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1. DE SCHOOL. 
 
1.1. De identiteit van onze school. 

Meerwerf basisschool Villa Kakelbont staat aan de Brakkeveldweg in Den Helder. De school is 
te vinden in de wijk Tuindorp, vlakbij het centrum van de stad. Onze internationale school is er 
speciaal voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar die niet of nauwelijks Nederlands spreken. De 
achtergronden van de leerlingen zijn zeer divers: sommige leerlingen zijn afkomstig uit een 
EU-lidstaat of van buiten de EU en kinderen van arbeidsmigranten/expats, Of een van de 
ouders heeft een relatie met een Nederlander en komt met kind(eren) in ons land wonen of 
hebben een verblijfstatus gekregen. Ook zijn er kinderen die woonachtig zijn op een van de 
asielzoekerscentra in Den Helder. Daarnaast zijn er leerlingen met een Antilliaanse 
achtergrond en die behoefte hebben aan extra taalondersteuning, nu het Nederlands geen 
voertaal meer is op de basisschool. aldaar.  

 
Villa Kakelbont is met ingang van 1 september 2018 administratief toegevoegd aan Meerwerf  
basisschool Tuindorp en Dr. Jac. P. Thijsseschool. De drie locaties werken zelfstandig van  
elkaar en verzorgen ieder een eigen schoolgids. De schoolgids van de Tuindorp en  
Thijsseschool zijn te lezen op de website van Meerwerf basisscholen. 

 
1.2. Schoolgrootte. 
 Afgelopen schooljaar bezochten tussen de 80 en 120 kinderen onze school. Er werken 8 

leerkrachten op Villa Kakelbont en 2 onderwijsassistenten. 
 
1.3.     Bestuursvorm 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Meerwerf Basisscholen. Meerwerf is lid van de 
PO-Raad. Als gevolg van dit lidmaatschap is de ‘Code Goed Bestuur’ in het primair onderwijs, 
zoals die door de PO Raad is opgesteld, van toepassing op de wijze waarop Meerwerf 
Basisscholen wordt bestuurd. Kern van de ‘Code Goed Bestuur’ is de scheiding tussen 
bestuur en intern toezicht. 

 
Binnen Meerwerf is er sprake van een bestuurder en een Raad van Toezicht. De missie en 
visie van onze organisatie staat beschreven in ons Strategisch Beleidsplan. De bestuurder 
geeft sturing aan de beleidsvorming en de uitvoering daarvan op onze scholen. De bestuurder 
vormt het bevoegd gezag van onze stichting en is werkgever van het personeel dat bij 
Meerwerf in dienst is. 

 
De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer 
het doel van de stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de 
gemeente Den Helder -  realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de 
bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt op deze wijze de Raad van 
Toezicht in staat haar toezichthoudende rol in te vullen. Op zijn beurt verantwoordt de Raad 
van Toezicht zich over de hoofdlijnen van beleid aan iedereen die betrokken is bij Meerwerf 
Basisscholen. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurder te benoemen en te 
ontslaan. 

 
Als openbaar onderwijs blijven we altijd een speciale relatie met het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad van Den Helder houden. Twee maal per jaar informeert de bestuurder het 
gemeentebestuur over relevante ontwikkelingen binnen Meerwerf. Benoeming van de leden 
van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Den Helder, op voordracht 
van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

 
2. ONZE MISSIE: WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT. 
 
2.1. Uitgangspunten en doelstellingen. 
 
 Villa Kakelbont is een multiculturele, openbare school voor ieder leerplichtig kind dat korter 

dan een jaar in Nederland is en/of de Nederlandse taal nog niet beheerst en in het AZC “de 
Doggershoek” woont. Ook zijn er kinderen ingeschreven die als 
nieuwkomers/neveninstromers in Den Helder of in de Kop van Noord Holland zijn komen 
wonen.  
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Villa Kakelbont is voor kinderen een tussenstation: na ons komt de "Nederlandse" basisschool 
of het voortgezet onderwijs. Wij beseffen ons dat terdege en proberen in minimaal 40 weken 
(één schooljaar) met onze vorm van onderwijs de kinderen zoveel bagage mee te geven, 
zodat ze een kans hebben binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. 

 Het belangrijkste vinden wij de (sociale) redzaamheid van de kinderen: grip krijgen op je 
nieuwe leef- en schoolomgeving, de andere kinderen en de vaak andere waarden en normen. 
Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor het middel en taalonderwijs is dan ook dé rode 
draad binnen ons onderwijs. 

 
             Wij vinden welbevinden en betrokkenheid van de kinderen de basis voor fundamenteel leren. 
             Dit bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen; zorgen voor een veilige en optimale 

leeromgeving en uitgaan van de competenties van elk individueel kind. 
 

 
2.2. Het klimaat van de school. 
 Wij zijn er van overtuigd dat veiligheid en structuur de basis vormen om een kind vertrouwd te 

maken met de andere kinderen, de leerkrachten, de school, de schoolregels en onze 
omgangsvormen. Het accepteren van alle mogelijke verschillen tussen de kinderen en daar 
met respect mee omgaan is een voorwaarde om met deze leerlingen te werken. Met 
prestaties gaan wij relatief om; ze worden geplaatst in de actuele situatie van het kind. Alle 
kinderen moeten naar eigen vermogen kunnen presteren en daar proberen we door onze 
organisatie, ons lesaanbod, onze werkwijze en werkhouding aan tegemoet te komen. 

 Wij willen er voor zorgen dat Villa Kakelbont een prettige plek is om te zijn en te leren, zodat 
de kinderen met het nodige zelfvertrouwen de stap naar het reguliere onderwijs kunnen 
maken. 

 
2.3.    Veiligheid 

Interne veiligheid 
Binnen onze school zijn 3 collega’s bedrijfshulpverlener. Zij hebben een basiscursus gevolgd 
en volgen jaarlijks de herhalingscursus, zodat zij op verantwoorde wijze kunnen handelen bij 
ongelukken en brand. Tweemaal per jaar houden we een brandoefening, waarbij het gebouw 
onder leiding van de BHV’ers ontruimd wordt. 

 
Verkeersveiligheid 
Op de Brakkeveldweg zijn parkeerplaatsen waar u als ouder de auto kunt parkeren. Fietsen 
kunnen naast de school in de aanwezig fietsenrekken worden gestald. Indien het niet nodig is 
om met de auto of fiets naar school te gaan verzoeken we u om zoveel mogelijk lopend naar 
school te komen. Er zijn leerlingen die in aanmerking komen voor leerling vervoer, bekostigd 
door de Gemeente Den Helder, Schagen of Hollands Kroon. Hierover wordt u tijdens de 
inschrijving geïnformeerd. Heeft u en uw gezin hulp nodig bij het leren fietsen? Dan kunt u 
terecht bij Mee/de Wering. Wij helpen u bij het leggen van contacten met deze organisaties.  

 
Sociale veiligheid 
Wij zien het als onze belangrijkste taak om een goede en veilige leeromgeving te creëren met 
een heldere structuur, waarin we de kinderen veel kunnen leren. Goede leerprestaties dragen 
immers bij aan de ontwikkeling van kinderen en hun zelfvertrouwen groeit erdoor. Op Villa 
Kakelbont benadrukken we in het leerproces wat goed gaat. Dat is ons uitgangspunt. We 
belonen positief gedrag en houden daar actief toezicht op. Hierdoor ontstaat een positieve, 
bemoedigende en open sfeer.  

 
Zowel op school-, groeps- als individueel niveau hebben we gedragsverwachtingen 
geformuleerd. 
Bovendien monitoren we vanaf het schooljaar 2018 – 2019 de sociaal emotionele ontwikkeling 
van onze leerlingen middels het leerlingvolgsysteem Zien! Ook meten we de sociale veiligheid 
door het invullen van vragenlijsten door leerlingen (die de taal voldoende beheersen) en 
leerkrachten. Uit de laatste meting van de leerlingen blijkt dat de sociale veiligheid in onze 
school met een goed wordt beoordeeld (gemiddeld 3,96 op een 4 puntschaal).  
 
