Schoolgids 2021 - 2022
Locatie:
Galenuslaan 1
4624 XE Bergen op Zoom

Bereikbaarheid:
Telefoon: 0164 – 23 71 12
E-mail: hetkompas@lpsnet.nl

VOORWOORD
Voor u ligt de kalender en de schoolgids van basisschool Het Kompas voor het schooljaar 2021 – 2022.
De schoolgids is bestemd voor al onze ouders en verzorgers van onze leerlingen, voor de ouders en
verzorgers van toekomstige leerlingen en voor andere geïnteresseerden. De gids is samengesteld om u een
goed beeld te geven van de (wellicht toekomstige) school van uw kind. Deze gids is bedoeld om u inzicht te
geven in onze uitgangspunten bij het verzorgen van ons onderwijs. Ook leggen we uit wat onze doelen zijn
voor het komende schooljaar en geven we inzicht in de resultaten die onze leerlingen bereiken.
Samen met onze kernpartners peuteropvang Het Kompas en BSO LPS-KOM vormen we de Brede school Het
Kompas. Het Kompas maakt deel uit van de Lowys Porquin stichting (LPS). LPS heeft ook een
onderwijsinformatiegids.
U kunt te allen tijde onze website https://lps-hetkompas.nl bezoeken voor meer informatie. Wanneer u
vragen heeft of nieuwsgierig bent geworden naar Het Kompas dan nodigen wij u van harte uit om contact
op de nemen met de schoolleiding.
De bovenschoolse schoolgids van LPS maakt integraal deel uit van deze schoolgids. Alle afspraken,
regelingen en wijzigingen die in de bovenschoolse schoolgids zijn vermeld, zijn dus ook voor onze school
van toepassing.
Namens het team van basisschool Het Kompas,
Yolanda Groen
Directeur
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1 HET KOMPAS
Basisschool Het Kompas is een leuke en gezellige school waar je met plezier naar school gaat en goed kunt
leren. De school is al jarenlang gelegen in de wijk Warande Oost van Bergen Zoom. Wij verzorgen modern
onderwijs aan kinderen die zowel in de directe omgeving wonen als wat verder weg. Samen met
peuteropvang Het Kompas, BSO Het Kompas, Wereldwijs en de gemeentebibliotheek zijn we gehuisvest
aan de Galenuslaan 1.
De naam Het Kompas spreekt voor zich: Wij geven richting aan de toekomst van onze leerlingen, uw
kinderen! Het Kompas is aangesloten bij de Lowys Porquinstichting (LPS). Deze stichting stelt zichzelf de
bevordering van het Rooms-Katholiek en Protestants Christelijk onderwijs ten doel. Op Het Kompas is dit
merkbaar door bijvoorbeeld het vieren van carnaval (Vastenavond) Pasen en Kerstmis. We hechten aan
normen en waarden zoals deze voortkomen uit de grondslag van de school en de stichting.
We hebben hoogopgeleid personeel met veel expertise op het gebied van taal, rekenen, thematisch
werken, sociaal emotioneel en spelend leren. Wij zorgen ervoor dat uw kind optimaal kan presteren. We
vinden het erg belangrijk dat uw kind zichzelf kan leren kennen en goed weet hoe en wat het moet leren.
We hebben een eigen bibliotheek waar iedere leerling gebruik van kan maken en we werken met moderne
middelen zoals iPads, laptops en digitale lesborden.
In het schooljaar 2021 - 2022 groeien we weer verder en zijn we trots dat we uitbreiden bij de
peuterspeelzaal en op de basisschool. We starten met:
•
•
•
•
•
•
•

2 peutergroepen
een groep 1-2
een groep 3
een groep 4
een groep 5-6
een groep 7-8
2 groepen voor nieuwkomersonderwijs

We hebben kleine groepen, zodat er veel aandacht kan uitgaan naar alle leerlingen. We vinden het
belangrijk dat de leerlingen goed met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dat is één van de voordelen van
combinatiegroepen. In het dagelijks leven moeten de kinderen ook leren met iedereen om te gaan; de basis
hiervoor leren zij op Het Kompas.
We weten dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zij sterk betrokken worden bij hun
eigen leren. Ons thematisch onderwijs maakt het leren op school betekenisvol voor onze leerlingen.
Daarnaast richten we ons op actuele ontwikkelingen zoals samenwerkend leren, het stellen van leerdoelen,
zelfstandigheidsbevordering en het leren `leren`. Taal en lezen vormen een belangrijke basis voor alle
vakken. Daarnaast leren de kinderen natuurlijk veel meer: omgaan met elkaar, het leveren van kwaliteit en
persoonsvorming. Om een zo rijk mogelijke leeromgeving te creëren werken we o.a. samen met:
•
•
•
•
•
•
•

de gemeentebibliotheek,
Auris Ambulante dienstverlening,
de F!TFabriek,
het Centrum voor de Kunsten,
Veilig Verkeer Nederland,
het Natuurpodium en
logopediepraktijk Trivers.
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2 HET ONDERWIJS
2.1 De visie en missie van de school
Kansrijk, Kleurrijk, Taalrijk!
Onze slogan is Kansrijk, Kleurrijk , Taalrijk. Hiermee bedoelen we dat we ontwikkelkansen creëren en
zoeken en dat we respect hebben voor iedereen die bij onze school en omgeving betrokken is. Naast het
ontdekken van de eigen talenten van de kinderen zetten we sterk in op taal, lezen en rekenen, omdat wij
vinden dat dit belangrijk is voor de rest van hun leven.
We werken met veel organisaties samen, allemaal met hetzelfde doel: De kinderen zo goed mogelijk te
helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen.
We leren de kinderen goed na te denken over zichzelf en over hun eigen leren. We leren hen na te denken
over wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren. Alle kinderen zijn uniek en daarom is ons
onderwijs op maat: hiermee bedoelen we dat we aansluiting zoeken op de eigen mogelijkheden van ieder
kind.
In onze visie beschrijven wij de volgende kernwaarden die wij willen naleven:
•
•
•
•
•

betrouwbaar
ambitieus
trots
samenwerkend en
professioneel.

Volgens deze waarden willen wij werken met elkaar, met u als ouders en natuurlijk met al onze leerlingen.
Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van zelfbewuste en sociaal betrokken mensen, die met een
open blik de wereld tegemoet treden. Onze uitdaging is dat uw kind mede-eigenaar kan worden van zijn
eigen ontwikkeling en ruimte krijgt om dit te ontdekken. We bieden een flexibele leeromgeving met goede
samenwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we ons
onderwijssysteem voortdurend moeten aanpassen van uitsluitend kennis overbrengen naar het
ontwikkelen van competenties (vaardigheden). Dit hebben uw kinderen nodig om goed te kunnen
deelnemen aan het leven van de 21st eeuw.
Onder deze vaardigheden, de zogenoemde 21st century skills, verstaan wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creatief denken
kritisch denken
zelfregulering
sociale & culturele vaardigheden
samenwerken
communiceren
mediawijsheid
ICT-basisvaardigheden
informatievaardigheden en
probleem oplossen.
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2.2 Een goed schoolklimaat
We bewaken een veilig en pedagogisch schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en
vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de schoolgemeenschap om
optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Vanuit de visie staan hiermee de kernwaarden
betrouwbaar en samenwerkend centraal. Met behulp van ‘Positive Behaviour Support’ (PBS) zorgen we er
voor dat voor alle betrokkenen van Het Kompas de afspraken duidelijk zijn. We reageren hetzelfde zodat
we voor iedereen voorspelbaar zijn. Dat geeft een veilig gevoel.

Afspraken gelden schoolbreed en iedere leerkracht acteert op dezelfde wijze. Daarnaast zijn de basisregels
in iedere klas en bij elke leerkracht hetzelfde. Door deze voorspelbaarheid is de overgang naar een andere
groep voor kinderen makkelijker. Dit begint al wanneer de peuters naar de kleutergroep komen. Door de
stevige samenwerking is er voor de peuters veel herkenbaarheid wanneer zij in de kleutergroep komen.

Kwink
Op Het Kompas gebruiken we de methode Kwink om vorm te geven aan een goed sociaal klimaat. Kwink is
een onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor de groepen 1 t/m 8, inclusief burgerschap en
mediawijsheid. Deze methode heeft als uitgangspunt ‘Positief denken over jezelf en de ander’. Kwink biedt
een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd
actueel. Het is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Met de SOVA-lessen (sociale vaardigheden) uit de methode Kwink leren we uw kind op te komen voor
zichzelf en om te gaan met andere kinderen. Aan de hand van verhalen en praktijkoefeningen werken we
hier gedurende het hele schooljaar aan.
Ook gebruiken we “ZIEN! “; een pedagogisch expertsysteem voor het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling. Hiermee kunnen we bewaken hoe het met de leerlingen en de groep gaat op dit
gebied.
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Rots en Water
Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma dat gegeven wordt op Het Kompas door speciaal hiervoor
opgeleide leerkrachten. Deze training wordt in alle groepen gegeven. Weerbaarheid en sociale
vaardigheden worden in balans getraind.
Met Rots en Water training vergroten we de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij
kinderen. Het is een preventief programma om sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting e.d.
zoveel mogelijk te voorkomen.
Er zijn 2 leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het geven van Rots en water trainingen. Deze training
wordt 1x per week, in iedere groep, gegeven door deze leerkrachten. Ieder kind kiest hierin zijn eigen
leerdoelen. Zo wil het ene kind leren wat meer voor zichzelf op te komen en het andere kind wil leren om
juist wat meer naar een ander te luisteren. Deze training wordt altijd gegeven in de bewegingsruimte op
school. Samen zorgen we voor een fijne leer en speelomgeving.

Positive Behaviour Support
Schoolbreed zijn wij een PBS-school. Dit betekent dat wij afspraken hebben over hoe we ons gedragen in
een bepaalde ruimte op school. Deze afspraken worden ieder jaar opnieuw aangeleerd aan de kinderen.
Ook in groep 8 verwachten wij bepaald gedrag van de kinderen. Aangezien de kinderen dit gewenste
gedrag vanaf groep 1 aangeleerd krijgen wordt dit een gewoonte. Alle leerkrachten acteren hetzelfde
waardoor ze voorspelbaar zijn voor de kinderen.

