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WELKOM 

 

 

 

 
 
Beste lezer, 
 
 
 
Welkom op de Zeetuin! 
 
U heeft de Zeetuin gekozen als mogelijke toekomstige school van uw kind. Wij zijn daar erg blij mee. Graag willen we u 
helpen een weloverwogen keus te maken wat betreft de schoolkeuze van uw kind. 
 
In deze schoolgids schetsen wij een beeld van ons onderwijs en vindt u de gegevens over de dagelijkse gang van zaken 
op onze school. 
Heeft u na het lezen nog vragen, of bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! 
Maak een afspraak voor een rondleiding en/of een informatief gesprek.  
 
Voor de schoolorganisatie is het wenselijk dat uw kind uiterlijk 3 maanden voordat hij/zij bij ons op school komt, 
ingeschreven is. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Paul Defourny 
directeur 
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Openbaar Onderwijs Almere 

De Zeetuin is onderdeel van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
Binnen de ASG werken 42 basisscholen en 7 scholen voor voortgezet onderwijs samen aan een 
kwalitatief hoog en gevarieerd onderwijsaanbod. De scholen worden ondersteund door een 
professioneel bedrijfsbureau. De ASG beschikt over een eigen scholingsinstituut (ASG Academie) waar personeel deel 
kan nemen aan scholingstrajecten. 
 
De Zeetuin is een openbare basisschool. Een openbare school brengt kinderen van verschillende godsdiensten en 
culturele achtergronden samen en laat ze samen werken en leren. Kortom, een afspiegeling van de maatschappij 
waarin de kinderen opgroeien.  
 
 

 

 

1.  DE SCHOOL 

 

Schooltijden 

Groepen 1 t/m 8  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Ochtend: 08.30-12.00 uur.        Middag: 13.15 - 15.15 uur.   
De deuren gaan open om 8.20 uur.    De deuren gaan open om 13.05 uur. 
 
woensdag 
Groepen 1 t/m 8  van 08.30 - 12:00 uur. 
De deuren gaan open om 8.20 uur. 
     

 

Personeel 
Groepsleerkrachten  

Groep 1-2  Sylvia van Damme 
Shania Goudland 

Groep 3-4 Annemiek Kamphuis 
Priscilla de Vries 

Groep 5 Edith Gerber 
Saskia Vos 

Groep 6 Annelies van der Werf 
Charleen Das 

Groep 7 Fimmy van der Meer 
Ramona Hertsworm 

Groep 8 Frieda Holsderver 

Gymnastiek Daniek Pluim 

Interne Begeleider Kirsten Berkhout 

Administratie Debby Oostenbrink 

Directeur Paul Defourny 
Ina van Ek 
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Website 
Het adres van onze website is: www.zeetuin.asg-almere.nl 
Wij maken gebruik van foto’s van leerlingen op onze website. Mocht u als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar 
hebben dat we foto's van uw kind op de website plaatsen, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de 
administratie. 
 
Informatie over onze school en andere scholen 
Op www.scholenopdekaart.nl delen we informatie over de school met u.    
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden ouders 
en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de eindtoets? Wat zegt de inspectie over ons? Al deze 
informatie over onze school, en andere scholen, vindt u op www.scholenopdekaart.nl. 
 
Www.scholenopdekaart.nl is een gezamenlijke site van de scholen zelf. Als basisscholen vinden we het 
belangrijk om een goed beeld te geven van het onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht 
en wat de resultaten zijn. Op die manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de mogelijkheid 
om hierover met ons in gesprek te gaan. 
  
Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde manier 
doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van bijvoorbeeld onze school te vergelijken met het 
gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. Verder geven scholen, als dat nodig is, een toelichting bij de 
cijfers.  
  
De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het Onderwijs 
en van de scholen zelf. Initiatiefnemer van de site is de PO-Raad.   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeetuin.asg-almere.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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2.  SCHOOLORGANISATIE EN UITGANGSPUNTEN 

 
Onderwijskundige uitgangspunten 
De Zeetuin is een school die op traditionele wijze onderwijs geeft. Uw kind krijgt veelzijdig onderwijs: we 
werken m.b.v. methoden aan rekenen, taal, lezen en schrijven.  
Andere vakken die gegeven worden zijn: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, kunst en cultuur. 
Uw kind krijgt bij ons een veilige plek. Indien nodig wordt het onderwijsproces voor uw kind op maat 
aangepast. 
 
De school 
Het gebouw van De Zeetuin staat in de Muziekwijk-Zuid (tegenover het zwembad in Almere-Stad) en heeft 
12 leslokalen, een multifunctionele middenruimte, speellokaal, multimedialokaal, teamruimte,  een ruimte 
voor de buitenschoolse opvang “Berenstad”,  spreekkamers en een directiekamer. De Zeetuin bestaat sinds 
1983 en is als openbare school toegankelijk voor iedereen.  
 
Schoolgrootte 
Onze school heeft op dit moment 146 kinderen. We starten het schooljaar met 7 groepen, de gemiddelde 
groepsgrootte is 24 leerlingen.  
Het team bestaat uit een directeur, intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, leerkrachten, 
stagiares en een administratief medewerkster. 
 
Onderwijsdoelen 
De Zeetuin biedt uw kind een veilig pedagogisch klimaat en een rijke didactische leeromgeving. Wij dagen 
leerlingen uit om zelfstandig oplossingen te zoeken. Samenwerken speelt een grote rol. Wij stimuleren de 
leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.  
Er zijn verschillen in de manier waarop leerlingen leren. Wij houden rekening met de leerstijlen van de 
leerlingen.  
Naast de cognitieve leergebieden nemen ook de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs een 
belangrijke plaats in. 
Samenwerken is belangrijk voor de ontwikkeling van uw  kind en de school. School, ouders en leerlingen 
spelen hierbij samen een actieve rol. Wij werken samen met maatschappelijke instanties in de buurt, zoals 
de buurtvereniging BOMOVI en het Okeʹ-punt. 