De leerlingen beoordelen de volgende punten het hoogst: 

● Ik voel me veilig in het lokaal 
● De leraar zegt er iets van als ik ruzie heb 

● De school zorgt ervoor dat ik niet wordt gepest  
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Uit de metingen komen de volgende aandachtspunten naar voren: 
- De eerste schooldagen van een leerling in een nieuwe omgeving 

- Het stimuleren van het zelfvertrouwen en de manier waarop leerlingen zelf kunnen 
optreden tegen pestgedrag van medeleerlingen. 

 
Wij nemen de feedback van de leerlingen serieus en besteden het schooljaar 2019 – 2020. 
aandacht aan de punten die lager zijn beoordeeld. We registreren alle incidenten, klein en 
groot, om de ervaring van leerlingen beter te kunnen analyseren. Ook blijven we onze 
methodiek PBS inzetten om een positieve, sociale omgeving te creëren die het leren 
bevordert en de gedragsproblemen voorkomt en doet afnemen.  
 
Mocht u een klacht/probleem op het gebied van sociale veiligheid hebben, neemt u dan 
contact op met de groepsleerkracht van uw kind. Maak samen concrete afspraken en bepaal 
een datum om de besproken actie te evalueren. Mocht dit onvoldoende effect hebben en 
blijken problemen onvoldoende opgelost dan kunt u zich wenden tot de directie. 

 
2.4 Het schoolveiligheidsplan. 
 Veiligheid kent meerdere aspecten zoals individuele veiligheid, sociale veiligheid, 

brandveiligheid, verkeersveiligheid. Dit document is dan ook geschreven voor alle 
betrokkenen bij onze school: de leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en alle andere mensen die voor hun werk in de 
school aanwezig moeten zijn of op bezoek komen. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter 
inzage.  

 
2.5       Hoe wij met elkaar omgaan  

Op school leren kinderen wat nodig is om een plek te vinden in de samenleving, maar de 
school is ook een plaats om te leren accepteren en respecteren van de verschillen die er in de 
samenleving zijn. Onze samenleving is dynamisch: de school zal op veranderingen in moeten 
spelen, maar zich ook steeds moeten afvragen hoe die veranderingen zich verhouden met 
“waarden en normen” en hoe je daar op een goede, flexibele manier mee om kunt gaan. 
Op onze school werken we met de methodiek PBS en met een anti pestprotocol passend bij 
deze methodiek. Deze documenten liggen ter inzage op school. 

 
 
3. ORGANISATIE. 
 
3.1. De organisatie van onze school. 

Op Villa Kakelbont werken we met 6 heterogene groepen die ingedeeld zijn op basis van 
leeftijd. De instroom blijft, mede door beleid van gemeentes en het COA, moeilijk 
voorspelbaar. De definitieve groepsindeling maken wij aan het begin van het schooljaar 2019 
– 2020 bekend.  
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3.2. De samenstelling van het team, schooljaar 2019 - 2020  
Leerkrachten: 

  Sylvia Dirksen - Klos 

  Geraldine Mosk 

  Marriëtte Leenders 

  Nathalie van Wijk 

Anne van der Pol 

Patrick Gerritsen 

 

Onderwijsassistenten 

● Esther Spandaw 

● Ilona Ruigrok 

 

Intern Begeleiders/zorg coördinator 

● Phebe van Zanten 

 

Expert nieuwkomersonderwijs 

● Anne v/d Pol . 

Locatieleider 

● Will Pompert 

 

Directeur: 

● Wietske Wijnants 

 

3.3. Leeractiviteiten van de kinderen. 
 
             De jongste kinderen (4 - 6 jarigen). 
 De jongste kinderen beleven, ervaren en leren tijdens hun spel en spelen. Wij zorgen ervoor 

dat de klasinrichting, de activiteiten en het materiaal uitdagend zijn. Door het gericht 
aanbieden van activiteiten en materialen geven we sturing aan hun ontwikkeling. De jongste 
kinderen werken aan dezelfde thema’s als de andere groepen en ook in het taalonderwijs zijn 
zij een niveaugroep: voorbereidend taal, c.q. ontluikende geletterdheid. Daarbij speelt de 
verteltafel een belangrijke rol. De verschillende vakgebieden komen verspreid over de dag 
aan de orde en overlappen elkaar. 

 
             
 
Thematisch taalonderwijs 

Leerlingen kunnen op ieder moment in het schooljaar bij ons op school starten. De 
achtergrond van onze leerlingen is zeer divers. Sommige leerlingen hebben ononderbroken 
onderwijs genoten in het land van herkomst, andere leerlingen komen uit een oorlogssituatie 
waardoor zij weinig of niet naar school konden gaan, weer andere leerlingen hebben nog nooit 
een school van binnen gezien. Deze diversiteit aan achtergronden zorgt ervoor dat er sprake 
moet zijn van een flexibel, adaptief onderwijsaanbod dat recht doet aan de onderwijsbehoefte 
van de individuele leerling en de groep als geheel.  

 
De kinderen die wij op school krijgen hebben al een taalontwikkeling achter de rug, soms kort, 
soms al wat langer; niet in het Nederlands maar wel in de eigen taal. Ook zijn er leerlingen 
die, naast de moedertaal, al eerder een andere vreemde taal hebben geleerd. We willen onze 
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kinderen dan ook niet het gevoel geven dat ze op nul moeten beginnen. Ze bezitten al de 
nodige taalcompetenties maar die moeten nog naar de Nederlandse taal “vertaald” worden. 

 
Hoewel we de leerlingen stimuleren om zoveel mogelijk Nederlands te spreken in de school, is 
het gebruik van de moedertaal van essentieel belang. Door verbindingen te leggen tussen 
talen worden bestaande woordnetwerken aangesproken en zullen nieuwe begrippen en 
concepten eerder beklijven. Daarnaast is het belangrijk dat een kind een positief beeld heeft 
van de eigen taal en cultuur. Dit komt persoonlijkheidsontwikkeling ten goede en zorgt voor 
meer zelfvertrouwen, wat een basis vormt voor schoolsucces. We geven de leerlingen ruimte 
om te schakelen tussen de moedertaal en de doeltaal.  

 
Het aanknopingspunt voor het leren van taal ligt voor ons altijd bij de individuele 
taalervaringen van het individuele kind. Uitgangspunt is dat taal wordt gevoed door 
persoonlijke ervaringen, herinneringen en associaties. De inhoud is altijd goed; aan de vorm 
wordt gewerkt. Het kind leert op onze school de Nederlandse taal vanuit zichzelf en niet vanuit 
de methode. Onze taak als leerkrachten is dat proces enerzijds te begeleiden en anderzijds 
ook te sturen. 

 
Op Villa Kakelbont wordt thematisch onderwijs gegeven. Bij de keuze voor deze thema’s is 
geprobeerd om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van alle leerlingen. Ook 
is gekeken naar de maatschappelijke relevantie en het stimuleren van de (sociale) 
redzaamheid van de leerlingen: grip krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving, de andere 
kinderen en de vaak andere waarden en normen. De praktische toepasbaarheid van het 
onderwijsaanbod sluit aan bij motivatie van de leerlingen om de taal te leren. Deze thema's 
vormen de basis voor ons onderwijs: het taalaanbod, daar waar mogelijk wereld oriënterend, 
expressie en zingen. Elk thema wordt gestart en afgerond met een activiteit, soms voor, soms 
door kinderen. De vijf thema’s waaraan wij op Villa Kakelbont werken zijn: wonen – eten en 
drinken – gezondheid – dieren – vervoer.  

 
Villa Kakelbont is voor kinderen een tussenstation: na ons komt de "Nederlandse" basisschool 
of het voortgezet onderwijs (of vervolgonderwijs in het land van herkomst). Wij beseffen ons 
dat terdege en proberen in minimaal 40 weken (één schooljaar) de kinderen een flinke bagage 
mee te geven. De leerkrachten geven expliciet blijk van hoge verwachtingen voor alle 
leerlingen en ontwerpen de lessen zo dat er sprake is van een toekomstgericht aanbod.  