2.3 Pesten
Helaas komt pesten overal voor. Door van jongs af aan de kinderen bewust te maken van zichzelf en hun
omgang met anderen voorkomen we dat pesten tot iets groots kan ontwikkelen. We hebben op school een
anti-pestbeleid en dit volgen wij strikt.

2.4 Beeldend materiaal binnen de school
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt onder andere met zich mee dat we kritisch
moeten kijken naar de regels rondom het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen.
Wat zegt de wet over het gebruik van beeldmateriaal van kinderen?
Privacy wordt in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet wordt op 25 mei
2018 vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Foto’s en video’s van kinderen zijn persoonsgegevens en vallen daarmee onder
deze wet.
Daarom gelden er andere eisen voor het gebruik van beeldmateriaal. Het gaat om alle vormen van gebruik,
zoals:
• Foto’s die in de nieuwsbrief worden plaatst.
• Foto’s die op sociale media worden plaatst.
• Een video of foto die wordt vertoond op de website van de onderwijs- of kinderopvanglocatie.
Het Kompas houdt zich strikt aan deze regels en wij zullen dus aan alle ouders toestemming vragen om
foto’s/ video’s te plaatsen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer ongedaan maken.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de groep en activiteit voor
onderwijskundige en/of educatieve doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van
een foto op een instellingspas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor
het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend
omgaan met beeldmateriaal van kinderen).
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2.5 Privacy
De AVG vereist voor scholen meer zaken om te regelen. De privacy van kinderen en ouders wordt op school
beschermd. Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties
e.d. worden als privacygegevens beschouwd. Dit geldt ook voor de uitslagen van testen en toetsen e.d.
De volgende afspraken worden gehanteerd:
• Privacygegevens (zoals hierboven omschreven) die van belang zijn voor de aanpak/begeleiding van een
leerling en die vrijwillig door ouders bekend zijn gemaakt aan de groepsleerkracht of de directie, worden
alleen met toestemming van de ouders bewaard in het leerlingdossier.
• Privacygegevens die niet relevant zijn voor aanpak en begeleiding van het kind, maar desondanks toch
spontaan door ouders bekend zijn gemaakt, worden niet opgenomen en bewaard in het leerlingdossier.
• Uitslagen van testen, toetsen, onderzoeken op school en/of door hulpverlenende instanties worden
alleen met toestemming van de ouders en/of betrokken instanties doorgegeven aan derden en
uitsluitend dan, als het voor de verdere begeleiding van het kind van belang is.
• Gegevens die door een kind, ouders of instanties aan de leerkracht of directie in strikt vertrouwen
worden vermeld, worden niet met collega’s besproken.
• Gegevens die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder medeweten van kind
en/of ouders en vallen onder het begrip privacy, worden met de grootste terughoudendheid verstrekt.
• Ieder personeelslid respecteert het recht van ouders privacygegevens niet beschikbaar te stellen aan
school of hulpverlenende instanties.
• In formele en informele sfeer wordt de privacy van ouders en kinderen gerespecteerd. Privacygegevens
worden alleen besproken tussen leerkrachten voor zover relevant bij de uitoefening van het werk.
• Leerling gegevens worden niet besproken in bijzijn van derden (bijvoorbeeld andere ouders).
• Gegevens die door ouders en/of kinderen worden bekend gemaakt aan de interne
contactpersoon/vertrouwenspersoon van de school, worden behandeld conform de klachtenregeling.
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3 PARTNERS BINNEN EN VAN DE SCHOOL
3.1 Peuteropvang Het Kompas
Peuteropvang Het Kompas biedt opvang op verschillende dagdelen. Dagelijks kunt u ook een afspraak
maken om uw kind aan te melden bij de peuteropvang. Een kind kan al aangemeld worden vóór de leeftijd
van twee jaar, zodat zij met 2 jaar kunnen starten. Zo gauw er plaats is op de peuteropvanggroep kan uw
kind, afhankelijk van de situatie, twee tot zes dagdelen komen.
Naast de reguliere dagdelen kunt u nu ook kiezen voor de verlengde peuteropvang. Dit betekent dat uw
kind de gehele dag opgevangen kan worden. Met vragen over de verlengde peuteropvang kunt u terecht bij
de medewerkers van de peutergroep.
Kinderen van de peuteropvanggroep zijn gewend aan Het Kompas. Er is een goede samenwerking tussen de
school en de peuteropvanggroep. Het onderwijsaanbod is op elkaar afgestemd en er is een goede
doorgaande lijn. Als u uw kind wilt aanmelden voor de peuteropvang, dan kunt u dit doen via
telefoonnummer: 06 – 57 03 33 61.

3.2 Buitenschoolse opvang Het Kompas
Op Het Kompas bieden we ook Buitenschoolse opvang aan. De BSO is alle dagen open, zowel voor als na
schooltijd. Ook tijdens vakanties is de BSO geopend. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. Als u
persoonlijk wilt spreken met iemand van LPS Kinderopvang dan kunt u contact opnemen met Angelique de
Nijs via telefoonnummer 06 – 57 03 33 61.

3.3 Auris Ambulante Dienstverlening
Wij hebben een goede samenwerking met Auris Ambulante Dienstverlening. Er zijn op school medewerkers
werkzaam van Auris Ambulante Dienstverlening. Deze medewerkers geven hulp aan de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben op het gebied van horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt,
ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is en voor elke leeftijd. Zij helpen de leerlingen
individueel of in groepjes en geven goede adviezen en tips aan ouders en leerkrachten.

3.4 Logopedie op school
Binnen Het Kompas hebben we een praktijkruimte met een logopedist van Trivers. Zij behandelt de
leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen.

3.5 De F!TFabriek
Het Kompas is een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en ouders weten wat
gezonde voeding is en waarom het zo belangrijk is om goed en gezond te eten. De F!TFabriek is een
organisatie die zich sterk maakt voor gezonde leefstijl, voeding en beweging. Het Kompas werkt nauw
samen met De F!TFabriek. Zij verzorgen dit schooljaar het B-fit-traject. De leerlingen en de leerkrachten
krijgen tijdens dit traject ondersteuning bij voedingslessen en goed bewegen.
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3.6 Bibliotheek
Het Kompas heeft een eigen schoolbibliotheek. Er is een nauwe samenwerking met Bibliotheek WestBrabant. Onze eigen lees-mediaconsulent helpt en stimuleert onze leerlingen en ouders bij het kiezen en
lezen van boeken. We hebben een grote en zeer actuele collectie. Alle leerlingen zijn gratis lid en mogen
dus ook gratis boeken lenen.

3.7 Het natuurpodium
Het Natuurpodium is onze partner voor natuur- en duurzaamheidseducatie. We maken gebruik van een
uitgebreid en gevarieerd onderwijsprogramma met buitenlessen in de natuur, workshops over techniek en
duurzaamheid en projecten waarin onderzoeken & ontwerpen centraal staat.
Onze leerlingen nemen vanaf groep 1 tot en met groep 8 deel aan de activiteiten, minimaal 3x gedurende
hun schooltijd bij ons. Door de sponsoring van de lokale overheden en ondernemers kunnen we gratis
gebruik maken van het programma. Als tegenprestatie is het Natuurpodium 1x / 3 jaar één van de goede
doelen tijdens onze Goede Doelen Actie. Leren, ontdekken en beleven kan ook buiten schooltijd op het
Natuurpodium, we bevelen u dat van harte aan.
www.natuurpodium.nl
www.facebook.com/natuurpodium
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4 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
Op Het Kompas zoeken we een goed evenwicht in het aanleren van kennis, het stimuleren van de
persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen
vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op Het Kompas veel nadruk en wordt
zoveel mogelijk in andere vakken ingezet.

4.1 Organisatiestructuur
De directeur en de IB-er vormen de basis van het managementteam. Regelmatig wordt er expertise van
collega’s gevraagd om aan te sluiten bij het directieoverleg. Er is ook een ondersteuningsteam. Hierin zitten
de directeur, de IB-er, de leesspecialist, de rekencoördinator en de coördinator VVE. Ook hier kunnen
anderen worden uitgenodigd voor overleg.

4.2 Peuters
Op 2-jarige leeftijd kan uw kind al bij ons op school beginnen op peuterspeelzaal Het Kompas. We hebben
gemerkt dat de kinderen die al eerder beginnen op school een gemakkelijke start maken in groep 1 en een
duidelijke voorsprong hebben op kinderen die pas op 4-jarige leeftijd op school komen. De kinderen
kunnen tot 6 dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact zoeken
met de coördinator van de peuteropvang.
In de peutergroepen en de groepen 1 en 2 werken we met een methode die Piramide heet. Piramide
bestaat uit verschillende thema’s waar de peuters en kleuters gedurende 2 tot 3 weken mee bezig zijn. De
kinderen maken kennis met die het dagelijkse leven inhoud geven. Ze leren de woorden en de zinnen die te
maken hebben bij de thema’s. Daarnaast maken we bij de vormgeving van onze thema’s gebruik van
Kleuteruniversiteit. Om extra aandacht te besteden aan het woordenschatonderwijs maken we gebruik van
de materialen van Logo 3000. Dit is een ondersteunend programma dat we inzetten om de woordenschat
van kinderen uit te breiden.
Er is een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de kleuters in groep 1-2. Er is een intensieve
samenwerking waardoor de overgang van de peutergroep naar de kleuterklas soepel verloopt. Door
verschillende testen en observatiemethoden wordt de ontwikkeling van de peuters en de kleuters in de
gaten gehouden.

4.3 Kleuters
Jongste en oudste kleuters zitten samen in een groep. Onder begeleiding van de leerkracht leren zij veel
samen en met elkaar. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk in het begin op het wennen aan het naar school
gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en structuur. De kinderen leren al spelend. Dit
gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste
kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en
schrijven in groep 3.
We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen
ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de gymzaal en op
het schoolplein.
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In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema's (bijvoorbeeld: school, water, herfst, lente). Een
thema duurt ongeveer 3 weken. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is
veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren.
We voeren regelmatig observaties uit zodat we goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.
Deze bevindingen worden altijd met ouders besproken zodat u een goed beeld heeft van de ontwikkeling
van uw kind.