 “Het samen leren, samen werken, en zorg dragen voor elkaar” 

Wij staan voor: 

 Realisatie van de kerndoelen van het basisonderwijs 

 Werkwijzen en methodes die effectief zijn (evidenced based) 

 Opbrengst gericht onderwijs 

 Welbevinden van leerlingen en personeel 

 Zelfstandigheid 

 Vrijheid 

 Verantwoordelijkheid en een kritische houding 

 Respect voor elkaar  

 Leren omgaan met verschillen 

 Uw kind volgen in zijn/haar eigen ontwikkeling 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ncdo.nl/images/uploads/samenwerken156.jpg&imgrefurl=http://www.ncdo.nl/&usg=__l3zrGBcM5YGdFk7XqdRQbD6gVRk=&h=120&w=156&sz=9&hl=nl&start=380&itbs=1&tbnid=0LOFJMWCX_fO4M:&tbnh=75&tbnw=97&prev=/images?q=samenwerken&start=360&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
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Schoolklimaat 
Respect voor iedere leerling, ongeacht etnische afkomst, maatschappelijke status en geloofsovertuiging is 
onze centrale waarde. 
De opvoeding van de kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de school en ouders. Wij 
verwachten van opvoeders dat ze het goede voorbeeld geven in de omgang met kinderen.  

 We besteden structureel aandacht aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding,  
maar stelt daarbij grenzen en bewaakt deze consequent. 

 Wij volgen uw kind op sociaal emotioneel gebied met een leerlingvolgsysteem. 

 We gebruiken leskisten en projecten om aandacht te besteden aan verschillende culturen en 
religies.  

Regels zijn onmisbaar om een goede gang van zaken binnen de school te waarborgen. 
Er zijn in de school duidelijke omgangsregels die we met de leerlingen bespreken. 
Op het niveau van de klas worden klassenregels samen met de leerlingen opgesteld en vastgelegd.  
 
Vreedzame school 
Veiligheid is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen in je omgeving en om tot goede prestaties te 
kunnen komen. We besteden daar dan ook zeer specifiek aandacht aan. Daarom werken we met De 
Vreedzame School, een programma dat kinderen opvoedt tot democratische burgers. Met z’n allen, team, 
ouders en kinderen dragen we zorg voor een veilige en democratisch schoolomgeving.  
Met de introductie van het programma De Vreedzame School willen we onze leerlingen opvoeden tot 
sociale en democratisch burgers. Binnen dit programma is veel aandacht voor de eigen 
verantwoordelijkheid van kinderen voor de goede sfeer onderling, in de groep en op school. We moeten 
daar met z’n allen aan werken. De Vreedzame School is tevens een door het ministerie goedgekeurd anti-
pest programma.   
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 
‘betrokken’ burgers.  U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te 
bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen 
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.  De Vreedzame School wil de kinderen hierop 
voorbereiden.  De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen.  Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen op een 
positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te 
nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een 
werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.  
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u ook kijken op www.devreedzameschool.nl. 
 

Leerlingenraad 
Samen leren en werken neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs. We willen het belang van 
democratische waarden doorgeven aan de leerlingen. 
We streven er naar om leerlingen het gevoel te geven dat ze mee kunnen en mogen praten over 
belangrijke zaken omtrent de school. Leerlingen voelen zich betrokken bij de klas, de school en de 
omgeving van de school. Zij hebben iets voor elkaar over en hebben een actieve rol in de organisatie van de 
school. Soms moet je je schikken in de keuze van de meerderheid en leer je je te verplaatsen in een ander.  
Voor ons onderwijs betekent dit dat we leerdoelen hebben die dit ondersteunen in de dagelijkse praktijk.  
We hebben een leerlingenraad, waarmee gesproken wordt over belangrijke zaken op de school. 
Samen werken en samen leren vormen een belangrijk onderdeel naar zelfstandigheid en initiatief nemen.  
We bespreken hoe dingen gaan of gegaan zijn en welke rol je daarin hebt gespeeld. Dat is belangrijk voor 
de vorming van de leerlingen.  
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Groepsorganisatie  
Op de Zeetuin werken we bij voorkeur met jaargroepen. In de huidige praktijk is er ook veelal sprake van 
combinatiegroepen. Jaarlijks bekijken we het aantal leerlingen per leerjaar. Hierop gebaseerd stellen we 
vervolgens de groepen samen. De leerlingen van groep 1 en 2 zullen altijd in een combinatiegroep 1-2 
zitten. Daar waar het getalsmatig mogelijk is, hebben we een jaargroep.  De leerlingen in een jaargroep zijn 
ongeveer even oud en werken aan hetzelfde basisprogramma.  
De groepen hebben een vaste groepsleerkracht, soms in duo-baan. We houden rekening met verschil in 
niveau tussen de leerlingen bij de instructie en de verwerking van de leerstof. Het is mogelijk dat leerlingen 
op een aparte leerlijn werken. 
 
Communicatie 
Bij samen opvoeden hoort een goede communicatie. Door oudergesprekken, nieuwsbrief “de  Zeepost” en 
de website www.zeetuin.asg-almere.nl communiceren wij met de ouders. Alle schriftelijke informatie 
versturen we via het ouderportal Digiduif. Na inschrijving ontvangt u hiervoor inloggegevens.  
Wanneer ouders met de school willen spreken maken zij een afspraak met het betreffende personeelslid. 
 