 
Om de kennis en vaardigheden van het team uit te breiden heeft er in het schooljaar 
2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 een scholing plaatsgevonden door “de Activiteit”. De 
scholing heeft zich gericht op de thematische inbedding van het leesonderwijs, het vergroten 
van de leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het stimuleren van interactie in de klas en 
het werken met niveaugroepen. In het schooljaar 2018/2019 richten wij ons verder op de 
thematische inbedding van het spellingsonderwijs. 
 
Rekenen 

 De kinderen rekenen op het eigen niveau. Instaptoetsen bepalen het reken/instructieniveau 
van een kind. Binnen elke groep liggen de niveaus dicht bij elkaar, wordt er in kleine groepjes 
of individueel gewerkt, zodat de leerlingen leerstof aangeboden krijgen dat past bij hun 
vermogen. Rekenen is zo georganiseerd dat elk niveaugroepje en/of individueel kind 
rekeninstructies krijgt waarbij het leren van de rekenwoordenschat/instructietaal een grote rol 
speelt. Tijdens de rekenles is er tijd voor extra en/of herhalingsinstructies. We maken gebruik 
van de methode “de wereld in getallen”.  

  
 Wereldoriëntatie. 
 Wereldoriënterende "vakken" worden daar waar mogelijk gekoppeld aan het thema. 

Aardrijkskunde wordt ook cursorisch aangeboden: topografie en algemene kennis van 
Nederland, Europa en de wereld.  

 
Bevordering van de sociale redzaamheid is onze dagelijkse praktijk: alles wat we doen heeft 
naast de bekende cognitieve doelen als belangrijkste doel de kinderen (sociaal) redzaam te 
maken. Bevordering gezond gedrag is ook dagelijks onderdeel van ons onderwijs: we lunchen 
met de kinderen op school.  
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Sociaal-emotionele vorming 
 
We laten ons leiden door de uitgangspunten van PBS. Daarnaast nemen we twee keer per 
jaar de SCOL toets af om de vorderingen in de sociaal emotionele ontwikkeling te scoren en 
waar nodig knelpunten vroegtijdig te signaleren en aan te kunnen pakken. 

 
 
Expressie 
In het schooljaar 2017-2018 zijn we cultuurpartner geworden van Triade.  In 2018 – 2019 en 
2019 – 2020 gaan wij hiermee door. We willen dat cultuureducatie een stevige plek krijgt 
binnen ons onderwijs. Door partner te worden van Triade kunnen we onze krachten bundelen 
om het creatieve vermogen van leerlingen te stimuleren. 

 
 Muziekles vindt plaats in alle groepen. De gekozen liedjes sluiten aan bij het thema. Plezier 

hebben en het leren van de taal is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.  
 
 
3.3.1 Verdeling van tijd over leer - en vormingsgebieden per week  
 
 

Urentabel 
vakgebieden: 

 1-2 3-4-5 6-7-8 

Zintuiglijke- en 
lichamelijke 
ontwikkeling, spel 

7.00   2.15 2.15 

Taal 10.00 7.30 7.30 

Lezen 
(niveaugroepen), 
voorlezen en vertellen, 
begrijpend lezen en 
begrijpend luisteren 

 5.00 5.00 

Schrijven  0.30 0.30 

Rekenen 2.30 5.00 5.00 

Wereldoriëntatie  2.00 2.00 

Sociale redzaamheid, 
gezond gedrag 

 0.45 0.45 

Expressie  2.30 2.30 

Thematisch werken 6.00    
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4. DE ZORG VOOR DE KINDEREN. 
 
 

4.1. De opvang van nieuwe leerlingen binnen de school. 
 
Ouders melden zich bij een reguliere basisschool voor inschrijving. De school neemt contact 
met ons op. We plannen een intakegesprek in met de ouders/verzorgers. Na inschrijving 
stellen wij de “moederschool” op de hoogte.  

 
Na 30 weken onderwijs nemen we contact op met de moederschool om afspraken te maken 
over de overgang van de leerling. De leerkrachten van Villa Kakelbont komen langs voor een 
warme overdracht. De leerling komt, in overleg en indien mogelijk, voor de definitieve 
overgang een aantal keer langs in de nieuwe klas. 

 
Het kan voorkomen dat ouders zich direct inschrijven bij onze school, zonder tussenkomst van 
een moederschool. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de mogelijke opties. 
 
Als er een gezin met schoolgaande kinderen in het AZC komt wonen en tot de doelgroep van  
de school behoort, wordt er tijdens een intakegesprek een afspraak gemaakt met de ouders,  
om de kinderen op Villa Kakelbont in te schrijven. De locatieleider van Villa Kakelbont 
heeft een kennismakingsgesprek met de ouders en de kinderen (event. met tolk). 
Tijdens dat gesprek probeert de locatieleider zoveel mogelijk informatie over het gezin te 
krijgen. De ouders krijgen de belangrijkste informatie over de school. Daarna wordt de school 
bekeken en wordt er kennisgemaakt met de leerkracht die de kinderen in de groep krijgt. Na 
zes weken volgt er een uitgebreid informatief gesprek over de leerling tussen ouder(s)/ 
verzorger(s) en de leerkracht. 
 

4.1.a Ondersteuning aan het jonge kind. De jongste kinderen (4 - 6 jarigen). 
 
Onze school wil elk kind een succesvolle schoolloopbaan laten doorlopen, passend bij de    
capaciteiten van de kinderen. Onze kinderen komen heel divers binnen. Het is niet in ieder 
land vanzelfsprekend dat kinderen naar een voorschool of vroegschool gaan. Laat staan een 
speciale groep voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. In de groepen is extra 
ondersteuning door een onderwijsassistent. Op Villa Kakelbont nemen wij alleen 4 en 5 
jarigen op, wanneer deze afkomstig zijn van een van de locaties van het AZC. Kinderen die 
buiten het AZC wonen bezoeken op die leeftijd de reguliere groepen 1 en 2 van de andere 
basisscholen in de buurt. Vanaf 6 jaar zijn de niet-Nederlandstalige kinderen, die buiten het 
AZC woonachtig zijn, welkom op Villa Kakelbont. 

 
De basisscholen van Den Helder en uit de Kop van Noord Holland kunnen nieuwkomers/  
neveninstromers van 6 jaar en ouder verwijzen naar Villa Kakelbont. De  
ouders en de kinderen worden uitgenodigd op school en krijgen informatie over de Centrale  
Opvang Klas en een rondleiding door de school waarbij kennisgemaakt wordt met de  
leerkrachten. Als de ouders besluiten om hun kind(eren) in te schrijven worden de  
formaliteiten afgehandeld. 
 
Bovenstaande betekent echter niet dat kinderen in alle gevallen tot de school worden 
toegelaten of dat zij te allen tijde op de school gehandhaafd moeten worden. Toelating is ons 
uitgangspunt, weigering een uitzondering.  

 
 

4.1.1 Toelating en verwijdering van leerlingen van Meerwerf Basisscholen 
 
4.1.1.a Passend onderwijs 
            Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel een feit. Passend onderwijs zorgt er            

voor dat de drie vormen van primair onderwijs: regulier basisonderwijs, speciaal  
basisonderwijs  en speciaal onderwijs, in één wet een plek hebben gekregen. 
 

● Passend Onderwijs wil er ook voor zorgen dat op alle drie niveaus een zo hoog mogelijke 
onderwijskwaliteit wordt gerealiseerd.  

● Passend onderwijs richt zich op wat kinderen al kunnen en wat zij nodig hebben om zich 
verder te ontwikkelen. 
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● Passend onderwijs wil elk kind zo thuisnabij mogelijk onderwijs laten volgen. Dat is voor een 
belangrijk gedeelte al gerealiseerd én er zijn grenzen aan!  