4.4 Groepen 3 t/m 8
Vanaf groep 3 is de inrichting van de lokalen anders. De nadruk valt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de
kinderen de helft van de week mee bezig. De ochtenden en begin van de middagen worden zoveel mogelijk
ingezet voor deze vakken. Het thematisch leren, waar de kinderen bij de peuters en kleuters aan gewend
zijn zullen ook in de hogere groepen blijven. Door ons onderwijs thematisch vorm te geven gaat de lesstof
leven voor de kinderen en wordt het leren betekenisvol.
Sport, spel, creativiteit en feesten vinden zoveel mogelijk in de middagen plaats.
Voor alle leerlingen vinden we het belangrijk dat zij zelfstandig leren werken, maar ook leren
samenwerken. Er wordt, afhankelijk van wat nodig is, gewerkt met dag- of weektaak, hoekenwerk of
blokuren. Als de leerlingen zelfstandig kunnen werken, kan extra aandacht besteed worden aan instructie
aan individuele kinderen of kleine(re) groepjes.
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4.5 Schooltijden
De school gaat open om 8:15 uur en de lessen starten om 8:30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag zijn de schooltijden van 08.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 08.30 uur tot
12.00 uur.
Om een goede doorgaande lijn te creëren van peuteropvang naar de basisschool, hanteren we bij de
peuters ook een continu rooster. Zo raken kinderen die een hele dag komen gewend aan het dagritme en
herkennen zij activiteiten die ook bij de kleuters worden gedaan. Er zijn twee tijden waarop de kinderen
naar de peuterspeelzaal komen:
• De eerste tijd start om 8:15 uur en duurt tot 11.15 uur.
• De tweede tijd start om 11.15 uur tot 14.15 uur.
Door deze tijden aan te houden sluiten we goed aan op de schooltijden van Het Kompas.

4.6 Inloop
Op maandag t/m vrijdag beginnen de lessen om 08:30 uur. Er is alle dagen inloop vanaf 8:15 uur. U mag
mee naar binnen om eventueel vragen te stellen of iets kort te bespreken. We starten strikt om 8:30 uur
met de lessen, dus aan de ouders het verzoek om ervoor te zorgen dat uw kind dan ook echt in de klas is.

4.7 Taal en lezen
Het Kompas werkt met de methode Taal Actief versie 4. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in
contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk
leren we de kinderen foutloos schrijven en typen, maar we besteden ook veel aandacht aan praten,
verwoorden en gesprekken voeren. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen.
Daarnaast besteden we ook aandacht aan de woordenschat en het schrijven van verhalen. Het
taalonderwijs is sterk gericht op communiceren.
In groep 3 wordt gewerkt met de nieuwste versie van Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg
belangrijk. Natuurlijk wordt het beginnende lezen bij de kleuters ook gesignaleerd en aangemoedigd.
Naast de lessen op school helpt het lezen thuis ook om deze vaardigheid beter onder de knie te krijgen. De
ouders krijgen van school tijdschriften en woordjes lezen van ‘veilig en vlot’ mee naar huis om thuis samen
aan de slag te kunnen gaan.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag lezen en boeken lezen die hun interesse hebben. We lezen op
school veel voor en er worden steeds nieuwe boeken aangeschaft waardoor kinderen vrijwel onbeperkt
boeken kunnen lezen. Onze eigen schoolbibliotheek wordt voortdurend geactualiseerd en alle leerlingen
zijn ook gratis lid van de bibliotheek op school.
In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen.
Hiervoor wordt de methode ‘Grip op Lezen’ ingezet vanaf halverwege groep 4, ook werken we via DENK
aan het vormgeven van de thema’s waarbij we Nieuwsbegrip inzetten. De teksten van Nieuwsbegrip laten
we aansluiten bij de thema’s die we in de groepen hanteren. Daardoor wordt begrijpend lezen interessant
en krijgt het betekenis.
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4.8 Rekenen
Het Kompas gebruikt de nieuwe rekenmethode van Pluspunt.
We kijken bij het gebruik van de methode naar wat de kinderen nodig hebben. Zo werken we aan de
belangrijkste doelen van het rekenen om te zorgen dat ze hun rekenvaardigheden op een goede manier uit
kunnen bouwen. Hiervoor hanteert de leerkracht voor ieder rekenblok een planning om de doelen zo goed
mogelijk op maat aan te bieden.
In de rekenles leren we de kinderen ook praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De
manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken
zelf te lezen en te maken. We zetten rekenen ook in bij andere vakken. Op deze manier leren de kinderen
betekenisvol te rekenen.

4.9 Schrijven
Kinderen leren op Het Kompas al vanaf groep 2 schrijven met de methode Pennenstreken. Een voorbeeld
van de letterkaart is op school verkrijgbaar. Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk
leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren.
Het ontwikkelen van de motoriek en het aanleren van de juiste zithouding, schrijfhouding en het
vasthouden van het potlood staan hierin centraal. Natuurlijk vinden we dat kinderen ook goed moeten
kunnen omgaan met toetsenborden. Daarom beschikken wij over veel computers en tablets waarop zij
kunnen leren tekstverwerken.
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4.10 Engels
Er wordt Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8. We gebruiken de methode ‘Groove Me’ voor alle groepen.
Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het plezier en het
durven praten met elkaar is het belangrijkst.

4.11 Thematisch onderwijs
Op Het Kompas praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we
brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om
feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren
in andere landen en onze voorouders. De kinderen krijgen de leerstof aangeboden in thema’s. Deze
thema’s duren 3 weken bij de kleuters en ongeveer 6 weken in de bovenbouw. In 6 weken tijd leren de
kinderen van alles over dit thema. Alles wat de kinderen leren wordt zichtbaar gemaakt in de klas aan de
zogeheten ‘Denkmuur’. Aan de muur komen zowel feiten, woordenschat als leervragen van de kinderen te
hangen.
Bij de thema’s maken we gebruik van methodes als Wijzer door en Nieuwsbegrip. Ook de boeken uit de
bibliotheek laten we aansluiten op het thema waarin we werken. Wanneer we dieper op een thema in
willen gaan maken we nog gebruik van extra bronnen om het thema zo compleet mogelijk te maken.

4.12 Verkeer
Het Kompas is een BVL-school. Dit betekent dat we voldoen aan de door de provincie gestelde eisen voor
een verkeersveilig schoolbeleid. Voor verkeer werken we met de methode Wijzer door het verkeer.

4.13 Bewegingsonderwijs
Tijdens de gymlessen worden we ondersteunt door de F!TFabriek. Meneer Tim komt iedere dinsdag en
donderdag om samen met de leerkracht en de kinderen de lessen te verzorgen. Alle bewegingsdomeinen
komen hierbij aan bod.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in de gymzalen van Gageldonk onder leiding van een de
leerkracht en de F!TFabriek. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje,
gymschoenen zonder zwarte zolen te hebben.
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Deze groepen maken gebruik van
het eigen speellokaal of het speelterrein. We verzoeken u om uw kind goed passende gymschoenen zonder
veters mee te geven voorzien van naam.

Gymtijden
De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag. De kleuters gymmen volgens eigen rooster op
school.
Het gebruik van de gymzaal in Gageldonk voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
•
•
•
•

Groep 3: dinsdagmiddag 13.40 – 14.30 uur
Groep 4: dinsdagmiddag 13:00 – 13:40 uur
Groep 5-6: donderdagmiddag 13.00 – 13:40 uur
Groep 7-8: donderdagmiddag 13:40 – 14:30 uur
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4.14 ICT en Mediawijsheid
Naast computers gebruiken we ook iPads en laptops op school. ICT-middelen leveren een betekenisvolle
bijdrage aan ons onderwijs. Onze leerlingen kunnen autonoom werken, ze kunnen op elk moment
informatie opzoeken, ze kunnen met anderen in contact komen, ze halen heel de wereld binnen. Onze
leerlingen leven en leren in de 21ste eeuw en hier horen andere vaardigheden bij. Kunnen omgaan met
computers, smartphones, tablets en (mobiel) internet nemen daarbij een belangrijke rol in. In alle groepen
worden smartboards gebruikt, methoden worden interactief gebruikt met behulp van deze middelen.
Technologie is niet meer weg te denken uit het leven. Daarom zetten we Teams in de bovenbouw in.
Dankzij de technologie leren de leerlingen communiceren en samenwerken met elkaar en met de
leerkracht. Via Teams krijgen zij huiswerkopdrachten en moeten zij ook hun huiswerk inleveren.

4.15 Cultuureducatie
Cultuureducatie levert een belangrijke bijdrage aan een aantal 21ste -eeuwse vaardigheden: creativiteit,
kritisch en probleemoplossend denken en sociale en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden worden
door de inzet van cultuureducatie op een positieve manier extra geprikkeld en ontwikkeld.
Wij willen onze kinderen met alle disciplines van cultuur (muziek, dans, beeldend, theater, literatuur, media
en erfgoed) laten kennismaken. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en attitude om zo hun
eigen talent(en) te ontdekken en in te zetten voor de toekomst. We werken samen met veel culturele
organisaties.
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4.16 21ste -eeuwse vaardigheden
In een veranderende samenleving is het noodzakelijk om het onderwijs aan te laten sluiten bij actuele
leerbehoefte. We richten het onderwijs adaptief in: We gaan uit van de verschillen tussen kinderen en hun
individuele behoeften. Vanuit het principe van handelingsgericht werken willen we onderwijs passend en
op maat aanbieden. Door in te zetten op activerende leervormen wordt samenwerking, het zelfvertrouwen
en de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Ook
vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren en sociale en
culturele vaardigheden worden hiermee gestimuleerd.