Kledingvoorschrift  
Wij zitten of lopen niet met ontbloot bovenlijf door de school of in de klas. 
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. 
Bij twijfel ligt de beoordeling bij de directie van de school. Voor nadere informatie: 
http://www.minocw.nl (Algemene Wet Gelijke Behandeling) 
 
Tussendoortjes en traktaties 
Een advies van de school: doe voor het 10 uurtje meer aan groente en fruit. Een bakje druiven, wat 
tomaatjes, partjes appel of een stukje komkommer zijn verfrissend en gezond. 
Daarbij vormen deze gezonde tussendoortjes en vooral gezonde traktaties bij verjaardagen een bijdrage 
aan het bewust worden van een gezonde levensstijl.  

http://www.zeetuin.asg-almere.nl/
http://www.minocw.nl/
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3.  LEERSTOFAANBOD 

 

Specifiek aanbod jongste leerlingen 
De jongste kinderen leren spelenderwijs. Wij bieden veel activiteiten en materialen aan zodat uw kind zich 
verder kan ontwikkelen.  
We besteden uitgebreid aandacht aan:   

 ontwikkelen van de zintuigen 

 oefenen van de bewegingsvaardigheid (motoriek) 

 vergroten van de taalvaardigheid    

 aanleren van letters door middel van de ABC muur  

 omgaan met hoeveelheden, getalbegrip, meten 

 leren van begrippen (links, rechts, boven, onder, etc.)  

 bevorderen van de sociale en emotionele zelfstandigheid 
 
Er is veel aandacht voor het taalonderwijs. Daarbij maken we gebruik van een rijke leeromgeving met veel 
andacht voor het voorlezen, woordenschat en aandacht voor boeken. 

 
 
Er is een doelenmatrix opgesteld, waarbij op bovengenoemde terreinen de te behalen doelen zijn 
vastgesteld. De doelen worden vertaald naar activiteiten en opdrachten voor de kinderen. 
Op de leeftijd van 4 jaar en 3 maanden toetsen wij bij de kleuters de passieve woordenschat. 
Bij de oudste kleuters wordt in de tweede helft van het schooljaar gericht gewerkt aan het lees-, schrijf- en 
rekenonderwijs.  
In de kleutergroep hebben we ontwikkelingslijnen voor rekenen die aansluiten op de start van groep 3.   

We maken gebruik van het CITO-LVS. Met dit leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van ieder kind 
bekeken en besproken. 3 keer per jaar wordt de voortgang van alle leerlingen per jaargroep besproken met 
de interne begeleider.  
 
Bewegingsonderwijs kleuters 
De kleuters bewegen dagelijks binnen en buiten. Er is wekelijks gymnastiek in het speellokaal. 
Binnen de lessen worden allerlei vormen van bewegen geoefend, tik- en dansspelletjes gedaan en er zijn 
spelletjes en oefeningen met kleine materialen (blokken, ballen, pittenzakken enz.) 
of met groot materiaal (banken, klim- en klautertoestellen enz.). Ook worden er 
activiteiten gedaan om de sociaal emtionele ontwikkeling van de kinderen  te 
bevorderen. 
 
Basisvaardigheden vanaf groep 3 
Lezen 
In groep 3  gaat het leesonderwijs verder met behulp van de methode Veilig Leren Lezen.  
Als uw kind alle letters en klanken beheerst, leest hij/ zij in groepjes verder. Vanaf groep 4 
krijgt uw kind begrijpend lezen. Aan de hand van een tekst leert uw kind  vragen te 
beantwoorden en een korte samenvatting te maken. Vanaf groep 6 gebruiken we 
Nieuwsbegrip als methode. 
In de groepen 4, 5 en 6  gebruiken we voor het technisch lezen de methode Estafette. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen een boekverslag kunnen maken of een boek kunnen 
presenteren aan de groep.  
 
 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aventurijn.nl/groepen/afbeeldingen/kleuterbouw.gif&imgrefurl=http://www.aventurijn.nl/groepen/kiezelsteen.htm&usg=__QRyFbF0PfayqUO83YLeuYBmk5XU=&h=127&w=219&sz=8&hl=nl&start=12&itbs=1&tbnid=3xVx2uZcI25q_M:&tbnh=62&tbnw=107&prev=/images?q=klueterbouw&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jufsamantha.nl/downloads/dagritme/ljv/lezen.jpg&imgrefurl=http://www.jufsamantha.nl/downloads/dagritme/ljv.php?vak&usg=__psFu5zTXGuJO0nb2Wcv2HYhc1hQ=&h=400&w=400&sz=27&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=xhe8iw3uDod49M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=lezen&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.debalanssbo.nl/1planning/Gymnastiek%20(2).jpg&imgrefurl=http://www.debalanssbo.nl/1planning/planning.html&usg=__r82dBI2ACsgEKluH9tX2y7B3LGE=&h=183&w=339&sz=21&hl=nl&start=1&itbs=1&tbnid=j-oRTf2CXbs_nM:&tbnh=64&tbnw=119&prev=/images?q=gymnastiek&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
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Komt het leesonderwijs niet voldoende op gang, dan bieden wij binnen school extra leesbegeleiding. 
We werken samen met verschillende externe instanties en we proberen met individuele begeleiding het 
gewenste lees niveau per jaargroep te halen. Soms is het noodzakelijk om externe ondersteuning in te 
schakelen voor deze leerlingen. 
 