 
            Zorgplicht 
            Passend onderwijs geeft schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school waar u 
            uw kind aanmeldt of waar uw kind staat ingeschreven te allen tijde moet zorgen voor een   
            Passende onderwijsplek. Een plek waar uw kind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.  
            Dit kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning, een andere reguliere  
            school\ in de buurt waar beter tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van  
            uw kind of een plek op een speciale (basis) school. De onderwijsbehoeftes dienen duidelijk in  
            kaart te zijn gebracht voordat er naar de beste plek wordt gezocht. De school waar uw kind  
            geplaatst is, is er verantwoordelijk voor, om samen met u deze behoeftes in kaart te brengen  
            en voor een geschikte plek te zorgen. Dit is de zogenoemde zorgplicht bij passend onderwijs.  
 
            Nieuwe structuren 
            Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het landelijke systeem van 
            indicatiestelling en zogenoemde rugzakjes. Het samenwerkingsverband neemt dit over. Dat is  
            vanaf nu de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen en ontvangt daar  

rechtstreekse middelen voor van de overheid. Scholen maken deel uit van een 
samenwerkingsverband en organiseren zich in scholengroepen. Ze maken onderling 
afspraken over hoe ervoor te zorgen dat alle leerlingen (binnen de regio van de scholengroep) 
onderwijs krijgen dat bij hen past, uitdaagt e ontwikkelt. 

         
  De scholen van Stichting Meerwerf Basisscholen maken samen met alle andere scholen in  
            hun regio deel uit van het “Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland voor passend en  
            primair onderwijs”.  
 
            Het samenwerkingsverband bestaat op haar beurt uit negen scholengroepen. Een     

scholengroep bestaat uit scholen van verschillende schoolbesturen. De scholen liggen bij 
elkaar in de buurt en hebben de opdracht om in hun regio samen te zorgen 

            voor zo passend mogelijk onderwijs van hoge kwaliteit. Meerwerf basisschool Villa Kakelbont     
            maakt deel uit van cluster Den Helder Zuid. 
   
           Ondersteuning 
           Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in haar ondersteuningsplan  
           beschreven welke basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van 
           basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door 
           zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. 
           Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dat staat op de website van het  
           samenwerkingsverband,  swvkopvannoordholland.nl/PO/informatie ouders,  waar u ook de  
           profielen van andere scholen in de scholengroep  vindt. Het schoolondersteuningsprofiel is  
           ook op school in te zien of te lezen op onze eigen website. 
 
           In het schoolondersteuningsprofiel staat naast de basisondersteuning ook de extra 
           ondersteuning beschreven die de school uw kind kan bieden. Dat kan extra ondersteuning  
           binnen de school zijn (extra tijd, extra instructie, ambulante begeleiding,  
           schoolmaatschappelijk werk) of gedeeltelijk buiten de school (plusklas, jeugdzorg) 
           De scholen in de scholengroep zorgen samen voor een zo breed mogelijk aanbod van veel 
           vormen van extra ondersteuning. Als wij uw kind niet de juiste zorg kunnen bieden, dan  
           kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook  
           kunnen we bij het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) extra middelen 
           aanvragen voor een “arrangement” waarmee wij uw kind op onze eigen school kunnen blijven  
           opvangen. Een combinatie van beide is ook mogelijk. 
 
           Wanneer uw kind beter af is bij plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan 
           vragen wij dat samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. We  
           spreken dan over diepteondersteuning. 
 
           Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende 
           kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij  
           bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Het blijft wél onze zorgplicht u  
           daarbij te begeleiden. 



12 

 

 
           Positie van de ouders 
           De positie van u als ouder verandert met de komst van passend onderwijs. Het is voortaan het  
           schoolbestuur (de school) die verantwoordelijk is voor de aanvraag van extra ondersteuning of  
           plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Natuurlijk in overleg met u. 
           Voor meer informatie hieromtrent kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van de  
           school.  Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband  
           Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl .  
 
           Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons  
           schoolondersteuningsprofiel. Via de afvaardiging van ons schoolbestuur naar de  
           Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft u ook invloed op het ondersteuningsplan van het 
           samenwerkingsverband. 
 

Bij de meeste kinderen weten wij bij inschrijving niet wat hun mogelijkheden en capaciteiten 
zijn. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt.  
Als er een zwaardere en intensievere vorm van passend onderwijs gevraagd wordt zullen we 
per leerling overwegen of wij die kunnen bieden. Dat kan gaan om een fysieke vraag: wij 
hebben bijv. geen aanpassingen in het gebouw voor kinderen met een lichamelijke handicap. 
De verwachte verblijfsduur van een leerling speelt een rol: is het verblijf op het AZC lang 
genoeg om de procedure te starten voor extra ondersteuning en de middelen in te zetten? 
Hoe is het met de groepsgrootte op het moment van een inschrijving met een vraag voor 
passend onderwijs? In geval van een “nieuwkomer”, die normaal gesproken in de Centrale 
Opvang Klas zou komen zou het wellicht te overwegen zijn om op de moederschool 
ambulante hulp te bieden voor NT2. 
 
Bij deze overwegingen zullen we ook rekening moeten houden met onze leerlingenpopulatie. 
Wij zullen grenzen moeten stellen, maar kunnen dat niet zonder meer doen: het bieden van 
passend onderwijs zal in sommige gevallen niet mogelijk, maar ook niet wenselijk zijn. Als de 
vraag naar passend onderwijs binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij zeker aan die vraag 
voldoen. 
 
Inschrijving wordt geweigerd in de volgende gevallen: 
• Indien uit de intakegegevens blijkt, dat de school niet de zorg aan de betrokken leerling kan  
  geven, waar de school zichzelf toe verplicht acht; 

            • Indien er sprake is van verstoring van de rust en/of veiligheid; 
• Indien er sprake is van een gebrek aan opname capaciteit; 
• Indien er geen uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige basisschool kan 
  worden overlegd (alleen als er sprake is van herkomst van een andere school). 

    

Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: 
• De leerkracht bij wie het betreffende kind wordt geplaatst, tijd beschikbaar krijgt voor zaken   
  als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; 

            • De extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, zinvol en effectief ingezet     
   kan worden; 

• De ouders en leerkracht elkaar van goede en eerlijke informatie voorzien; 
• De ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig; 
• Er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in de  

   vorm van een handelingsplan; 
 * Er regelmatig bekeken zal worden of er voor de betreffende leerling nog voldoende 
   mogelijkheden op de school aanwezig zijn. Is dit niet meer of onvoldoende het geval  
   zal de leerling aangemeld worden bij de PCL van het Samenwerkingsverband WSNS. 
  
4.1.1b. Schorsing en verwijdering van leerlingen 

Het “Protocol Schorsing en Verwijdering van leerlingen” treedt in werking als er sprake is van 
ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij psychisch of lichamelijk letsel aan derden 
is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging ontstaat. Er kunnen twee vormen van 
maatregelen worden genomen namelijk: Schorsing of Verwijdering. Zie beleidsmap Meerwerf 
basisscholen “Toelating en verwijdering leerlingen Meerwerf basisscholen”  

 

4.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. 

mailto:info@swvkopvannoordholland.nl
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 Van elke leerling wordt een "dossier" aangelegd. Daarin worden de rapportages van eerdere 
scholen, observaties, toetsen en de toetsregistraties bewaard. Deze dossiers worden beheerd 
door de groepsleerkrachten. Ook heeft elk kind een dossier waarin de persoonlijke gegevens 
staan, verslagen van leerlingenbesprekingen, eventuele actie/handelingsplannen, verslagen 
van oudergesprekken en verslagen van gesprekken met externe deskundigen.  

 
4.2.1. Het dagelijkse werk van de kinderen. 
 Het dagelijkse werk van de kinderen wordt zoveel mogelijk door de leerkrachten nagekeken 

en besproken.  
 Incidenteel krijgen de kinderen, behalve de jongste, ( taal)huiswerk mee. De bedoeling hiervan 

is om de ouders te betrekken bij schoolactiviteiten  
 
 
 
4.2.2. Toetsen: 
 Elk kind krijgt bij binnenkomst op Villa Kakelbont een eigen toetskalender. In de eerste periode 

worden de leerlingen getoetst met methodegebonden- toetsen om het instap/instructieniveau 
te bepalen. Als een kind voldoende Nederlands taalvaardig is om met Cotangekeurde – 
toetsen getoetst te worden, gebeurt dat. De toetskalender van ieder leerling kent steeds een 
cyclus van 20 weken. 

