenkingen, ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de gemeente vallen niet binnen het
begrip sponsoring. Onze school en haar bestuur zijn van mening dat sponsoring binnen de school
is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. Als een mogelijke sponsor zich bij onze
school aanmeldt, toetst de directeur of dit verzoek voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens wordt
een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst dient door de directeur ter instemming te
worden voorgelegd aan de MR.

Samenvatting kosten en betaling
• De ouderbijdrage
• Lidmaatschap van de Montessorivereniging
• Tegemoetkoming in de overblijfkosten

€ 65,- per kind per jaar.
€ 30,- per gezin per jaar.
€ 50,- per gezin per jaar.

• Hebt u 1 kind op onze school? Dan vragen wij u om € 145,- per jaar bij te dragen.
• Hebt u 2 kinderen op onze school? Dan is het bedrag € 210 ,- per jaar.
• Hebt u 3 kinderen op onze school? Dan is het bedrag € 275 ,- per jaar.
Deze bedragen zijn richtbedragen. U mag ook minder of meer bijdragen. De hoogte van
de bedragen is op 26 september 2019 vastgesteld door de gezamenlijke ouders in de
Ledenvergadering. Alle bijdragen die wij van u vragen zijn vrijwillig. Wel vragen we er uw
begrip voor dat wij een kleine school zijn met een klein budget. Uw bijdrage is dus zeer
welkom.
De ouderbijdrage en het lidmaatschap kan worden overgemaakt op
bankrekeningnummer: NL50 RABO 0362 6325 88,
t.n.v. Montessori Vereniging Tholen.
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Foto’s, website en privacy
Onze school heeft een website, een Facebookaccount en een LinkedIn-account, waar we
regelmatig foto’s op zetten van leerlingen van onze school. We laten zien aan welke activiteiten onze leerlingen meedoen.
Dat mag alleen met toestemming van de ouders. In beginsel wordt uw toestemming geïnventariseerd bij de inschrijving van uw kind bij onze school en vastgelegd in het elektronisch
leerlingvolgsysteem. U kunt uw toestemming altijd tussentijds wijzigen.

“
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“Alle onnodige hulp is een obstakel
voor ontwikkeling.”

Klachten en vertrouwenspersonen
Als u een klacht hebt kunt u die in eerste instantie bij de leerkracht of de directeur indienen. Elke ouder of kind kan op een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen als ze problemen hebben
op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of mishandeling. Onderwerpen waar ze niet
met iedereen over durven of willen praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk is. De
vertrouwenspersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.
Het indienen van een klacht kan te allen tijde mondeling, maar ook online. Op https://www.montessorischooldekraal.nl/contact/klachten vindt u zowel een contactformulier dat leidt naar de directeur,
als de klachtenprocedure. Voor het extern behandelen van klachten is De Kraal aangesloten bij de
landelijke Stichting Onderwijsgeschillen.
De vertrouwenspersonen op onze school zijn:
• Intern:
• Extern:

Serena Dieleman (IB)
vacature

serena@montessorischooldekraal.nl

U kunt ook op onze website meer informatie vinden over het indienen van een klacht
of het benaderen van de vertrouwenspersonen.

Overige informatiebronnen
Diverse plannen, documenten en protocollen liggen op school voor u ter
inzage:
• Visitatierapport Montessorischool;
• Rapport van bevindingen onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de
inspectie van het onderwijs;
• Schoolplan;
• School Ondersteuningsplan (SOP);
• Ontruimingsplan;
• Diverse protocollen betreffende; sociale veiligheid, meer begaafdheid,
dyslexie, plaatsingswijzer VO, medisch handelen, hoofdluis, verlofregeling;
• Op het internet zijn we bereikbaar via onze website:
www.montessorischooldekraal.nl;
• Wij gebruiken Facebook als medium om leuke nieuwtjes naar buiten te
brengen en LinkedIn voor berichtgeving op het meer professionele vlak.
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Colofon

Copyright
© De Kraal 2020-2021
Deze schoolgids is een uitgave
van basisschool montessorischool
de Kraal te Tholen. Fotomateriaal
uit deze gids mag niet voor
andere doeleinden worden
gebruikt. Ouders en verzorgers
van de kinderen op de foto’s in
deze schoolgids zijn akkoord met
publicatie.
Tekst
Maaike Stoeldraijer
Veerle Elzenga
Koert Capel
Fotograaf
Maaike Dekkers
Lianne van Koekenberg
Astrid de Jong Fotograﬁe, Tholen
Graﬁsch ontwerp / DTP
Dolores Design
U kunt deze gids ook downloaden
via onze website:
www.montessorischooldekraal.nl
Heeft u tips, vragen of
opmerkingen n.a.v. het lezen van
onze schoolgids, dan ontvangen
wij graag uw feedback.
U kunt dit aan ons mailen via
info@montessorischooldekraal.nl
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Zorg goed voor jezelf
Zorg goed voor anderen
Zorg goed voor je omgeving

Montessorischool de Kraal

Zoekweg 1a
4691 HT Tholen
0166 - 604465

info@montessorischooldekraal.nl
www.montessorischooldekraal.nl
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