                                                                                                                                                                              
Taal 

In groep 3 is het taalonderwijs onderdeel van de leesmethode.  
Vanaf groep 4 wordt er via de taalmethode 'Taal actief'  gewerkt aan verdere 
uitbreiding van de taalvaardigheid.  
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen leren presenteren. We hebben 
afspraken voor het houden van een spreekbeurt, zodat deze vaardigheid door ieder 
kind eigen gemaakt kan worden. Ook werkstukken zijn een onderdeel van de leerstof.        
  

 
    
Rekenen  
Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in getallen’. De methode is opgebouwd volgens de 
dakpanconstructie: Orientatie, begripsvorming, oefenenen automatiseren. In het groepsplan worden de te 
behalen doelen vermeld en het instructieniveua per kind bepaald.  
 

 

 
Zelfstandig werken 
Het stimuleren van een zelfstandige actieve leerhouding en zelf leren plannen is heel belangrijk.  
Zelfstandig werken is opgenomen in het lesrooster. Er is een opbouw van de zelfstandig werkles per groep, 
startend vanaf groep 1 tot en met groep 8. De afspraken over het samenwerken zijn vastgelegd per bouw. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt binnen onze school. In de groepen wordt op een leeftijd 
adequate manier ingespeeld op de behoefte van uw kind. Twee keer per jaar vullen we SCOL in, een 
programma om de sociale emotionele ontwikkeling van uw kind te volgen.    
 
Wereldoriënterende vakken 
De leerlingen leren Nederland, Europa en de overige werelddelen topografisch kennen. Daarnaast leren ze 
hoe mensen in onze huidige maatschappij en wereld leven. Bij het vakgebied geschiedenis staat met name 
de geschiedenis van ons land centraal. 
In de groepen 1 t/m 4 wordt aardrijkskunde en geschiedenis als geheel gegeven aan de hand van thema’s. 
Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij voor aardrijkskunde de methode “Meander”. Voor geschiedenis 
gebruiken wij de methode”Brandaan”. Voor biologie, natuurkunde en techniek gebruiken de  methode 
“Naut”. Twee keer per jaar werken wij met de hele school aan een project waarin een bepaald thema 
centraal staat.  Wij maken daarnaast gebruik van de projecten aangeboden door “Stad en Natuur” en 
Landschapsbeheer Flevoland. 
 
 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://meesterronald.maakjestart.nl/images/taal.jpg&imgrefurl=http://meestervanderzee.maakjestart.nl/taal.html&usg=__eM5Mlwy8qSyrTvun-wLyhRkmh8c=&h=300&w=300&sz=9&hl=nl&start=9&itbs=1&tbnid=UZ8hWfAXdPP1IM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=taalverhaal&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
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Expressie activiteiten 
In alle groepen geven we de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid. 
Bij beeldende vorming gaat het erom dat kinderen leren het werk van anderen te bekijken en te waarderen 
en om hun eigen gedachten en gevoelens in werkstukken vorm te geven. Daarbij leren ze gebruik te maken 
van beeldende aspecten als vorm, kleur en compositie en van de mogelijkheden die bepaalde materialen 
en technieken bieden. We gebruiken hierbij de methode “Moet je doen”. 
Muziek is iets waar bijna alle kinderen van nature plezier in hebben. Op de Zeetuin leren de kinderen 
zingen, luisteren naar en praten over muziek. Ze leren eenvoudige instrumenten te bespelen en op muziek 
te bewegen. Voor dit vakgebied gebruiken we ook de methode “Moet je doen”. 
Gedurende het schooljaar worden er theatermiddagen georganiseerd. Vanaf groep 1 spelen kinderen 
voorstellingen waarbij dans, muziek of toneel centraal staan. Uitvoeringen vinden plaats op het podium en 
kunnen door ouders worden bijgewoond. In groep 8 nemen de leerlingen afscheid met een 
afscheidsmusical. 
 
Bewegingsonderwijs 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan naar de grote gymzaal op het Leeuwardenplein. De Groepen 3 en 
4 hebben een keer per week gym in de grote gymzaal en een keer in ons eigen speellokaal.  De gymlessen 
duren 45 minuten en worden gegeven door de vakleerkracht.  
Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht, bestaand uit: sportbroekje, T-shirt of gym-, turnpakje. 
Voor de veiligheid moeten de leerlingen gymschoenen (zwarte zolen niet toegestaan) aan hebben.  
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben gym in het ondergoed en op blote voeten. 
 
ICT 
We willen ICT integreren in ons onderwijsaanbod. Iedere klas beschikt over een aantal computers en vanaf 
groep 3 ook een digitaal schoolbord. We maken gebruik van educatieve software die zo veel mogelijk 
aansluit bij de methodes die we gebruiken. 
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4.  DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 
Wij volgen met ons leerlingvolgsysteem nauwkeurig de ontwikkeling van uw kind. Regelmatig toetsen we 
ons onderwijs d.m.v. landelijk genormeerde toetsen. In groep 7 nemen we de Entreetoets af en in groep 8 
de Eindtoets. 
 
Rapportgesprekken 
De vorderingen van uw kind worden twee maal per schooljaar beoordeeld en vastgelegd in een 
schoolrapport. Het rapport  is uitgangspunt voor een gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek praten wij 
met u over het werk van uw kind. Ook de omgang met andere leerlingen en de leerkracht wordt besproken. 
Het is vanzelfsprekend dat u aan dit gesprek over uw kind deelneemt. Daarnaast kunt u naast de 
rapportagegesprekken worden uitgenodigd door de leerkracht voor een voortgangsgesprek. 