 
4.2.2.a  Ontwikkelingsperspectief: 
 Bij binnenkomst op Villa Kakelbont krijgt elk kind een nul- meting. De nul-meting bestaat uit 

een lees- en schrijfobservatie, een lettertoets en methode gebonden rekentoetsen. Ook krijgt 
de leerling naar aanleiding van het intakegesprek, waarin informatie over de schoolloopbaan 
en voorkennis is verzameld, een eigen leerlijn. De leerlijn bestaat uit doelen die betrekking 
hebben op de verschillende taaldomeinen. Aan de hand van deze gegevens wordt een 
ontwikkelingsprognose gemaakt. Deze informatie wordt vastgelegd in het O.P.P. Er wordt een 
tussendoel na 20 weken vastgesteld en een einddoel na 40 weken onderwijs. Met Cotan- en 
criteriumtoetsen wordt bepaald of de doelen zijn behaald. Na toetsing na 20 weken kan het 
einddoel bijgesteld worden.  

 
4.2.2.b  Toetsen: onderbouw. 
 De leerkracht van de jongste kinderen (4, 5 en 6 jarigen) gebruikt de observatie – en 

registratiemethode van Zien! om de ontwikkeling in kaart te brengen. De taalontwikkeling 
wordt gevolgd door de thematoetsen, en de taaltoetsen van TAK voor de onderbouw.  

 
4.2.2.c Toetsen: midden- en bovenbouw. 
 Na elk thema worden er toetsen gedaan. Deze toetsen geven aan hoe en wat de kinderen 

geleerd hebben van het laatste taalaanbod: woordenschat, (werkwoord)spelling,  
             woordgebruik, zinsbouw en eigen zinnen/teksten. De resultaten van deze methode gebonden 

toetsen worden voor elke leerling geregistreerd in ons registratieschema. 
            
 Om de vorderingen op het gebied van rekenen te toetsen maken we gebruik van de methode 

gebonden toetsen van de methode “de wereld in getallen”. 
  
 Daarnaast wordt de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd landelijk genormeerde 

toetsen. Voor woordenschat gebruiken we de TAK toets, bij lezen de DMT en de AVI toets, 
voor spelling het PI-dictee en bij rekenen de toets van CITO. De resultaten worden genoteerd 
in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Daarnaast worden de uitslagen genoteerd in het 
O.P.P. van iedere leerling en worden de gestelde doelen geanalyseerd, geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld.  

 
 In het O.P.P. worden ook de gestelde doelen met betrekking tot taalontwikkeling gevolgd, 

geanalyseerd en geëvalueerd. Deze doelen passen bij de individuele leerlijn van de 
leerlingen, opgesteld aan de hand van de leerlijnen voor nieuwkomers zoals geformuleerd 
door het S.L.O. en de streefdoelen. 

 
4.2.3. Verslaggeving door de groepsleerkracht. 
 
 Minimaal 3 keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd om op school te komen voor een  
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15-minuten gesprek met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Tijdens deze gesprekken wordt 
in principe alleen over de school en het eigen kind gesproken: vorderingen, leerhouding en 
sociale vorming van het kind. 
 

 Voor de leerlingen die woonachtig zijn op het asielzoekerscentrum “de Doggershoek” is de 
verblijfsduur bij ons op school vaak onbekend. Als een leerling verhuist naar een nieuwe 
gemeente of wisselt van AZC krijgen de ouders een uitschrijfbrief mee waar de ontvangende 
school gevraagd wordt contact op te nemen met Villa Kakelbont. Als dat contact is geweest, 
stuurt de leerkracht van het betreffende kind een uitgebreide, actuele onderwijskundige 
rapportage en de laatste toetsen en de registraties van de resultaten op naar de ontvangende 
school.  

 
             De leerlingen uit de Centrale Opvang Klas en de leerlingen die doorstromen naar het reguliere 

onderwijs, gaan aan het einde van de 40 weken ( het schooljaar) een uitstroomtraject in, waarbij 
een goede, persoonlijke “warme” overdracht centraal staat: bezoeken aan de nieuwe school, 
overleg met de groepsleerkracht en/of de IB-er n.a.v. de bovengenoemde documenten. Als er 
nazorg nodig is wordt dat afgesproken en vastgelegd. 

 
4.3. Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. 

 Kinderen die speciale zorg behoeven worden besproken op de leerlingenbesprekingen. 
Afspraken over speciale activiteiten, speciale aanpak of aparte begeleiding worden vastgelegd 
en komen in het O.P.P. van het kind. De ouders worden op de hoogte gebracht van de 
plannen en waar mogelijk betrokken bij de uitvoering (huiswerk, aandachtspunten). De 
leerkrachten nemen deze leerlingen zelf onder hun hoede. Dit gebeurt in de groep. Dit alles is 
vastgelegd in het O.P.P. en het groeidocument. Als er onderzoek of externe deskundigheid 
nodig is vraagt de leerkracht consultatie aan bij de aan onze school gekoppelde 
orthopedagoog van OBD- Noordwest.  
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4.4. Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
 Leerlingen verblijven normaal gesproken minimaal 40 weken op Villa Kakelbont. Leerlingen 

kunnen na afloop van deze periode of na de zomervakantie de leeftijd hebben om uit te 
stromen naar het voortgezet onderwijs. Na 40 weken onderwijs (of minder) in de Nederlandse 
taal is het niet reëel om de gangbare toetsen in te zetten voor een advies voor de vorm van 
voortgezet onderwijs. In overleg met de orthopedagoog van de OBD Noord-west wordt een 
non-verbale intelligentietoets (de SON-R) afgenomen. Aan de hand van dit onderzoek en de 
ontwikkeling van de leerling (die valt op te maken uit het O.P.P.) geeft de leerkracht een 
advies. De volgende adviezen zijn mogelijk: 

 
● de leerling volgt nog een jaar onderwijs in een “reguliere” groep 8 op de 

moederschool (mits de leeftijd van de leerling dit toe laat). 
● de leerling gaat naar het praktijkonderwijs. 
● de leerling gaat naar het reguliere voortgezet onderwijs (met eventuele 

ondersteuning.) 
● de leerling gaat naar de schakelklas, waarvan de ISK van Scholen aan Zee het meest 

nabij is. 
 
Welk advies ook volgt, de groepsleerkracht zorgt, zoals bij alle leerlingen, voor een warme 
overdracht bij de ontvangende school. 

 
4.5 Uitstroom 
 Gedurende het schooljaar stromen er leerlingen uit. De meeste leerlingen stromen uit naar het 

basisonderwijs. In dit geval de reguliere basisscholen en de basisscholen die gekoppeld zijn 
aan een AZC.  

  
 Schooljaar 2018 – 2019 (Peildatum totaal aantal leerlingen 1/5/2019) 
 

Totaal aantal leerlingen  120 

Naar primair onderwijs 74 

Naar voortgezet onderwijs 12 

SBAO 0 

SO 0 

Onbekend  34 

  
 Iedere leerling heeft een eigen programma. Door het werken met 
ontwikkelingsperspectieven   kan het voorkomen dat een leerling eerder zijn of haar doelen 
behaalt en dus eerder, of later, kan uitstromen. Meestal stromen de meeste leerlingen uit na 
de kerstvakantie, voorjaarsvakantie, na de meivakantie of na de zomervakantie.  