4.17 Coöperatief leren
Naast klassikale, interactieve instructie en zelfstandig werk zijn we op onze school bezig met coöperatief
leren. Dit doen wij om zoveel mogelijk leerlingen tegelijkertijd actief met de leerstof bezig te laten zijn,
waardoor de betrokkenheid sterk wordt vergroot en de leerlingen zich meer gemotiveerd voelen. Kinderen
leren immers het best als ze zelf actief en gemotiveerd bezig zijn.
Kenmerkend voor coöperatief leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak
met elkaar samen te werken. We doen dit door middel van didactische structuren. Dit zijn werkvormen die
het samenwerken structureren en stroomlijnen. De klas wordt ingedeeld in kleine heterogene groepjes
(leerteams) waarin de leerlingen met elkaar over de leerstof discussiëren, elkaar uitleg en informatie geven
en elkaar helpen. Doordat leerlingen steeds weer hardop onder woorden brengen hoe ze hun opdrachten
oplossen en aanpakken zijn zij bewuster aan het leren. Ze doen daardoor veel kennis, inzicht en
vaardigheden op. Zowel sterke als zwakke leerlingen profiteren van deze aanpak. Werken op deze manier
verhoogt de leertijd van ieder kind: er is interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefenkansen,
waardoor de resultaten verbeteren. Al doende leren de kinderen tegelijkertijd om goed samen te werken.
De werkvormen kunnen ook zonder leerstofinhoud gebruikt worden. Ze richten zich dan op een positieve
sfeer in de hele groep of in het (leer)team. Het inzetten van de werkvormen op deze manier versterkt het
sociale klimaat in de groep: de leerlingen leren elkaar beter kennen, hebben samen plezier en de wil om
samen te werken wordt erdoor gestimuleerd. Er ontstaat veiligheid en sociale verbinding in de groep.
Het coöperatieve leren biedt onze leerlingen tevens de kans om belangrijke sociale vaardigheden op te
doen, zoals luisteren, op je beurt wachten, elkaar helpen, complimenten geven en elkaar bedanken. Ook
hun communicatievaardigheden worden erdoor ontwikkeld. Ze leren hun mening onder woorden te
brengen, respect te tonen voor elkaars mening en problemen of conflicten op te lossen, allemaal
vaardigheden die ze in hun verdere leven hard nodig hebben.

4.18 Buitenschoolse activiteiten
Er worden regelmatig uitstapjes georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld bezoekjes aan musea, het bos, de
schoolreis, bibliotheek en tal van andere plaatsen die leerzaam zijn voor uw kind.

Schoolreis
We gaan om het jaar op schoolreis. Deze schoolreis wordt bekostigd door de school. Het bestuur waar onze
school bij aangesloten is, LPS, maakt dit voor ons mogelijk. Het andere jaar worden er activiteiten verzorgd.
We vragen geen bijdrage van de ouders. Zie ook punt 7.11.
Groep 8 gaat op schoolkamp. Ook dit schoolkamp wordt door de school bekostigd.
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Paastoernooien
Jaarlijks wordt het stedelijk Paaslijnbaltoernooi en het Paasvoetbaltoernooi gehouden.

Sportdag
Ieder schooljaar organiseren we een sportdag. We hebben dan gedurende de dag sportactiviteiten voor alle
kinderen. Deze sportdag koppelen we aan de sportactiviteiten op Koningsdag.

Schoolverlaters activiteiten
Voor groep 8 organiseren wij ieder schooljaar schoolverlatersactiviteiten. Dit kan betekenen dat de
kinderen op schoolkamp gaan of dat er aan het einde van het schooljaar verschillende activiteiten voor
deze kinderen worden georganiseerd.
Omdat wij het als school belangrijk vinden dat de kinderen als één groep nog één laatste bijzondere
activiteit ondernemen, verwachten wij dat alle kinderen meegaan op schoolkamp en daar ook blijven
slapen. Slapen gebeurt in aparte slaapkamers voor jongens en meisjes en ook het douchen wordt uiteraard
gescheiden.

4.19 Vieringen
De Lowys Porquinstichting stelt zichzelf de bevordering van het Rooms-Katholiek en Protestants Christelijk
onderwijs ten doel. Op Het Kompas is dit merkbaar door bijvoorbeeld het vieren van carnaval
(Vastenavond), Pasen en Kerstmis. We hechten aan waarden en normen zoals deze voortkomen uit de
grondslag van de school en de stichting.
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5 ZORG VOOR LEERLINGEN
5.1 Opvang nieuwe leerlingen
Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Als er een leerling wordt aangemeld met extra zorgof onderwijsbehoeften dan onderzoeken we heel precies of we wel de nodige deskundigheid in huis
hebben om op verantwoorde wijze onderwijs te bieden. Als we dan besluiten tot toelating zal er op basis
van een plan van aanpak, dat met de ouders is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de
voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar of zelfs halfjaarlijks om op tijd te zijn voor de nodige
vervolgstappen. Het kan voorkomen dat we een gesprekkencyclus ingaan waarbij we iedere zes weken bij
elkaar zitten om de voortgang van het kind te bespreken. In het kader van de wet op passend onderwijs
wordt voortdurend gekeken of de school het onderwijs kan gaan of blijven bieden aan leerlingen met
bijzondere onderwijsbehoeften.

5.2 Uitleg leerlingvolgsysteem en verslaglegging
Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen wordt gewerkt met een observatie
instrument bij de kleuters en er wordt gewerkt met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed
mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het
systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in
een bepaalde periode heeft geleerd.
De toetsen die wij gebruiken van groep 3 tot en met groep 8 zijn landelijke toetsen en worden afgenomen
bij een grote groep leerlingen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw
kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land.
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De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de
toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en de intern begeleider. U kunt aan de leerkracht
vragen wat de resultaten van uw kind zijn. Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten,
betekent dit dat we consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van
het onderwijsprogramma moeten verbeteren.
Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Niet alleen op
leergebied maar ook in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ook nemen we tests (NSCCT) af om te meten
welke leermogelijkheden de leerlingen hebben. Hiermee zoeken we naar de ontwikkelkansen van onze
leerlingen.

5.3 Het Samenwerkingsverband voor extra ondersteuning
Het kan voorkomen dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze school vanuit de
basisondersteuning kan bieden; de leerkracht en intern begeleider (het intern zorgteam van onze school)
zullen dan hierover met u in gesprek gaan. Het doel van dit gesprek is u te vragen of u zich herkent in ons
beeld en/of er bij u in de thuissituatie sprake is van eenzelfde beeld. Samen zoeken we naar de best
passende oplossing voor uw kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de instructie in de klas wordt aangepast
zodat uw kind meer of minder uitdagend werk krijgt.
Indien na maximaal zes weken geen verbetering optreedt, kunnen wij –met uw toestemming- een beroep
doen op één van de voorzieningen in het samenwerkingsverband. Elke school in Nederland is aangesloten
bij een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs; voor onze school is dit Samenwerkingsverband
Brabantse Wal. Ons samenwerkingsverband heeft een scala aan mogelijkheden leerkrachten/scholen te
ondersteunen. Vanuit Samenwerkingsverband Brabantse Wal is een vaste gedragswetenschapper
(psycholoog/orthopedagoog) verbonden aan elke school. Voor onze school is dit Danielle Visser.
Leerlingen die zowel op school als thuis meer ondersteuning nodig hebben, worden besproken in het
extern zorgteam: het Schoolondersteuningsteam (SOT). Dit team bestaat uit onze intern begeleider
(voorzitter), de leerkracht, de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en de
jeugdprofessional van het Team Jeugd. Het Team Jeugd heeft vaste jeugdprofessionals verbonden aan de
scholen. De Jeugdprofessional is voor u en ons de eerste contactpersoon als het gaat om
jeugdhulpverlening buiten school. Voor onze school zijn dit Marjolein van Elzakker en Camilla Joosen.
Op sommige scholen neemt ook de Jeugdverpleegkundige vanuit de GGD deel aan het SOT. U wordt (zo
mogelijk samen met uw kind) bij dit SOT-overleg uitgenodigd, zodat we gezamenlijk kunnen verkennen
welke ondersteuningsbehoeften er zijn bij uw kind en u, zowel op school als thuis en bij de leerkracht/de
school. Indien mogelijk wordt er tijdens het SOT een hulptraject opgesteld. Deze hulp kan bestaan uit een
ondersteuningsvorm vanuit het samenwerkingsverband en/of een begeleidingstraject vanuit Team Jeugd.
Elk schooljaar worden de data en tijden van de SOT’s van tevoren vastgelegd.
Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent het SOT bij te wonen, kunt u toestemming geven dat
bespreking zonder u plaatsvindt. De intern begeleider zal dan met u en uw kind een voorgesprek houden en
na afloop de bespreking aan u terugkoppelen. Indien u geen toestemming geeft, kan in het SOT alsnog –op
anonieme basis- worden besproken welke ondersteuningsbehoeften de school/leerkracht heeft.
Indien tijdens het SOT blijkt dat meer tijd en/of aanvullende expertise nodig is, wordt een handelingsgericht
integraal arrangeeroverleg (HIA) gepland. Tijdens een HIA wordt, o.l.v. de gedragswetenschapper van het
samenwerkingsverband, uitgebreid stilgestaan bij wat er goed gaat en waar welke ondersteuning nodig is.
Het is de bedoeling dat aan het eind van een HIA het hulptraject duidelijk is, er heldere doelen en een
duidelijk tijdpad zijn opgesteld en dat er –indien nodig- een vervolggesprek wordt gepland.
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Dit alles wordt vastgelegd in het OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP) (v/h Groeidocument) van uw kind. Dit
OPP wordt na elke aanvulling of wijziging aan u ter instemming/ondertekening aangeboden.
De intern begeleider van onze school is uw eerste aanspreekpunt en zal voortdurend met u in gesprek zijn
over de ontwikkelingen en de voortgang. Indien blijkt dat de ingezette ondersteuning niet leidt tot het
gewenste resultaat en het lukt de school niet uw kind voldoende hulp te bieden dan kunnen we er samen
met u voor kiezen uw kind te verwijzen naar een andere basisschool of een andere vorm van onderwijs. In
alle gevallen geldt dat de lijnen met u zo kort zijn, dat het nooit een verrassing mag en kan zijn als we
hiertoe over moeten gaan.

Zorgplicht
Scholen hebben zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat de school / het schoolbestuur verplicht is een
passende plek te vinden voor elk kind. Passend Onderwijs houdt echter niet in dat elke basisschool
verplicht wordt kinderen te plaatsen als daartoe geen mogelijkheid is of wanneer plaatsing niet in het
belang van het kind is. Dan wordt gezocht naar een alternatief.