 

 
 
 
Advies voortgezet onderwijs 
Eind groep 6 geven wij de eerste indicatie over het te verwachten uitstroomniveau. In groep 7 geven we 
een voorlopig advies en in groep 8 een bindend advies richting voortgezet onderwijs.  
Aan het begin van het schooljaar worden de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 7/8 uitgenodigd om een 
informatieavond bij te wonen. Op deze avond wordt verteld welke activiteiten en procedures er zijn als 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren zelf 
informatieavonden en open dagen.  
In een digitaal overdrachtsformulier naar het voortgezet onderwijs beschrijft de leerkracht de cognitieve 
aanleg, motorische en sociale ontwikkeling en een aantal persoonlijkheidsfactoren als concentratie, 
doorzettingsvermogen, leermotivatie, zelfvertrouwen. 
 
Eindopbrengsten en uitstroomniveau 
Elk schooljaar geeft weer een ander beeld aan schoolkeuzes. Het ene jaar stromen er meer leerlingen door 
naar het VMBO of naar HAVO/VWO dan het andere jaar. Ons uitgangspunt is de leerlingen zo goed mogelijk 
te kunnen laten instromen in het juiste vervolgonderwijs. 
De uitkomsten van de CITO-eindtoets van de afgelopen 3 jaar zien er als volgt uit; 
Schooljaar 2014-2015: 533.7  
Schooljaar 2015-2016: 536.5 
Schooljaar 2016-2017: 530.4 
 

 
De schooladviezen voor schooljaar 2014-2015.  
Aantal leerlingen: 42 

KBL/BBL TL TL/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO 

14 6 6 3 4 7 

66 % 34% 

 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://jufgaby.punt.nl/upload/bono20post20lezen.gif&imgrefurl=http://jufgaby.punt.nl/&usg=__MZVCvaJS1j8DXwpNwmtRvVc7CQY=&h=339&w=404&sz=30&hl=nl&start=2&itbs=1&tbnid=iCVWx5QQxLCPQM:&tbnh=104&tbnw=124&prev=/images?q=rapportgesprekken&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
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De schooladviezen voor schooljaar 2015-2016.  
Aantal leerlingen: 26 

BBL KBL TL HAVO VWO 

0 3 7 6 10 

 39% 61% 

 
De schooladviezen voor schooljaar 2016-2017.  
Aantal leerlingen: 27 

BBL KBL TL HAVO VWO 

4 4 7 9 3 

56 % 44% 
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5. DE ZORG VOOR UW KIND 

 

Leerlingvolgsysteem 
Onder de zorg voor uw kind verstaan we alle maatregelen die we op De Zeetuin nemen om het onderwijs 
zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van uw kind. 
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen maken we op school gebruik van de 
volgende leerlingvolgsystemen: 
SCOL (De Sociale Competentie Observatielijst) 
LVS  (Leerling Volg Systeem) 
 
SCOL  
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. In het 
na- en in het voorjaar registreren de leerkrachten hun observatie.    
 
LVS (CITO)   
Bestaat uit landelijk genormeerde toetsen (vaak van het CITO)die twee keer per jaar worden afgenomen. 
Aan de hand van deze toetsen wordt gekeken of uw kind de leerstof voldoende beheerst.  
Gedurende de schoolloopbaan ontstaat er een beeld van de vorderingen van uw kind. Naar aanleiding van 
deze toetsen wordt twee keer per jaar een analyse gemaakt en vervolgacties ingepland. 
 
Interne Begeleider (IB) 
De Intern begeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben. 
krijgen. De IB-er coacht en begeleidt de leerkrachten. 
De IB-er verzorgt observaties in de klas, toetsen en testen van leerlingen, gesprekken met leerkracht en 
ouders. Ook de contacten met externe instanties worden door de IB-er onderhouden. 
 
Groepsbespreking 
Eenmaal per zes tot 8 weken vindt er een groepsbespreking plaats. Leerkrachten bespreken dan alle 
kinderen met de Intern begeleider. Bij de kinderen voor wie extra advies en ondersteuning nodig is wordt 
langer stil gestaan. Handelingsgericht werken zorgt voor een helder overzichtsformulier. Dit is nodig om de 
groepsplannen te schrijven. 
De kindbespreking wordt begeleid door de Intern Begeleider en is in eerste instantie bedoeld om binnen de 
schoolsituatie, in de eigen klas, te komen tot een goed overzicht van de groep. De gegevens van de 
gemaakte toetsen en afspraken worden verwerkt in ons leerlingvolgsysteem Esis B. 
 
Regionaal Instituut Dyslexie (RID) 
We werken samen met het RID. Dit instituut voor dyslexie onderzoekt en heeft een behandelprogramma. 
Het programma kan binnen de groep voortgezet worden. Samen met de ouders en de leerkracht is er een 
intakegesprek en een evaluatiegesprek. 
 
Passend onderwijs 
Na gesprek met en schriftelijke toestemming van de ouders wordt Passend onderwijs door de Intern 
Begeleider van de school geconsulteerd met hulpvragen en verzoeken tot nader onderzoek. Bij aanmelding 
op de school wordt er gekeken naar een passende plek. 
Daarnaast is passend onderwijs binnen Almere. We zijn samen met de scholen in Muziekwijk bezig een 
nieuwe zorgstructuur op te zetten. De Zeetuin speelt hierin een belangrijke rol.   
We werken met zorg-advies-team (ZAT) en proberen vooral preventief hulp in te zetten. Hierdoor bedienen 
we onze leerlingen met zorg op maat. 
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LWOO 
Wanneer leerlingen eind groep 7 meer moeite hebben met het leren en/of met de sociaal emotionele 
ontwikkeling bestaat de mogelijkheid om ze aan te melden voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
(LWOO). In groep 7 worden de betreffende leerlingen aangemeld voor deze ondersteuning op de school 
voor Voortgezet Onderwijs. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders.  
De leerlingen worden in groep 8 getest en op basis van de testscore en het leerling-dossier van de school 
wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs binnen het 
Voortgezet Onderwijs.  
 