 
 Binnen Villa Kakelbont is een constante in- en uitstroom. In het 
schooljaar 2018 - 2019 zijn de meeste leerlingen naar de volgende scholen uitgestroomd: 

 
             Den Helder  

De Thorbecke De Duynvaerder Vloedlijn 

De Trimaran ‘t Tuselant Scholen aan Zee 

 
            Andere gemeenten 

De Ark, Schagen Regius, Schagen Master Amiko, Sneek 

Interschool, Ter Apel St. Jan, Breezand IKC Wereldwijs, Hoofdorp  

De Rank, Schagen De Springschans, Petten De Wielewaal, Schagen 

 
 

Gedurende het schooljaar stromen er leerlingen uit. De meeste leerlingen stromen uit naar het  
basisonderwijs. Het gaat hierbij om reguliere basisscholen en nieuwkomersfaciliteiten.  

 
 
  
 
  

Verwijzing Speciaal basisonderwijs 
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 In onderstaand schema staat een overzicht van de verwijzingen naar het SBO in de laatste 

drie schooljaren van onze school: 
  
  
 2016 - 2017 2 1,5  % 

2017- 2018       2           1,5%  
2018 – 2019 0  0% 

  
 Aan het eind van groep 8 maken de leerlingen de overstap naar het Voorgezet Onderwijs. In 

Den Helder is er 1 scholengemeenschap: Scholen aan Zee.  
 We onderscheiden nu: 
  
 PRO  = Praktijk Onderwijs 
 VMBO BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg 
 VMBO KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg 
 GL  =  Gemengde leerwerg 
 TL  = Theoretische leerweg 
 HAVO  = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
 VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
 SAZ  =  Schakel aan Zee (leerlingen AZC) 
 
 De laatste drie schooljaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen van Voortgezet 

Onderwijs gegaan: 
  

 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

PRO   4 

BBL 1 1 3 

KBL 1  2 

GL    

TL  3 1 

HAVO 2  1 

VWO/GYMNASIUM 1   

SAZ 1 5 1 

Totaal  6 9 12 

  
 
4.5. (Buiten)schoolse activiteiten voor de kinderen. 
  
 Ieder jaar doet onze school mee aan de scholierenveldloop, het schoolvoetbaltoernooi en de 

sportdag voor schoolverlaters. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om buiten school lid 
te worden van een sportvereniging. Sporten is belangrijk, omdat het naast de lichamelijke 
gezondheid ook het netwerk van de kinderen vergroot, waardoor het kind (en het gezin) meer 
meedoet in de maatschappij. De meeste leerlingen kiezen ervoor om eerst op zwemles te 
gaan. Via de groepsleerkracht kan een aanvraag gedaan worden bij het jeugdsportfonds. De 
leerkrachten wijzen de ouders hierop tijdens de oudergesprekken. Ook het volgen van 
muziek- en dansles of het volgen van een cursus op het gebied van beeldende vorming 
behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden bij het 
jeugdcultuurfonds.  

 
 Activiteiten die georganiseerd worden door sportservice, stichting “de Vrolijkheid” of andere 

organisaties krijgen in de klas aandacht, om de participatie mogelijkheden van de leerlingen te 
vergroten.  

 
 Alle groepen gaan ook langs bij Kopgroep Bibliotheken. Tijdens dit bezoek wordt uitgelegd 

hoe de leerlingen lid kunnen worden van de bibliotheek, hoe een bibliotheek werkt en hoe zij 
geschikte boeken kunnen vinden. Ouders worden tijdens de oudergesprekken gestimuleerd 
om lid te worden. De bibliotheekbus stopt een keer in drie weken op AZC “de Doggershoek”. 
De leerlingen die woonachtig zijn op het AZC worden gestimuleerd om hiervan gebruik te 
maken. 
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5. DE LERAREN. 
5.1. Het lerarenbestand op Villa Kakelbont. 
 Op school zijn dit jaar 8 leerkrachten werkzaam, waarvan 6 in deeltijd. De gemiddelde leeftijd 

ligt onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast beschikt de school over twee 
onderwijsassistenten. 

 
5.2. Wijze van vervanging bij ziekte, of anderszins. 
             Bij vervangen streven wij naar zoveel mogelijk dezelfde vervangers voor de groep. Ook 

streven we ernaar niet meer dan twee verschillende leerkrachten binnen de groep te plaatsen. 
  
5.3. De begeleiding en inzet van studenten. 
             We vinden het belangrijk dat aankomende leerkrachten kennis maken met het lesgeven aan 

onze doelgroep en met onze manier van werken. Ook in het schooljaar 2018 – 2019 staan wij 
daarom open voor het begeleiden van stagiaires. Een cursist van de afdeling administratie van 
het R.O.C. zijn stage bij ons invulling gegeven. Ook hebben leerlingen van het Regius college 
en Scholen aan Zee bij ons hun snuffelstage gedaan.  

 
 Naast deze reguliere stageplekken bieden wij ook kortlopende stageplekken voor bewoners 

van een van de asielzoekerscentra. Het gaat hierbij om bewoners die in het land van herkomst 
een opleiding hebben gevolgd gericht op onderwijs en werkzaam zijn geweest in onze sector. 
Vaak hebben zij de ambitie om uiteindelijk in Nederland een lerarenopleiding te gaan volgen. 
In het schooljaar 2018 – 2019 hebben wij 3 van deze stageplekken gecreëerd.  

  
5.4. Na- en bijscholing van de leraren. 

Iedere leerkracht heeft de intentie om zich na- of bij te scholen, maar vindt dat dit gericht moet 
zijn op de onderwijspraktijk van Villa Kakelbont.  

 
 Voor het komende schooljaar 2019 - 2020  is er een teamscholing opgenomen, welke gericht 

is op professionalisering. Daarnaast richten we ons dit jaar op de thematische inbedding van 
het spellingsonderwijs. De directeur en een collega proberen zoveel mogelijk de 
coördinatorenbijeenkomsten van het LOWAN bij te wonen. Een van de leerkrachten zal 
starten met de opleiding tot cultuurcoördinator.  

 
6. ANDERE MENSEN IN DE SCHOOL. 
 
6.1. De ouders. 

 
6.1.1. Het belang van de betrokkenheid van de ouders. 
 Wij zijn ons bewust van problemen die betrokkenheid in de weg staan: de taal, de andere 

schoolcultuur en de leefomstandigheden van de ouders. Juist daarom proberen we de ouders 
zoveel mogelijk bij de school te betrekken: 

 
● Tijdens de kennismaking en op het informatieblad wordt vermeld dat ouders altijd welkom zijn 

op school om te komen praten over hun kind.       
● Na zes weken onderwijs worden alle ouders door de leerkracht uitgenodigd voor een diepere       

kennismaking. 
● Minimaal drie keer per jaar worden de ouders op school uitgenodigd voor een 15-minuten 

gesprek met de leerkracht van hun kind. 
● Als het nodig is worden ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht,    

de aanleiding hiervoor kan verschillend zijn: zorgen over het kind, gedrag, prestaties...... 
● Als de activiteit en de plaats er zich voor lenen worden ouders uitgenodigd om bij  

eindactiviteiten van een thema aanwezig te zijn. 
● Alle ouders worden geïnformeerd over de uitstapjes, vakanties en eventuele  

studie/margedagen. 
● We vragen de ouders te zorgen voor de kerstmaaltijd op school: tegen een kleine  

vergoeding maken zij iets uit hun land van herkomst. 
● Als er in de school hulp nodig is bij huishoudelijke klussen vragen we ouders om ons te 

helpen. 
 

6.1.2. Medezeggenschapsraad (MR) 
Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft 
als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en leraren) 
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medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft  de M.R. het recht om 
advies te geven aan het bevoegd gezag, of al dan niet instemming te verlenen aan 
beslissingen van dit zelfde orgaan . De leden van de M.R. worden eens per twee jaar gekozen 
uit de aangestelde personeelsleden en uit de ouders van ingeschreven leerlingen. De M.R. 
vergadert 1 keer per zes weken. De M.R. bestaat momenteel uit 3 ouders en 3 leerkrachten. 
De directeur heeft een adviserende rol. De taak van de M.R. is o.a. het geven van adviezen 
en het nemen van besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school te maken 
hebben. Voorbeelden hiervan zijn: vakantieregeling, sollicitatieprocedures, activiteitenplan e.d.  