Tijdelijk naar het Speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Indien gezamenlijk wordt besloten dat plaatsing op het SBO of SO noodzakelijk is, wordt op basis van het
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) een deskundigenadvies geschreven door de gedragswetenschapper
van het samenwerkingsverband. Dit advies leidt naar een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) waarmee uw
kind toegang krijgt tot het SBO of het SO.
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Ook hier geldt dat de inhoud van het deskundigenadvies voor u geen verrassing mag en kan zijn omdat u bij
het gehele traject zorgvuldig bent betrokken. Het deskundigenadvies wordt vervolgens beoordeeld door
een tweede psycholoog/orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Deze tweede onafhankelijke,
toetsing is wettelijk verplicht en nodig om er zeker van te zijn dat het geformuleerde advies het best past
bij wat uw kind nodig heeft.
Indien beide deskundigen tot eenzelfde conclusie komen, wordt door het samenwerkingsverband de TLV
afgegeven. Met deze verklaring heeft uw kind toegang tot een van de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. In onze regio zijn dit:
•
•
•
•
•

De Driemaster, school voor speciaal basisonderwijs (SBO);
De Kornalijn, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in gedrag, autisme;
De Mytylschool, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in lichamelijke beperking;
De Kameleon, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in verstandelijke beperking;
Montaal, school voor speciaal onderwijs, gespecialiseerd in auditieve en communicatieve beperking.

Indien u dichter bij een S(B)O-school buiten ons samenwerkingsverband woont, kunt u uw kind bij die
school aanmelden.
In ons samenwerkingsverband gaan we ervan uit dat plaatsing op een S(B)O-school tijdelijk is. Dat betekent
dat de toelaatbaarheidsverklaring een beperkte looptijd heeft. Voorafgaand aan het aflopen van de termijn
wordt met u besproken of en zo ja, hoe uw kind kan terugkeren naar de eigen reguliere basisschool.
Terugkeer gebeurt altijd met begeleiding vanuit een arrangement.
Bereikbaarheid Samenwerkingsverband Brabantse Wal:
0164 – 74 50 91 | secretariaat@swvbrabantsewal.nl
Team Jeugd Bergen op Zoom: 14 0164 | www.bergenopzoom.nl
GGD/JGZ: 076 – 528 20 51

5.4 Extra’s
Bij Het Kompas is logopediepraktijk Trivers aangesloten. Zij geven logopedie aan de leerlingen die daar een
verwijzing voor hebben. Deze begeleiding vindt plaats op school. Er is altijd communicatie met u zodat u
weet wanneer uw kind naar de logopedie gaat en wanneer er gesprekken zijn over de voortgang van uw
kind. Verder wordt er voor Cluster 2 leerlingen samengewerkt met de Koninklijke Aurisgroep. Medewerkers
van Auris werken met de leerlingen buiten de klas en ondersteunen en adviseren de leerkrachten. Ook
kunnen zij scholing verzorgen.

5.5 Begeleiding van de leerlingen naar het VO
Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs voor uw kind hangt niet alleen af van de kwaliteit van de
basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen
we op Het Kompas het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest
geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de
leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze bezoeken een aantal scholen.
Voor de ouders is er in november een algemene informatiebijeenkomst. In februari wordt het advies van de
school opgesteld en met u besproken. In februari hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs open
dagen die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. In maart dient u uw kind bij een school aan te
melden.
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De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het advies
van de school (mede gebaseerd op de uitslagen van de methode- en niet-methode gebonden toetsen van
de gehele schoolloopbaan van de leerling) en de uitslag van de IEP-toets.

Advies van de school
Het advies van de leerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. Ze hebben een goed inzicht in de
mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook
gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en
de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en uw kind.

Cito-toetsen
Met de Cito toetsen worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal,
lezen, begrijpend lezen, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie vanaf groep 3. De bedoeling
ervan is onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de leerling.
De toetsgegevens die door de jaren heen worden afgenomen zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem en
worden gebruikt bij het schooladvies. Voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo), havo
en vwo is het advies van de basisschool en de uitslag van de IEP-eindtoets in ieder geval voldoende en
wordt het kind zeker toegelaten, wanneer er een dubbeladvies ligt. In alle overige gevallen zal de
toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs de beschikbare gegevens zorgvuldig tegen elkaar
afwegen om tot een beslissing te komen. Er kan daarbij overleg gepleegd worden met de basisschool. Vaak
is dan een nader onderzoek nodig en ten minste een onderwijskundig rapport waarin wordt aangegeven
welke leerstroom gevolgd zal moeten gaan worden.

5.6 Zorg voor jeugd
Als onderwijsinstelling zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit is een digitaal
systeem dat de samenwerking vergemakkelijkt tussen de organisaties die hulpverlening geven aan jongeren
en ouders van 0 - 23 jaar. Betrokken organisaties zijn o.a. Bureau Jeugdzorg, de GGD, Thuiszorg WestBrabant (consultatiebureau) en Traverse Maatschappelijk werk. Als school hoeven wij bij het geven van een
signaal aan Zorg voor Jeugd geen toestemming aan de ouders te vragen. We hebben echter wel de plicht
om informatie aan ouders te geven over het afgeven van een signaal. Dit kan ook achteraf gedaan worden.
Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt
alleen te staan dat er zorgen zijn over een leerling. Het is duidelijk geen dossier. Mocht u gegrond bezwaar
hebben wanneer uw kind is opgenomen in het systeem dan kunt u dit indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente Bergen op Zoom en de
provincie Noord-Brabant. Alle gemeenten in West-Brabant hanteren dit systeem. Gemeenten hebben
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet op de Jeugdzorg de taak om problemen
bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Op www.zorgvoorjeugd.nu
vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd regio Bergen op Zoom.

5.7 Wet Meldcode
Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij vermoedens
hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Als school ondernemen wij de volgende stappen bij
vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld:
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Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:

In kaart brengen signalen.
Overleggen met een (deskundige) collega en/of evt. (anoniem) Veilig Thuis
Gesprek met ouders/verzorgers / kind
Wegen: 5 vragen toepassen over (vermoeden) geweld of kindermishandeling.
Beslissen
Beslissing 1: Melden bij Veilig Thuis?
Beslissing 2: Is hulpverlening (ook) mogelijk?

Het naleven van de Wet Meldcode wordt bewaakt door onze IB-er, mw. Simone de Kock.

5.8 Schoolonderzoek door de GGD
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant verantwoordelijk voor de
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Zij zet zich dagelijks in om eventuele
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder
meer via deze gezondheidsonderzoeken houden zij, in nauwe samenwerking met de school, zicht op de
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant.

Gezondheidsonderzoeken
De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In
de tweede klas van het voortgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. Ouders en
kind ontvangen automatisch een uitnodiging.
De uitkomsten van ieder onderzoek worden steeds aan de ouders verstuurd. Daarnaast worden deze
uitkomsten in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg genoteerd.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker
Jeugdgezondheidszorg controleert bij het kind de lengte en het gewicht. Het kind hoeft hiervoor alleen de
schoenen uit te doen. Op 5/6-jarige leeftijd wordt ook het gehoor en de ogen gecontroleerd. Als hier
aanleiding toe is worden ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen gecontroleerd. Voordat
de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen. De
vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van het kind, die eventueel zijn aangegeven op de
vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig wordt met de ouders contact opgenomen.

Informatie voor ouders
De GGD West-Brabant heeft voor ouders folders met informatie over verschillende onderwerpen. Als een
folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief. Sommige
folders worden aan alle kinderen meegegeven.
Voor een afspraak op het spreekuur naar aanleiding van de screening door de doktersassistente hoeft u zelf
geen contact op te nemen. U ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. Wilt u op eigen initiatief een
afspraak maken dan kunt u tijdens werkdagen terecht bij het afsprakenbureau:
Openingstijden: van 8.30 tot 10.30 uur en van 14.30 tot 16.30 uur
Telefoon: 076 – 528 24 86 | E-mail: jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op de website www.ggdwestbrabant.nl bij het
thema Mijn kind.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, waar u de groeicurves van uw kind
in kunt zien en uw persoonlijke gegevens aan kunt passen. U heeft hiervoor een DigiD met sms-code nodig.
Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen.
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6 HET TEAM
De groepsleerkrachten zijn uw eerste aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Simone is verantwoordelijk
voor de interne begeleiding van de leerkrachten. Yolanda is de directeur en eindverantwoordelijk voor de
hele school.
Onze eigen schoolbibliotheek wordt beheerd door de leesmediaconsulent van Bibliotheek West-Brabant,
juf Marjolein.
Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers op school die ondersteunende werkzaamheden verrichten.

6.1 Teamfoto’s

Angelique de Nijs
Juf Angelique is pedagogisch
medewerker peuteropvang

Bo van Elzakker
Juf Bo is pedagogisch medewerker
peuteropvang en BSO

Chantal van Vegchelen
Juf Chantal is
leerkracht groep 6

Dave van der Zande
Meneer Dave is onderwijsassistent

Dewy Gijzel
Juf Dewy is pedagogisch
medewerker peuteropvang en BSO

Diana Verbraak
Juf Diana is leerkracht groep 3

27

Eric Veerman
Meneer Eric is leerkracht
groep 4/5

Esmeralda Kuipers
Juf Esmeralda is pedagogisch
medewerker peuteropvang

Hettie Cleiren
Juf Hettie is leerkracht
groep 1/2

Jacqueline Plasman
Juf Jacqueline is leerkracht
groep 1/2

Kim de Nijs
Juf Kim is pedagogisch medewerker
peuteropvang

Merel Schillemans
Juf Merel is leerkracht
groep 1/2

Nienke Raatgeep
Juf Nienke is leerkracht
groep 7/8

Petra Schouw
Juf Petra is leerkracht
groep 3

Simone de Kock
Juf Simone is intern begeleider en
plaatsvervangend directeur
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Susanne Roovers
Juf Susanne is leerkracht
groep 6 en groep 7/8

Wilma de Jong
Juf Wilma is activiteitencoördinator

Marjo van Terheijden
Marjo is
interieurverzorgster

Marti Imandt
Marti is administratief medewerker

Yolanda Groen
Juf Yolanda is directeur van de
locatie Het Kompas

Het komt voor dat leerkrachten soms moeten worden vervangen vanwege ziekte, studie of andere
redenen. Wij kunnen dan gebruik maken van een vervangingspool. Uit deze pool komt dan een
gekwalificeerde collega tijdelijk op onze school werken. Soms komt het voor dat er geen vervanger
beschikbaar is. In dat geval volgt de school het vervangingsprotocol (zie bijlage).