GGD Flevoland   
Volgens een vast programma ontvangen alle kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs een 
uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO). Kinderen uit groep 4, waarvan geen 
gezondheidsdossier is (ook niet op te vragen uit een vorige woonplaats), komen ook in aanmerking voor 
een PGO. Tijdens het PGO wordt aandacht besteed aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en aan de 
ontwikkeling van het kind.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Het leren gaat niet zo goed of je ziet dat een kind niet 
“lekker in zijn vel zit” of dat het zich anders gedraagt dan je eigenlijk verwacht. 
De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met ouders overleggen wat de 
beste aanpak is.  Soms kan de school een dergelijk probleem zelf aanpakken, bij twijfel vraagt de school 
advies aan externe deskundigen. 
Als de school het schoolmaatschappelijk werk inschakelt gebeurt dit altijd na toestemming van de ouders.  
 
Medisch handelen en medicijngebruik; zo regelen wij dat op onze school.  
Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de school 
dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen?  
Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) én 
omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol opgesteld. In het protocol 
‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de volgende drie situaties: 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u voor 
overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst is. Bij twijfel raadplegen wij een 
arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  ons toestemming geeft 
voor de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele bijzonderheden over de 
gezondheid van uw kind.  

2. U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school vragen of 
hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze verantwoordelijkheid te 
nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven wie waarvoor 
verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.  

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van injecties of 
het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst bekwaam 
worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch handelen’ en de 
‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 
Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  
Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn 
geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding. Alle verklaringen treft u 
aan als bijlage bij het protocol. 
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U heeft een klacht 
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere 
zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken 
medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de 
school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit 
overleg deel te nemen.  
Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het College 
van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat 
de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen 
en hoe de klacht afgehandeld wordt.  
De belangrijkste zaken voor u op een rij 
Indienen klacht 
U kunt uw klacht schriftelijk binnen een jaar na het incident indienen bij het College van Bestuur van de 
Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar het verhaal van beide partijen.  
Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u of de klacht moet worden doorgestuurd naar de 
klachtencommissie.  
Taken klachtencommissie 
De commissie onderzoekt klachten en luistert naar de verhalen van de betrokken partijen. Vervolgens 
adviseert de commissie het College van Bestuur over het feit of de klacht terecht is en in aanmerking komt 
voor behandeling. En over welke maatregelen genomen kunnen worden. 
Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  
Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over ongewenste 
intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar een externe 
vertrouwenspersoon die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen  van een schriftelijke klacht bij het 
College van Bestuur .  
Afwikkeling klacht 
In principe hoort u  zo spoedig mogelijk  van het College van Bestuur of de klacht terecht is en welke 
maatregelen er worden genomen.  
 
Uw kind wordt geschorst of moet van school. Wat nu? 

Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal 

maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten om 

uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling dusdanig 

ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft gedrag waardoor 

de rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer gegarandeerd kunnen 

worden.    In de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. Deze zetten wij - kort 

samengevat - op een rij.  

Waarom schorsen we? 

Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het  belangrijk om uw 
kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling onze 
regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we een dringend 
signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!   

Zo werkt een schorsing 

 Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een halve 

dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen we een ‘time-

out’.  

 Als dit uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat.  

 Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk weten 

waarom wij uw kind geschorst hebben. 
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Hoe kunt u bezwaar maken? 
Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift indienen. In het 
bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing niet terecht is. 
Zo werkt een verwijdering 

 Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een 
vervangende school te vinden.  

 Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie 
Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten. Op 
uw verzoek adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de beslissing van 
verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  

 Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering  dan moet zij 
het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  

 Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij met het advies doen en waarom. 
Meer informatie over dit onderwerp? 
www.onderwijsgeschillen.nl  
De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.  
 
  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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6.  OUDERS IN SCHOOL 

 

Ouderhulp  
Een goed contact tussen de school en de ouders is erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk ouders te 
betrekken bij allerlei schoolse activiteiten. 
Ouderhulp is voor een school onmisbaar. Hoe meer ouders komen helpen, hoe meer activiteiten we 
kunnen doen. Als u minimaal 1 keer per jaar iets extra’s voor de school actief bent, doet u de kinderen een 
groot plezier. Uw kind vindt dit ook erg prettig en u leert de school beter kennen. 
Ouders worden, onder de verantwoordelijkheid van leerkrachten, ingezet als leesouder,  als luizenpluizer, 
bij excursies, sportdag en andere activiteiten. 
 
U bent gescheiden en komt er samen niet uit 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in het 
belang van de school en het kind te voorkomen. 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het kind bij één van 
de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op informatie over de vorderingen 
en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te hebben, hanteert de school de volgende regels en 
afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. 
Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

 Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. De 
school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang van de leerling 
is.  

 De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine 
alledaagse schoolzaken. 
Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen tot 
een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het kind 
woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

 Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 
gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders toestemming 
vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont toestemming 
geeft.   

 Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen met 
u bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de rechter. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR  bestaat uit 6 leden, drie teamleden en drie ouders. De MR adviseert de directie gevraagd of onge-
vraagd over alle zaken die de school en het onderwijs betreffen. Daarnaast bespreekt de MR het door de 
school gevoerde of nieuwe te voeren beleid. Hoe de medezeggenschap in detail is geregeld staat in de MR 
statuten. Deze liggen ter inzage bij de schoolleiding of kunnen worden opgevraagd bij de 
medezeggenschapsraad. 
De MR vergadert ongeveer 11 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden op 
school. U kunt alles ook terugvinden op onze website www.zeetuin.asg.nl 
 
Cluster Medezeggenschapsraad (CMR) 
In de wet is vastgelegd dat het bestuur van de school (ASG) verplicht is zich op een groot aantal punten 
minimaal te laten adviseren door afgevaardigden van verschillende medezeggenschapsraden. Aan dit 
overleg nemen twee mensen deel, waarvan één teamlid van onze school en één ouder namens de ouder 
geleding. Uit de verschillende clusters worden kandidaten afgevaardigd voor de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 
 
 
 

http://www.zeetuin.asg.nl/
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Ouderraad (OR) 
De ouderraad organiseert samen met andere hulpouders en het team activiteiten voor alle kinderen.  
De kosten voor deze extra’s worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.  
Gedurende het schooljaar kan iedere ouder zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de ouderraad. 
 

Vrijwillige Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage gebruikt de ouderraad voor de bekostiging van de diverse feestdagen en 
activiteiten in school zoals Sinterklaas, Kerst, sportdagen, afscheid groep 8 etc.  
De ouderbijdrage voor bedraagt € 25,- per leerling, voor het  tweede, derde of vierde kind uit het gezin is 
de bijdrage € 20,-. 
Wilt u uw bijdrage uiterlijk in november storten op: 
Girorekeningnummer  NL64ING000B5295650  ASG Inzake de Zeetuin/Ouderraad.  
(onder vermelding van “Ouderbijdrage” en de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit)  

 
Schoolreisje en schoolkamp  
Ieder jaar gaan we op schoolreis (groep 1 t/m 5) of schoolkamp (groep 7 t/m 8). 
Voor deze activiteiten is een ouderbijdrage verplicht. Over de hoogte van deze bijdrage wordt u z.s.m. na 
de start van het schooljaar geïnformeerd. Er wordt een mogelijkheid om te sparen aangeboden. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

20 

 OBS De Zeetuin  

7.  PRAKTISCHE ZAKEN 

 

Inschrijven 
Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt is hij/zij welkom op school. Voor de schoolorganisatie is het prettig als u 
uw kind uiterlijk 3 maanden voor deze dag ingeschreven is. Wij kunnen dan rekening houden met het 
aantal nieuwe leerlingen. 
In het geval van een verhuizing van woonadres verzoeken wij u ook tijdig uw kind in te schrijven, het liefst 
een maand voor de 1e schooldag van uw kind. U kunt zich inschrijven bij de directeur. U kunt telefonisch 
een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.  
 
Midden in het schooljaar wisselen van school. Mag dat? 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen midden in het schooljaar regelmatig wisselen van school. Helaas komt dit 
de leerprestaties niet ten goede. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten tussentijds 
wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.  
Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

 u verhuist; 

 uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen; 

 er sprake is van een onoplosbaar conflict;  

 de school de zorg niet meer kan leveren.  
Naar een nieuwe school aan het einde van het jaar 
Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar. Hoe?  
U vraagt een gesprek aan met de directie. Daarna schrijft u uw kind uit met het officiële uitschrijfformulier. 
Dan kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij de nieuwe school. Uw kind maakt het schooljaar af en start 
het nieuwe schooljaar op zijn of haar nieuwe school.  
Om ervoor te zorgen dat de overgang voor uw kind soepel verloopt, hebben de schooldirecties overleg met 
elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken rondom de schoolwisseling.  
Meer weten? 
Heeft u vragen over het tussentijds wisselen van school? Onze directeur informeert u graag over de 
stadsbrede afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen. 
Het officiële uitschrijfformulier kunt u bij de directie ophalen. 
 

Leerplicht 
Een kind is volgens de wet leerplichtig wanneer het de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Leerplichtig wil in 
dat geval zeggen dat het kind naar school moet en niet zo maar kan worden thuisgehouden. We vinden het 
belangrijk dat alle kinderen op tijd en naar school komen zodat we samen de continuïteit kunnen 
waarborgen. 
 

Wilt u uw kind thuis houden of op vakantie gaan buiten de schoolvakantie om?  
Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties van school 
houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet u hiervoor buitengewoon verlof aanvragen. Voor 
het aanvragen van buitengewoon verlof heeft de directie van de school een  speciaal formulier.  
Dit moet u doen 

 Lever het ingediende formulier persoonlijk in bij de directie. 

 Doe dit minimaal 8 weken van tevoren. 
Verschillende soorten verlofaanvragen. Hoe werkt het? 
Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden. Er gelden 
verschillende regels. 
Als u vakantieverlof aanvraagt, keuren wij dit alleen maar goed als u een beroep uitoefent waardoor u niet 
in de schoolvakantie weg kunt. U bent verplicht bij de aanvraag een werkgeversverklaring in te leveren.  

 Buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend.  

 De vakantie mag maximaal 10 schooldagen duren.  

 Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.  
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Het kan zijn dat u verlof moet aanvragen voor zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’. Denk hierbij aan 
een verhuizing, religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk, een ambts- of huwelijksjubileum 
van u of uw ouders, een ernstige ziekte of het overlijden van een familielid.  

 Vakantieverlof is bij gewichtige omstandigheden niet toegestaan. 

 Wilt u uw kind langer dan 10 schooldagen thuishouden? Dien dan via de directie van de school een 
aanvraag in bij de leerplichtambtenaar.  