 
 
6.1.3. Ouderbijdrage. 
 De school krijgt jaarlijks per leerling-plaats € 68,= van de COA. (Centrale Opvang 

Asielzoekers). Deze bijdrage is echter alleen voor kinderen die in de “verblijfsprocedure” 
             zitten. Van deze bijdrage betalen wij: Sint Maarten, het kerstdiner, schoolfeesten, 

eindactiviteiten, uitstapjes, sportdagen en sporttoernooien,  
 
6.2. De logopediste. 
 Wanneer de leerkracht logopedische problemen signaleert bij een leerling zal die u adviseren 

een afspraak te maken bij een particuliere praktijk voor logopedie. Daar is geen verwijzing van 
de huisarts meer voor nodig. De logopedist zal beginnen met het afnemen van een 
logopedische screening. Dit om een duidelijk beeld te krijgen van de eventuele problematiek.  

 
6.3. De administratief assistente. 
 Op Villa Kakelbont is een administratief assistente werkzaam. Zij werkt 1 dag in de week op 

Villa Kakelbont. 
 
 
7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL. 
 
 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 
 7.1. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 

Het team van Villa Kakelbont doet haar best om best om de kwaliteit van het onderwijs zo goed 
mogelijk te bewaken en verder te ontwikkelen. Op Villa Kakelbont wordt thematisch gewerkt. De 
thema's worden door het team bedacht en uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat het dicht 
bij de beleving en de ervaring van de kinderen moet liggen. Dit om de motivatie en de 
betrokkenheid te vergroten. Daarnaast vinden we het gebruik van eigentijdse hulpmiddelen van 
groot belang. Bij de besteding van de school ter beschikking staande middelen geven we hoge 
prioriteit aan aantrekkelijke, uitdagende materialen die de betrokkenheid vergroten. De 
kleutergroep heeft het afgelopen jaar veel nieuwe leer-  en hulpmiddelen kunnen aanschaffen 
ter vervanging van verouderd materiaal.  
 
Ook het gebruik van computers als leer-  en hulpmiddel willen wij stimuleren. Hierbij maken wij 
gebruik van 30 chromebooks. Ook heeft iedere groep de beschikking over een digibord met 
touchscreen.  

 
 Nascholing 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die de leerstof 
moeten overbrengen. Aan hen wordt uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen 
en lesboeken zinvol worden gebruikt. De leerkrachten van Villa Kakelbont besteden voldoende 
tijd aan samenwerking en overleg, zodat er een doorgaande lijn is in de school. Ieder jaar 
organiseren we studiemomenten voor de leerkrachten. Tijdens deze studiemomenten nodigen 
we deskundigen uit die ons kunnen begeleiden bij de verdere verbetering van ons onderwijs. 
De afgelopen schooljaren hebben we gewerkt aan de kwaliteit van het taal-leesonderwijs, het 
didactisch handelen van de leerkrachten en aan de pedagogische huisstijl van de school. 
Het komende schooljaar richten wij ons op het verbeteren van het thematiseren en de 
thematische inbedding van het spellingsonderwijs. Daarnaast borgen we de gemaakte 
schoolwerkafspraken die de afgelopen jaren gemaakt zijn en richten we ons op verdere 
professionele samenwerking binnen het team.  

 
Het team van Villa Kakelbont is constant gericht op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs binnen de school. Het instrument dat hierbij gebruikt wordt is "Werken Met Kwaliteit" 
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(WMK). De ervaring leert echter dat het invullen van de vragenlijsten door ouders, geen optie is. 
Wij blijven dus alert op de feedback die we van ouders ontvangen tijdens de gesprekken die 
gevoerd worden. De vragenlijsten bij leerlingen nemen we af bij leerlingen af die de taal 
voldoende beheersen. Aan de hand van de uitslagen, worden plannen opgesteld ter verbetering 
van de kwaliteit van ons onderwijs, zie ook 2.3. 

 
Daarnaast gebruiken we WMK als zelfevaluatie-instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit 
van de beleidsterreinen van ons onderwijs., zoals pedagogisch- en didactisch klimaat, de 
interne- en externe communicatie, schooladministratie, samenwerkingscultuur. 

 
De rapporten en de plannen behorende bij de vragenlijsten en zelfevaluatie worden 
aangeboden aan en besproken met de medezeggenschapsraad. Zij liggen ter inzage bij de 
directie van de school.  

 
 7.2. Zorg voor de relatie school en omgeving  

Villa Kakelbont werkt op het gebied van kunstzinnige vorming samen met de stichting Triade, 
voor het natuuronderwijs wordt materiaal betrokken van de Helderse Vallei. De school is verder 
aangesloten bij de stichting Onderwijs Begeleidings Dienst (O.B.D.) Noordwest Holland, welke 
ons op afroep begeleidt middels een vaste schoolbegeleider.  
 
Er vindt maandelijks overleg plaats op directieniveau, dit met de directeuren van alle Meerwerf 
basisscholen in Den Helder en vertegenwoordigers van het bestuur (Algemene Directie). We 
hebben structureel overleg woonbegeleiders van het COA. Ook met de G.G.D. hebben wij 
regelmatig contact. Het team jeugdgezondheidszorg, waar wij mee te maken hebben, maakt 
hier deel van uit. Bij de jongste leerlingen worden onderzoeken verricht door een 
verpleegkundige en verder worden kinderen op verzoek van ouders, school of verpleegkundige 
door de jeugdarts onderzocht.  
 
Een belangrijke taak van de G.G.D. is verder het bevorderen van de hygiëne en veiligheid op 
school, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Als u vragen heeft of wanneer u zich zorgen 
maakt over het lichamelijk of sociaal - emotioneel welbevinden van uw kind, kunt u een 
afspraak maken met het team jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 
verpleegkundige en een doktersassistente en is bereikbaar via de locatie van de G.G.D., tel: 
088 010 0500. 

 
Voor de brandveiligheid is door de school in samenwerking met de firma V.S.K. te Den Helder 
een ontruimingsplan ontwikkeld in verband met calamiteiten. Oefeningen in het zo snel mogelijk 
verlaten van de school bij b.v. brand vinden twee keer per jaar plaats. Het ontruimingsplan is 
voor ieder die daar belangstelling voor heeft ter inzage op school aanwezig. 
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8. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN. 
 
8.1. De schooltijden. 

 
Alle groepen: 
 

MAANDAG 9.00 – 15.00 

DINSDAG 9.00 – 15.00 

WOENSDAG 9.00 – 13.00 

DONDERDAG 9.00 – 15.00 

VRIJDAG 9.00 – 15.00 

 
 
8.2. Schoolverzuim, verlofregeling. 
 Tijdens het intakegesprek met de ouders wordt uitgelegd dat kinderen in Nederland 

leerplichtig zijn en dus niet zomaar thuis mogen blijven. Ouders worden verzocht absentie(s) 
te melden bij de leerkrachten. Afspraken met de artsen worden zoveel mogelijk gemaakt 
tijdens de pauzes of na schooltijden. Voor het verlenen van verlof houden wij ons aan de 
leerplichtwet. Mocht er om onbekende redenen toch verzuimd worden, dan volgt er een 
contact met de ouders.. Indien nodig wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. 

 
8.3. Vakanties 2019 - 2020 
  
 Herfstvakantie     19/10/2019 t/m. 27/10/2019 

Kerstvakantie     21/12/2019 t/m. 05/01/2020 
Voorjaarsvakantie    15/02/2020 t/m. 23/02/2020 
Paasvakantie     11/04/2020 t/m. 13/04/2020 
Meivakantie    25/04/2020 t/m. 10/05/2020 
Pinkstervakantie    30/05/2020 t/m.  01/06/2020 
Zomervakantie     04/07/2020 t/m. 16/08/2020 
 

  Let op! Goede vrijdag valt op 10/4/2020 en is een schooldag  

  
            Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij van school i.v.m. studiemomenten voor het team: 
 

 20/11/2019 
20/12/2019 
03/02/2020 
11/03/2020 
03/07/2020 
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9. HUISHOUDELIJKE ZAKEN. 
 