6.2 Stagiaires
Stagiaires kunnen stagelopen op onze school. Dit zijn altijd stagiaires die een onderwijs gerelateerde
achtergrond hebben.

6.3 Professionele leerkrachten
Alle medewerkers van Het Kompas scholen zich voortdurend om het vak actueel te houden en bij te blijven
met nieuwe ontwikkelingen. Sommige leerkrachten volgen een studie en de school organiseert zelf ook
teamscholingen. Deze scholing is voortdurend nodig om het vak van leerkracht actueel te houden en om
aan te sluiten bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
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7 OUDERS
7.1 Kennismaken en aanmelden
Dagelijks kunt u een afspraak maken om uw kind aan te melden voor de basisschool. Een kind kan al
aangemeld worden op de leeftijd van twee jaar. U kunt een gesprek aanvragen met de directeur.
Het eerste gesprek is een intake gesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur u hoe we werken op Het
Kompas, wat wij belangrijk vinden en krijgt u een rondleiding door de school. Daarnaast wordt tijdens dit
gesprek een intakeformulier ingevuld waarbij u ons informatie geeft over uw kind. Door een gesprek te
voeren kunnen wij zorgen dat we zo goed mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van uw kind.
De procedure ‘toelating leerlingen’ wordt gehanteerd om vast te stellen of bij aanmelding van een kind met
extra onderwijsbehoeften inschrijving op onze basisschool mogelijk is, afhankelijk van de mogelijkheden
van het kind en die van de school.
Wanneer uw kind van de peuterspeelzaal naar de basisschool komt is het ook nodig om uw kind in te
schrijven en een gesprek aan te vragen bij de directeur.
Voordat uw kind vier wordt, kunt u samen met uw kind een kijkje komen nemen in de groep om kennis te
maken met de leerkracht en de kinderen. Bij dit bezoek worden ook afspraken gemaakt over wendagen.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders
wordt gekeken wat voor het kind het beste werkt, dit kan voor ieder kind anders zijn.

7.2 Nieuwsbrief en kalender
Iedere maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin zijn ook de data van alle activiteiten in die maand
opgenomen. Ook krijgt u een schoolkalender aan het begin van ieder schooljaar waar alle activiteiten op
staan. Bewaart u deze kalender goed op een zichtbare plek in huis zodat u niks mist.

7.3 Ouderinformatie
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderinformatiemomenten of koffieochtenden. Deze vinden overdag
en ’s avonds plaats, om zoveel mogelijk ouders te bereiken en te betrekken bij ons onderwijs. Soms
nodigen we alle ouders uit en soms een deel van de ouders.
In een van de eerste weken van het schooljaar wordt u, zo mogelijk beide ouders, samen met uw kind
uitgenodigd voor een startgesprek om in de groep van uw kind de specifieke informatie te ontvangen die
nodig is om te weten wat er van uw kind maar ook van u als ouder dit schooljaar verwacht gaat worden.
U maakt dan kennis met de leerkracht van uw kind. U krijgt uitleg over de verschillende projecten en u kunt
zien met welke leerboeken en werkjes de kinderen bezig gaan. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om
informatie die u belangrijk vindt over uw kind door te geven aan de leerkracht. Op die manier is er een
samenwerking tussen leerkracht en ouders in het belang van het kind.
Op een avond in het midden van de maand november wordt er een ouderavond gehouden voor de ouders
van de leerlingen van groep 8 over het schoolonderzoek en alles wat met het Voortgezet Onderwijs te
maken heeft.
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Voor de andere groepen worden er deze maand voortgangsgesprekken georganiseerd, zodat u op de
hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind gedurende de eerste 10 weken van het schooljaar.
De 1e rapportgesprekken worden gepland ná de toetsweken van de CITO M-toetsen ofwel de
middentoetsen. Deze gesprekken zullen eind februari begin maart plaatsvinden. Hierbij worden ouders en
leerlingen uitgenodigd. Voor groep 8 zijn het speciale gesprekken omdat de adviezen naar het Voortgezet
Onderwijs er mede door worden bepaald.
De laatste gesprekken op het einde van het schooljaar gaan uiteraard over het 2e rapport.
Overigens kunt u na schooltijd altijd even binnenlopen om een praatje met de leraar te maken en/of naar
het werk van uw kind te komen kijken!

7.4 Rapporten
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport.
1.
2.

Na de M-toetsen van CITO krijgt u het 1e rapport van Uw kind mee ná het 15 minuten gesprek;
In de voorlaatste schoolweek wordt u uitgenodigd voor het tweede 15 minutengesprek om de
resultaten van het tweede halfjaar te bespreken naar aanleiding van de E-toetsen van CITO.

Allebei de rapporten komt u altijd zelf op school ophalen, waarbij u tevens de kans krijgt met de leraar te
spreken.

7.5 Afspraken
De leerkrachten van de school zijn graag bereid om ook buiten de ouderavonden met u te praten over uw
kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.
In principe is de leerkracht van uw kind de eerste aanspreekpersoon.
Als u over andere schoolse zaken wilt praten kan dat ook met de directie.
De directie heeft geen officieel spreekuur. Als het nodig is, maken we een afspraak met u. De directeur is te
bereiken via nummer: 0164 – 23 71 12.

7.6 Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op Het Kompas. Een moderne basisschool als onze
school kán eenvoudigweg niet zonder ouders. Niet alleen de ouders in de medezeggenschapsraad en het
ouderpanel maar ook andere ouders spelen een belangrijke rol. Zij zijn actief bij veel activiteiten onder en
na schooltijd. Een paar voorbeelden:
•
•
•
•
•
•

hulp bij de kleuters;
hulp bij de vieringen;
begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje;
hulp bij sportactiviteiten;
hulp bij de bibliotheek;
andere ondersteunende activiteiten, zoals klusjes en kaftwerk.

Hebt u zin om met uw kind op school bezig te zijn, samen met andere kinderen: neem dan contact op met
de leraar van uw kind.
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7.7 De medezeggenschapsraad (MR)
Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed
onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom
heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. Op uitnodiging
van de medezeggenschapsraad kan de directeur de vergaderingen bijwonen. De MR heeft een adviserende
en instemmende stem.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Dit orgaan vergadert zelfstandig over
belangrijke schoolzaken en laat zich hierbij regelmatig adviseren door de directie. De
medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 leden: 2 voor de PMR (personeel) en 2 voor de OMR
(ouders).
Vanuit de het personeel nemen Nienke Raatgeep en Jacqueline Plasman zitting in de MR.
De oudergeleding bestaat uit Katinka Bouhadan-Snijders (moeder van Nora-Lynn, groep 1-2) en Jamilla
Bouchafra (moeder van Khadija, groep 6)

7.8 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het schoolbestuur van Lowys Porquin heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
ingesteld, waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke
scholen van het bestuur van belang zijn.
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7.9 Het ouderpanel
Het Kompas heeft ook een ouderpanel. Dit ouderpanel dient als klankbord voor de school. Hier worden
diverse actuele schoolzaken doorgesproken.

7.10 De leerlingenraad
Er is een leerlingenraad actief op Het Kompas. Uit elke klas van de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn twee leerlingen
gekozen die meedenken om samen af te spreken hoe we het op school met elkaar nog beter kunnen doen.

7.11 Vrijwillige Ouderbijdrage
Vanaf het schooljaar 2021-2022 vragen wij geen vrijwillige ouderbijdrage meer. Ons bestuur, LPS, zorgt
ervoor dat er voor iedere leerling een bedrag is zodat wij verschillende activiteiten voor onze leerlingen
kunnen organiseren.
Er worden verschillende activiteiten van dit bedrag bekostigd zoals o.a. de vieringen die op school
plaatsvinden waarbij we ook zorgen voor een versnapering.

7.12 Verzekering
De school is primair verzekerd voor schade waar de school aansprakelijk voor is.

7.13 Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op
onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of indien de
aangelegenheid niet naar behoren wordt opgelost, een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over
de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen de betrokkenen worden opgelost,
bijvoorbeeld tussen ouders en leerkracht. Indien dat niets oplevert, kan overleg plaatsvinden met de
directie en getracht worden om op die manier tot een goede oplossing te komen. Komt u niet tot een
oplossing of is een klacht van dien aard dat u met uw klacht niet terecht kunt bij de leraar of directie dan is
er altijd de mogelijkheid gebruik te maken van onze interne of externe contactpersoon zoals die
beschreven worden in de Klachtenregeling.
Mocht uw klacht van dien aard zijn dat u van mening bent dat deze niet op de hierboven beschreven wijze
opgelost kan worden (of is), dan kunt u uw klacht voorleggen bij de interne contactpersoon. Hun
belangrijkste taak is de eerste opvang en het behartigen van de belangen van degene die met de klacht
komt. De interne contactpersoon neemt bij de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
en is verplicht tot geheimhouding.
De interne contactpersoon op onze school is juffrouw Jacqueline Plasman.
De externe vertrouwenspersoon voor LPS is dhr. Toine van Dorst, Arbo Unie.
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8 ONTWIKKELINGEN
8.1 Schoolontwikkeling
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt van de school verwacht modern onderwijs te verzorgen,
waarbij al haar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van de leervakken, de
persoonlijkheid en de omgeving. De huidige samenleving vraagt andere dingen van de school dan vroeger.
Wij werken op Het Kompas met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Het grote voordeel hiervan is
dat de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen wordt vergroot en de leerkracht veel beter kan
controleren of er voldoende begrip is. Dit schooljaar gaan we hier een verdiepingscursus voor doen om de
doorgaande lijn nog beter weg te zetten.
Het afgelopen schooljaar hebben we gekozen voor een nieuwe rekenmethode, ‘Pluspunt’. Het team heeft
door trainingen geleerd om goed met de methode te werken. In het schooljaar 2021-2022 gaan we dieper
op het rekenen in. Het team krijgt diverse trainingen over de belangrijke doelen van het rekenonderwijs en
hoe we deze doelen zo goed mogelijk kunnen aanbieden. Zo krijgt ieder kind echt wat hij/zij nodig heeft!
Dit schooljaar gaan wij het tweede jaar in van onze training ‘Schoolwide Positive Behaviour Support’.
SWPBS is een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op
het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Goed gedrag kun je leren!
SWPBS – kortweg PBS – richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met
gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Wat al aanwezig is en goed werkt in
de school wordt geïntegreerd in PBS. Daardoor wordt de werking van deze ‘losse’ programma’s en
methodes versterkt.
De groepen 5 tot en met 8 gaan verder met het uitbouwen van het thematisch werken. Zij koppelen de
verschillende zaakvakken en begrijpend lezen aan elkaar. Op deze manier krijgt de aangeboden leerstof
meer betekenis. Het woordenschatonderwijs wordt ook aan deze thema’s gekoppeld. Via de strategie van
‘Denk’ betrekken we leerlingen bij het onderwijs. Het is een methodiek voor lezen met begrip. Alle
opdrachten, zoals lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verhalen schrijven e.d. worden aan elkaar
gekoppeld. De groepen zijn dan ook langere tijd met een bepaald thema aan het werk. In de klas is dit te
zien aan de ‘denkmuur’. Al het geleerde komt op deze muur terecht zodat het voor kinderen zichtbaar is.