Controle naleven regels 
Deze regels rondom leerplicht en buitengewoon verlof zijn niet door de school of het schoolbestuur 
bedacht. Ze zijn in de wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar controleert of wij de regels naleven. Doen wij 
dit niet, dan kan het schoolbestuur een boete krijgen. Bij ongeoorloofde afwezigheid van uw kind moeten 
wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook u kunt dan een boete krijgen via de officier van justitie. 
Meer informatie 
Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op de website 
van de gemeente Almere. 
 
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u absentie voor aanvang van de lessen om 8.30 uur of 13.15 uur 
telefonisch door te geven.  De naam en reden van afwezigheid wordt op een absentielijst genoteerd.  
Indien u de school niet op de hoogte heeft gebracht van de reden van afwezigheid van uw kind, wordt er 
contact met u opgenomen. 
 
Noodrooster personele inzet 
Bij  een zieke leerkracht  wordt een beroep gedaan op de ASG Flex. Kunnen zij geen vervanger plaatsen, dan 
maken we gebruik van het noodrooster. Dan wordt een groep verdeeld. Bij meerdere zieke leerkrachten en 
geen beschikbare vervangers wordt gekeken naar de beschikbaarheid van het ambulante personeel van de 
school. 
Als er geen invallers beschikbaar zijn, worden de kinderen van de zieke leerkracht de groepen verdeeld 
over de  overige groepen volgens een vast verdeelschema. Elke groepsleerkracht zorgt voor een 
noodboekje met werk voor de desbetreffende leerlingen.   
Bij ziekte van meerdere leerkrachten wordt gekeken naar verdeling over de overige groepen met eventueel 
een leerkrachtenwissel. 
 
Tussenschoolse Opvang 
De leerlingen kunnen tussen de middag overblijven. De "overblijfgroep" wordt begeleid door een team van 
vaste medewerkers. De coördinatoren voor de tussen schoolse overblijf zijn op wisselende dagen aanwezig. 
We werken met een van te voren opgesteld overblijfcontract. 
De kinderen nemen zelf  eten en drinken mee. 
Wanneer het weer het toelaat spelen de kinderen na het eten onder toezicht buiten. Bij slecht weer 
vermaken de kinderen zich binnen met spelletjes.  
Aan het overblijven zijn kosten verbonden, € 2,50 per overblijfdag. Het is belangrijk het overblijfgeld van te 
voren te betalen. 
Dit kan op twee manieren: 

- Per maand uitrekenen hoeveel dagen uw kind overblijft en het bedrag storten op: 
Girorekeningnummer NL48INGB000 2190192,  van obs De Zeetuin “broodje overzee” onder vermelding 
van de  voor en achter naam van uw kind en de groep waar uw kind in zit. 

- Op maandagochtend vanaf 8.30 uur worden in de middenruimte strippenkaarten verkocht. Uw 
strippenkaart blijft op school en is er een nieuwe kaart nodig dan krijgt u tijdig bericht.  
 
 
 
 
 
 

http://www.almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen
http://www.almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen
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Buitenschoolse en vakantieopvang Berenstad 
BSO de Berenstad verzorgt de voorschoolse, naschoolse, vakantieopvang en opvang op rooster vrije dagen  
in basisschool de Zeetuin.  
Berenstad heeft een ruim lokaal tot haar beschikking, wat er niet meer uitziet als een klaslokaal, maar als 
een super gezellige en knusse BSO ruimte, een ruimte waar de kinderen kunnen ontspannen, t.v. kijken, 
spelletjes spelen, knutselen, kletsen, lezen, gamen  en nog veel meer. 
Berenstad werkt met vaste/gediplomeerde leidsters en houdt de opvangkosten zo laag mogelijk. 
 
Kom gerust eens kijken. Berenstad is open van 15.00 tot 18.30 uur en op de dagen dat er voor schoolse 
opvang is zijn we er om 7 uur. Indien u meer informatie wilt over de werkwijze of de mogelijkheden van de 
opvang pakketten dan kunt u contact opnemen met Berenstad via de link op www.deberenstad.nl  of op 
telefoonnummer 036 5330966. 
 
 

 

 

Verzekeringen en aansprakelijkheid  
De Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, worden 
de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims door 
onrechtmatig handelen. Maar let op!  

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 
Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen 
verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal 
geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de 
schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun  
handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke 
aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op deze 

http://www.deberenstad.nl/
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manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school naar huis 
verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  
 

  

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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ADRESSENLIJST 

 
obs de Zeetuin 
Directeur:    Paul Defourny    
Postadres:               Monteverdistraat 5 
               1323 AE Almere  
Telefoon:     036-5360355 
 
Almeerse Scholen Groep (ASG) 
Clusterdirecteur:   Karlien Wegman    
Postadres:    ASG 
     Postbus 60276  
Postcode en plaats:   1320 AH Almere 
Telefoon:    036-5406363 
   
Leerplichtambtenaar   Marianne Kamp 
Postadres:    Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken 
     Postbus 200 
Postcode en plaats:   1300 AE Almere 
Telefoon:    036-5277699 
 
Passend Onderwijs Almere 
Postadres:  Postbus 10183 
Postcode en plaats:  1301 AD Almere      
Telefoon:  036-7670200 
 
Onderwijs Inspectie  
Postadres:  Postbus 10048 
Postcode en plaats:  8000 GA Zwolle     
Telefoon:    038-4695400 
 
GGD jeugdverpleegkundige en 
schoolmaatschappelijk werk 
Post- en bezoekadres:  Boomgaardweg 4 
Postcode en plaats:  1326 AC Almere     
Telefoon:  036-5357366 
 
www.okepunt.nl 
 
 