9.1. Klachtenregeling. 
Ieder bestuursorgaan in het onderwijs heeft de wettelijke verplichting om gebruik te maken van een 
klachtenregeling. In Den Helder gebruiken alle bestuursorganen de "Klachtenregeling Primair en 
Voortgezet Onderwijs."Een exemplaar van de klachtenregeling is op school aanwezig. De 
klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. De 
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen u, 
uw kind, de leerkracht en / of de directeur op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Indien dat 
echter door de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar uw tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting Meerwerf 
basisscholen. In de klachtenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene klacht en 
een klacht over machtsmisbruik.  
 
A.  Klachten van algemene aard.  
Een algemene klacht kan gaan over alle zaken die met de school te maken hebben. Uitgezonderd zijn 
klachten die te maken hebben met machtsmisbruik. Klachten van algemene aard worden altijd eerst 
binnen de school afgehandeld. Als u een klacht heeft, dan kunt u daarmee terecht bij de leerkracht 
van uw kind en / of bij de directeur van de school. Mocht de afhandeling van de klacht niet naar uw 
tevredenheid plaatsvinden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Algemene Directie (AD). 
De AD handelt namens het bestuursorgaan de klacht zelf af indien dit op een eenvoudige wijze kan. 
Mocht dit niet lukken dan geeft de AD de klacht door aan de Klachtencommissie voor Algemene 
Klachten. Deze behandelt uw klacht overeenkomstig de klachtenregeling  
 
B.  Klachten Machtsmisbruik.  
Bij een klacht over machtsmisbruik gaat het om handelingen, gedragingen en / of uitingen die leiden 
tot ontsporing van macht in de onderwijssituatie. Bij vele vormen van (seksuele) intimidatie en 
lichamelijke of geestelijke mishandeling kan sprake zijn van machtsmisbruik.  
Bij een klacht over machtsmisbruik kunt u zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van onze 
school (zie hoofdstuk 9.2). Zij zorgt voor de eerste opvang en begeleidt u zo nodig naar de externe 
vertrouwenspersoon. Voor alle scholen voor primair onderwijs in Den Helder samen zijn twee externe 
vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersoon geeft u advies, inventariseert uw klacht, 
meldt uw klacht indien noodzakelijk aan de Klachtencommissie of verwijst u naar andere instanties. Zo 
nodig is er een externe bemiddelaar beschikbaar die kan zorgen voor bemiddeling tussen u en de 
veroorzaker van de mogelijke klacht.  
Mochten klachten over machtsmisbruik uiteindelijk via de vertrouwenspersoon leiden tot een formele 
klacht dan is hiervoor een deskundige Klachtencommissie Machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, 
een orthopedagoog, een verpleegkundige en een psycholoog / jeugdmaatschappelijk werker. Ook 
deze Klachtencommissie behandelt uw klacht overeenkomstig de klachtenregeling.  
Gekoppeld aan de klachtenregeling kent onze school een gedragscode, die de basis vormt voor 
goede omgangsregels in de praktijk van alledag. Deze gedragscode is erop gericht om juist die 
situaties te voorkomen waarbij mensen een beroep zouden kunnen doen op de klachtenregeling. De 
gedragscode ligt op school ter inzage.  
 
Telefoonnummer Vertrouwensinspecteur inspectie onderwijs: 0900 1113111  
(voor klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld). 
 
Adresgegevens van de Klachtencommissie: 
 
Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs Den Helder e.o. 
Klachtencommissie@hotmil.com 
 
GGD Hollands Noorden 
T.a.v. Externe Vertrouwenspersoon  
Postbus 9276  
1800 GG  Alkmaar 
Tel: 088-0100550 
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9.2.   Vertrouwenscontactpersoon 

Als de leerlingen of ouders vraagtekens plaatsen bij een bepaald gedrag van een leerkracht of 
een leerling dan kunnen zij er behoefte aan hebben dit vertrouwelijk met iemand te bespreken. 
Op onze school is juf Nathalie van Wijk aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Natuurlijk 
kunnen ouders en leerlingen, als zij dat wensen, ook contact opnemen met de directie. 

 
9.3. AVG- Algemene verordening gegevensbescherming 

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend 
belangrijk. De nieuwe privacywetgeving draagt hiertoe bij. Sinds 25 mei 2018 is de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de 
hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacy rechten. U en uw 
kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als school zien 
dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

 
Privacyverklaring, privacyreglement en Verwerkingsregister 
In onze privacyverklaring, privacyreglement en het verwerkingsregister staat hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk: 
 welke persoonsgegevens wij verwerken; 
 met welk specifiek doel wij dit doen; 
 of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke. 
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u onze 
klachtenroute volgen. Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
9.4. Enkele schoolregels. 
 
 * Als ik iets niet wil zeg ik stop! 
 * Ik kom in de rij als meester of juf klapt. 
 * Ik loop rustig in de school 
 * Ik luister naar een ander. 
 * Ik ruim op. 
 * Probleem? Ik loop naar juf of meester. 
 
9.5. Bewegingsonderwijs. 

 We vragen de ouders ervoor te zorgen dat de kinderen voor de lessen bewegingsonderwijs 
gymschoenen en sportkleding hebben. Wij maken gebruik van de sportzaal in de Draaikolk. 
De kleuters gaan als het mooi weer is zoveel mogelijk naar buiten. 

 
 De gymtijden zijn op: 
 Maandagmiddag van 13:00 – 14:30 
 Donderdagmiddag van 13:00 – 14:30 

 
9.6. Sponsoring. 

Sponsoring kan betekenen dat de school geld binnenhaalt om een extraatje te kunnen doen 
voor de leerlingen. Een sponsoring maakt het bijvoorbeeld mogelijk om die dingen te doen, 
waar anders geen geld voor beschikbaar is. Schoolfeesten, sportdagen of de aanschaf van 
computerapparatuur kunnen door sponsoring gerealiseerd worden. 
Zorgvuldigheid is daarbij echter van groot belang. De jeugd is immers een kwetsbare groep en 
heeft recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. 
Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel en ouders hebben daarom 
afspraken gemaakt over sponsoring op scholen. Deze afspraken zijn neergelegd in een 
convenant. Er is overeen gekomen wat wordt verstaan onder sponsoring en welke 
uitgangspunten er gehanteerd moeten worden. 
Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht als uit 
de sponsoring verplichtingen voortvloeien waarmee leerlingen worden geconfronteerd. 
Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen het verband van de 
schoolorganisatie plaatsvindt. Op Villa Kakelbont zijn we gezien het bovenstaande 
terughoudend voor wat betreft sponsoring.  
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10. NAMEN EN ADRESSEN. 
 
10.1. Adres en directie 
  
  Villa Kakelbont    Directeur: Wietske Wijnants 
  brinnummer: 14LQ01   Locatiedirecteur: Will Pompert  

 Brakkeveldweg 51                                                                     
 1782 AD Den Helder   

  0223 614741 
  E-mail: directie@villakakelbont.meerwerf.nl 
 
 
  Tuindorpschool    
  Brakkeveldweg 51 
  1782 AD Den Helder 
  Tel. 0223 615268 
  E-mail: directie@tuindorp-thijsse.meerwerf.nl   
 
  Dr. Jac. P. Thijsseschool      
  Stakman Bossestraat 39 
  1781 SW Den Helder 
  Tel.: 0223 613772 
  E-mail: directie@tuindorp-thijsse.meerwerf.nl 
 
10.2. Bestuur en inspectie. 
 
  Bestuur     Inspectie van het Onderwijs 
  Meerwerf Basisscholen     Postbus 2730 
  Drs. F. Bijlweg 8a     3500 GS Utrecht 
      1784 MC Den Helder    tel: 088 6696000 
  contactpersoon: N. van Heijst    www.onderwijsinspectie.nl 
  tel: 0223-659300 
  e-mail: info@meerwerf.nl 
                                                                                             
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@tuindorp-thijsse.meerwerf.nl
mailto:directie@tuindorp-thijsse.meerwerf.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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