8.2 Zorg voor de relatie tussen de school en haar omgeving
De goede contacten met de buurt worden bewaakt. Samen zorgen we voor een schone en nette uitstraling
van de school. De leerlingen en hun gedrag zijn hier onderdeel van. Het Kompas heeft veel contact met de
buurt in Bergen op Zoom-Oost, met de wijktafel, met het buurtnetwerk, met de welzijnsinstellingen die
werkzaam zijn in Bergen op Zoom-Oost, met de medewerkers van de bibliotheek, met de directeuren en
leerkrachten van de overige scholen in de buurt en met de leidsters van de peuterspeelzaal. Het doel is om
gezamenlijk activiteiten te organiseren voor onze leerlingen en eventueel hun ouders.
Er zijn laagdrempelige contacten met de wijkagent, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. Er wordt
individueel en in netwerkverband regelmatig overleg gevoerd.
Voor de ouders organiseren we één keer in de twee maanden koffieochtenden waarbij we o.a. de
wijkagent, het CJG, de GGD, traverse, logopedisten, fysiotherapeuten, de F!TFabriek en medewerkers van
de BSO en peuteropvang uitnodigen. Door een informeel samenzijn kunt u als ouder makkelijk vragen
stellen die u bezig houden.
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9 OPBRENGSTEN
Het Kompas wil een zo breed mogelijke opbrengst behalen om uw kind in de juiste balans totaal te laten
groeien. Behalve de leeropbrengsten zijn voor uw kind ook van belang de groei van de sociaal-emotionele
ontwikkeling, het omgaan met volwassenen en kinderen, het ontdekken van de wereld en het belang dat
uw kind leert begrijpen dat het deel neemt aan de maatschappij en van betekenis is (actief burgerschap).
Daarnaast zijn computervaardigheden, het veilig deelnemen aan het verkeer, het omgaan met het milieu
en het kunnen waarderen van sport en cultuur belangrijk opdrachten voor de school.
Vanaf groep 3 tot aan groep 8 meten we de groei van de (instrumentele) vaardigheden met verschillende
Cito-toetsen.
Bij de kleutergroep doen we dit met behulp van een observatiesysteem genaamd KIJK!
In de groepen 4 t/m 7 wordt de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets) afgenomen om een
eerste indicatie te verkrijgen van het leerpotentieel waarop het onderwijs van Het Kompas afgestemd kan
gaan worden.
Het advies voor het vervolgonderwijs wordt gevormd door alle gegevens van de verschillende
toetsgegevens naast elkaar te leggen.
Behalve de toetsgegevens is het van belang dat de ervaringen met uw kind worden meegenomen in het
definitieve schooladvies: hoe is de werkhouding, het leerenthousiasme, de wilskracht, de vaardigheid om
werkstukken en huiswerk te maken. Leest uw kind graag en voldoende, kan het omgaan met
veranderingen, kan het aan de slag met inzichtvragen, met samenwerkend leren, enzovoort. Deze
vaardigheden monitoren we m.b.v. onze leerlijn ‘leren-leren’.
Het Kompas neemt de ervaringen van de laatste drie schooljaren mee in haar VO-advies.
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9.1 Uitstroomresultaten
Het Kompas maakt gebruik van de IEP-eindtoets. Deze eindtoets wordt gebruikt als 2e onafhankelijk
meetinstrument. Daarnaast formuleert de school voor alle schoolverlaters een zeer zorgvuldig en goed
onderbouwd schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit laatste wordt door het VO als erg belangrijk
beschouwd. De afgelopen jaren hebben we een goed resultaat bereikt voor de uitstroom van leerlingen.
Hieronder staan de uitstroompercentages van de afgelopen 3 schooljaren:

2018-2019
Basisberoepsgerichte leerweg

2019-2020

2020-2021

20%

Kaderberoepsgerichte leerweg
Basis – Kader gemengd

20%

Kader beroeps – vmbo-T

9,09%

20%

Vmbo-T

27,27%

20%

Vmbo-T – havo

18,18%

Havo

27,27%

20%

50%
20%

Havo-vwo

30%

Vwo

18,18%

9.2 Inspectie
De school verantwoordt zich ook naar de Inspectie voor het Onderwijs. U kunt hier meer informatie over
vinden op www.scholenopdekaart.nl.
In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen. Het advies vanuit de inspectie wordt
beoordeeld n.a.v. de resultaten van de voorgaande jaren. De inspectie kijkt hierbij naar de doelen die
leerlingen moeten behalen. Hierbij wordt een minimum doellijn, 1F, bekeken en een basisdoellijn (1S/2F).
In onderstaande tabel kunt u zien hoe de onderwijsresultaten voor Het Kompas zich hiertoe verhouden:

Schooljaar

% dat 1F moet
behalen

% dat 1F behaald
heeft

% dat 1S/2F moet
behalen

% dat 1S/2F
behaald heeft

2020-2021

85%

100%

32%

63%

2019-2020

85 %

97,6%

30,3%

56%

2018-2019

85%

98,5%

32,1%

51,1%
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10 VAKANTIEROOSTER

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag

15 april 2022 vanaf 12.00 uur

Tweede Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

22 juli vanaf 12.00 uur t/m 2 september 2022 (groep 8 vanaf 21 juli)

Leerling vrije dagen
Studiedag

Woensdag 29 september 2021

Studiedag

Dinsdag 7 december 2021

Studiedag

Maandag 21 februari 2022

Studiedag

Donderdag 24 maart 2022

Studiedag

Vrijdag 1 juli 2022

Studiedag

Maandag 4 juli 2022
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11 ZIEKMELDEN EN BUITENGEWOON VERLOF
11.1 Ziekmelden
Ziekmelden moet telefonisch worden gedaan door de ouders of een andere wettelijke vertegenwoordiger.
Het mag niet worden doorgegeven via broer of zus. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd.

11.2 Buitengewoon verlof
Er zijn redenen en omstandigheden in de wet beschreven op grond waarvan u voor uw kind buitengewoon
verlof kunt aanvragen. Als u buitengewoon verlof wenst, dan dient u dit altijd ruim van tevoren aan te
vragen bij de directeur. Alle scholen zijn per 1 april 2017 verplicht om een verzuimmelding te doen bij de
ambtenaar leerplicht als er sprake lijkt van ongeoorloofd afwezig.

11.3 Verzuimmelding
De school registreert alle te-laatmomenten en overige absenties. Wij vinden dat dit een toegevoegde
waarde heeft om een goed beeld te krijgen over de ontwikkeling van uw kind. Indien nodig gaan we
hierover in gesprek met u als ouder, maar ook met de ambtenaar leerplicht en/of de schoolarts. Het
protocol verzuimmelding wordt ieder schooljaar met u gedeeld zodat u op de hoogte bent van dit proces.
De school is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:
• Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moeten wij opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De
einddatum die de school doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.
• Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
• Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
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12 PRAKTISCHE WETENSWAARDIGHEDEN
12.1 Bibliotheek
De school beschikt over een eigen moderne bibliotheek met een grote en actuele boekencollectie. De
school vindt het belangrijk, dat alle kinderen lid zijn van de bibliotheek en dat ze thuis boeken lezen. De
school zorgt ervoor dat er flinke voorraden boeken bij de openbare bibliotheek worden geleend, waar de
leerlingen gebruik van kunnen maken. De collectie wordt regelmatig gewisseld. Alle leerlingen krijgen een
gratis pasje waarmee boeken kunnen worden geleend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
persoonsgegevens uit ons leerling administratiesysteem. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.
De coördinatie is in handen van onze leesmediaconsulent Marjolein Brouwers.

12.2 Gezonde school
Basisschool Het Kompas besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij geloven erin dat wanneer
kinderen een goed ontbijt hebben gehad en gedurende de dag gezonde voeding binnen krijgen, zij goed in
hun vel zitten en ook beter presteren.
We vinden het dan ook van groot belang, dat de kinderen voordat ze naar school komen, goed ontbijten.
In de ochtendpauze hanteren we een fruitbeleid. Dit betekent dat de kinderen in de eerste pauze alleen
fruit of groente eten. We stimuleren de kinderen om water mee te nemen voor in de ochtendpauze. Indien
hier, vanwege medische redenen, van afgeweken moet worden, wordt dit besproken met de leerkracht.
Tijdens de lunchpauze adviseren wij u om uw kind een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde lunch
bestaat o.a. uit bij voorkeur volkoren brood of anders bruin brood, besmeerd met een dun laagje halvarine
en niet te vet beleg. Op de boterham bijvoorbeeld kipfilet, 30+ kaas etc. Uw kind krijgt van de school water
of thee.
Wanneer uw kind jarig is vieren we een klein feestje. Er mag dan getrakteerd worden. Als school stellen wij
het op prijs wanneer er een gezonde traktatie wordt uitgedeeld. Denkt u aan kleine porties eten, liefst
gekozen uit de schijf van vijf, zoals (versierd) vers fruit of groente, kleine porties van producten die niet te
vet of te zoet zijn, zoals doosjes rozijntjes of een handje popcorn, pretsels, rijstwafels, soepstengels, plak
peperkoek, mini eierkoek, een klein rolletje snoepjes of een lolly. Iets kleins is dus prima. Het gaat om het
gebaar niet om de hoeveelheid. Op www.voedingscentrum.nl kunt u tips vinden voor gezonde traktaties.
Wanneer er toch grote hoeveelheden of ongezonde traktaties uitgedeeld worden zullen we de traktatie
meegeven naar huis.
Tijdens de koffieochtenden besteden wij ook aandacht aan het aspect gezonde voeding en nodigen wij
regelmatig deskundigen uit om hierover te vertellen of workshops te geven.
In de klassen bieden wij lessen van het lesprogramma B-fit, worden er in alle klassen smaaklessen verzorgd
door de F!TFabriek aan en nemen wij deel aan het programma EU-schoolfruit. Voor de hogere groepen
wordt de klasse-lunch georganiseerd. In ons thematisch onderwijs besteden wij ook aandacht aan gezonde
en ongezonde voeding.
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In de klassen besteden wij ook aandacht aan de sociale vorming van de groep en van de individuele
leerling. Met de lessen van KWINK werken wij in de klas aan een veilige omgeving. Ook schoolbreed
besteden wij aandacht aan dit belangrijke thema. Wij werken met het programma SWPBS (School Wide
Positive Behaviour Support) waarbij alle medewerkers van Het Kompas dezelfde regels hanteren en hier op
dezelfde wijze op reageren. Ook dit draagt bij aan voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen.
Bij al het bovenstaande hebben we maar één ding voor ogen: hoe beter een leerling in zijn/haar vel zit des
te beter zullen ook de prestaties op het cognitieve vlak worden. Geluk, veiligheid en een gezond lijf zijn
voorwaarden om op school optimaal te presteren.

12.3 Geld en waardevolle spullen
Geef uw kind geen geld mee naar school. Ook voor verlies of beschadiging van waardevolle spullen neemt
de school geen verantwoording. Zowel op het plein als in het gebouw zijn alle mobiele telefoons e.d. uit,
dus ook niet op trilstand, en ook uit het zicht. In de klas leveren de kinderen hun telefoon in bij de
leerkracht. De leerkracht bewaard de telefoon tot de kinderen weer naar huis gaan. Buiten het plein mogen
de mobiele telefoons e.d. pas weer worden aangezet. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de
leerkracht mag gebruik gemaakt worden van de eigen telefoon e.d., bijv. voor educatieve doeleinden.
Bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon e.d. ingenomen. Ouders krijgen hiervan een berichtje
van de school en kunnen zelf het toestel komen ophalen bij de leerkracht van de groep. Mocht onder
schooltijd door kinderen contact opgenomen moeten worden met de ouders of mochten ouders contact op
willen nemen met hun kind (uiteraard zoveel mogelijk buiten lestijd en alleen als het echt urgent is) dan
kan gebruik gemaakt worden van de schooltelefoon c.q. kunt u de school bellen.

12.4 Hoofdluis
Af en toe komt er hoofdluis voor onder de schoolgaande jeugd. Onze school kent een luizenwerkgroep. In
de week na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Dit gebeurt door ouders. De
leerkracht en de ouders spreken onderling af op welke dag de controles plaatsvinden.
Mocht uit de controle blijken dat een kind hoofdluis of neten heeft, dan wordt dit de ouders dezelfde dag
telefonisch meegedeeld door de leerkracht. Voor de groep waarin hoofdluis of neten voorkomt, wordt een
protocol in gang gezet. Vervolgens vindt er iedere week een her-controle plaats tot alle kinderen in de
groep luizen/netenvrij zijn. Kinderen die afwezig zijn op de dag van de luizencontrole worden z.s.m.
gecontroleerd.
Wij wijzen erop dat deze controles géén garantie zijn voor luizen- en netenvrije kinderen, immers in
sommige gevallen zijn luizen of neten heel moeilijk waar te nemen en een besmetting kan natuurlijk ieder
moment na de controle alweer plaatsvinden! Blijft u daarom de kinderen zelf ook regelmatig controleren
en mocht u zelf luizen of neten aantreffen, meldt dat direct bij de leerkracht zodat deze de hierboven
beschreven maatregelen kan treffen.

12.5 Schoolfotograaf
Ieder schooljaar jaar komt de schoolfotograaf op school. Hij/zij maakt dan groepsfoto's en individuele
foto's. U ontvangt een digitale code om in te loggen bij de fotograaf en hiermee kunt u zelf beslissen wat u
wenst te bestellen.
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12.6 Ziek, medicijnverstrekking, medische handelingen en veiligheid
Mocht een leerling ziek worden op school, dan zal met de ouders contact opgenomen worden met de vraag
om hun kind op te halen. De kinderen mogen tijdens schooltijd níét alleen naar huis. Mochten de ouders
niet bereikbaar zijn, dan kan eventueel contact opgenomen worden met de huisarts. De school verstrekt
geen medicijnen, dit is slechts mogelijk met toestemming van ouders.
Als aan een leerling medicijnen moeten worden verstrekt, of een medische handeling moet worden
verricht neem dan contact op met de directie. Een protocol wordt dan opgesteld.

12.7 Veiligheid
In elk gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat alle leerlingen, leerkrachten,
niet onderwijzend personeel en bezoekers de school zo snel en veilig mogelijk moeten verlaten. Naast de al
genomen preventie- en preparatiemaatregelen hebben we samen met onze kernpartners een
ontruimingsplan opgesteld dat bij alle gebruikers bekend is. Door middel van instructie en minimaal twee
ontruimingsoefeningen per schooljaar zal dit plan in de praktijk getoetst en zo nodig bijgesteld worden. Op
onze school zijn meerdere gecertificeerde BHV’ers en gediplomeerde EHBO’ers aanwezig.
De school hanteert een schoolveiligheidsplan. Hierin is vastgelegd hoe de school omgaat met sociale en
fysieke veiligheid. De veiligheidscoördinator is de directeur.

12.8 Stichting Leergeld
In een aantal gezinnen is het moeilijk haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs,
muziekles of een theaterschool. Zelfs de kosten die de school soms met zich meebrengt (schoolfonds,
schoolreis of schoolkamp) zijn voor sommige ouders niet op te brengen. Stichting Leergeld heeft als missie
het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo
optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Voor
meer informatie verwijzen wij naar de website www.leergeld.nl. U kunt ook terecht bij de gemeente
Bergen op Zoom.
Het motto van leergeld is: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen’.

12.9 Bovenschoolse schoolgids
Meer informatie over Lowys Porquin en de daarbij horende locaties voor onderwijs en kinderopvang kunt u
vinden in de bovenschoolse gids en via onderstaande contactgegevens:

College van bestuur
Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Email:
Internet:

Stéphane Cépèro
Els Kooijmans
Marslaan 1, Bergen op Zoom
Lowys Porquin, Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom
0164 – 23 01 66
bestuursbureau@lpsnet.nl
www.lowysporquin.nl
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12.10 Slotbepalingen
Bij zaken, die niet in dit document worden genoemd, beslist de directie, indien noodzakelijk na overleg met
betrokkenen.
De bepalingen en afspraken in dit document mogen niet in strijd zijn met de klachtenregeling en het
personeelsbeleidsplan, zoals die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld.
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13 PROTOCOL VERVANGING
De vervangingsproblematiek in het onderwijs wordt steeds groter. Het komt steeds vaker voor dat wanneer
leerkrachten afwezig zijn er geen vervanger wordt gevonden. Wanneer een leerkracht ziek is of om een
andere reden afwezig is proberen we een oplossing te vinden om de leerkracht te vervangen. Hiervoor
gebruiken we een vast stappenplan dat in dit protocol wordt omschreven.

13.1 Stappenplan afwezigheid leerkracht
1.
2.
3.
4.

5.

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt vragen we een vervanging aan via ons vervangings-systeem
‘Leswerk’. Zij koppelen aan ons terug of er een vervanger (gedeeltelijk) beschikbaar is.
Wanneer er geen leerkrachten vanuit Leswerk beschikbaar zijn, gaan de leerkrachten die ambulant zijn
voor de klas.
Indien er geen ambulante leerkrachten beschikbaar zijn om de eerste dag op te vangen vraagt de
directie aan parttimers of zij beschikbaar zijn om een collega te vervangen.
Indien er geen vervangers beschikbaar zijn en er vervanging nodig is voor een maximale periode van 1
dag wordt de IB-er (indien mogelijk), die op dat moment geen lesgevende taken heeft maar wel op
school is, ingezet om deze tijd de groep op te vangen.
Wanneer stap 1 tot en met 5 niet mogelijk is, wordt besloten dat een groep geen les kan krijgen en
wordt de groep naar huis gestuurd. De directie informeert het CvB en de ouders hierover.

13.2 Toevoegingen op dit protocol
1.
2.

3.
4.

5.

6.

De directeur kan korte vervangingen invullen wanneer het gaat om hooguit een dagdeel.
Wanneer het mogelijk is een onderwijsassistent in te zetten om een groep op te vangen, onder
toeziend oog van een andere leerkracht, doen we dit voor maximaal 2 dagen. Deze oplossing is een
echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis
moeten worden gestuurd. We vinden de kwaliteit van het onderwijs belangrijk en willen deze ook
graag blijven bieden.
Wanneer een groep 2 dagen is opgevangen en er nog steeds geen vervanging is wordt de groep van de
afwezige leerkracht naar huis gestuurd.
Wanneer we een groep naar huis moeten sturen laten we dit zo snel mogelijk aan ouders weten.
Indien mogelijk in ieder geval een dag van tevoren of uiterlijk om 07.30 uur in de ochtend. Ouders
worden via Social Schools door de directie op de hoogte gebracht.
Wanneer er een groep geen onderwijs kan ontvangen zal dit maximaal 2 dagen zijn. Wanneer dit
meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis blijven. Dit
om te voorkomen dat een groep te veel onderwijstijd verliest.
Wanneer er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit gebeuren na overleg
met de voorzitter CvB. Vervolgens worden ouders via Social Schools op de hoogte gesteld. Leerlingen
krijgen, indien mogelijk, werk mee naar huis.
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