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Uw kind op De Lonneboot



De Lonneboot is een samenwerkingsschool voor kinderen uit Nieuw- en Sint Joosland en de
Mortiere. Het is een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders met een openbare of
christelijke achtergrond samenwerken en voor het onderwijs en de opvoeding op school
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De betrokkenheid van ouders bij de school is
groot.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom voelen en graag naar school komen om
te spelen en te leren. Als samenwerkingsschool hebben we veel aandacht voor
levensbeschouwing, respectvol met elkaar omgaan en sociaal-emotioneel leren; kinderen
van verschillende leeftijden en groepen werken samen en dragen zorg voor elkaar.
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden: uitdagen, kansen creëren, helpen om talenten
te ontwikkelen en aanleg te ontdekken. De Lonneboot is een school waar je gekend en
gezien wordt, waar je je veilig voelt en waar je individueel en samen tot je recht komt. We
zijn een lerende school. We volgen nieuwe ontwikkelingen en maken verantwoorde,
evenwichtige keuzes: je leert netjes schrijven èn met computers werken, je leert alleen
werken èn in een groep, je leert hoe je een toets maakt èn toneelspelen en presenteren.
Waardevol onderwijs voor nu en de toekomst.
In dit Katern 2016-2017 vindt u aanvullende, actuele informatie over de organisatie van het
onderwijs dat op school gegeven wordt. Samen met het Algemeen Deel 2014-2018 vormt dit
Katern de Schoolgids.
Deze gids is na instemming van de medezeggenschapsraad voor de schooljaren 2014-2015
t/m 2017-2018 vastgesteld door het schoolbestuur. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu
kinderen op onze school hebben èn voor ouders van toekomstige leerlingen. Voor ouders
die De Lonneboot al kennen, is het van belang op de hoogte te zijn van de laatste
veranderingen. Voor nieuwe ouders is deze gids een eerste kennismaking met de school.
In de loop van het schooljaar verschijnt regelmatig onze schoolnieuwsbrief “De Lonnebode”.
Deze is, naast veel andere relevante informatie, terug te vinden op onze website
www.delonneboot.nl.
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en goed bewaart, zodat u de
gegevens altijd bij de hand hebt. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de schoolleiding.
Gert Dorleijn /directeur

foto: T.van Boekhold
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1.Contact:
School:
De Lonneboot
Van Akenstraat 1
4339 BR Nieuw- en Sint Joosland
☏
0118 – 601477
e-mail lonneboot@archipelscholen.nl
website www.delonneboot.nl
Schoolbestuur Archipel:
Openbaar  Primair Onderwijs Walcheren (Archipel Scholen)
Vlissingen
Raad van Toezicht
☏ 0118-493150
raadvantoezicht@archipelscholen.nl
Directeur-bestuurder :
C. Corstanje
☏ 0118-493152
cjcorstanje@archipelscholen.nl
Bezoekadres: Falckstraat 2
4384 AA Vlissingen
Postadres:
Postbus 7
4380 AA Vlissingen
Schoolteam De Lonneboot
Groep 1
Marjolein Meier (dinsdag t/m vrijdag)
marjoleinmeier@archipelscholen.nl
☏06-10112128
Anja Andriessen (maandag)
                             anjaandriessen@archipelscholen.nl
                                                                   ☏ 0643838811
Groep 2
Elaine Wielemaker-Bruystens (ma/di/do)
                              elainebruystens@archipelscholen.nl
             ☏ 0118-471149
Anja Andriessen (woensdag, vrijdag)
                             anjaandriessen@archipelscholen.nl
 ☏ 0643838811
Groep 3/4

Marlies Berdik-Hulsteijn (ma/di/do)
marlieshulsteijn@archipelscholen.nl
 ☏ 0118-629987
 Trudie Bolier (woensdag, vrijdag)
 trudiebolier@archipelscholen.nl
 ☏ 06-15062101

Groep 4/5                      Elvira Joosse (maandag t/m vrijdagochtend)
                                                                   elvirajoosse@archipelscholen.nl
                                                                   ☏ 06-52727748
                                                                   Angelique Jongepier (maandag t/m vrijdagochtend)
                                                                   (invulling zwangerschapsverlof Elvira tot kerstvakantie)
                                                                   angeliquejongepier@archipelscholen.nl
Groep 5/6

Elvira van Agtmaal (maandag t/m woensdag)
elviravanagtmaal@archipelscholen.nl
☏0118-416444
Alie Schuiling (donderdag en vrijdag)
                                                                   alieschuiling@archipelscholen.nl
 ☏ 0113-853671
Groep 7/8

Milou van der Weijde (di/wo/do)
milouvanderweijde@archipelscholen.nl
☏ 06-48029556
 Gert Dorleijn (maandag en vrijdagochtend)
gertdorleijn@archipelscholen.nl
☏ 0118–602761
Juul van der Linde (LIO/HZ-PABO4)
juulvanderlinde@archipelscholen.nl

Directeur
Gert Dorleijn (dinsdag t/m donderdag)
                        gertdorleijn@archipelscholen.nl
                         ☏ 0118–601477 (De Lonneboot)
                                                                        0118-602761 (privé)
Waarnemend directeur/onderwijsontwikkelaar:  Marlies Berdik-Hulsteijn
Intern begeleider:  Alie Schuiling (dinsdag en woensdag)
                                  Trudie Bolier (dinsdag)
Conciërge                      Saskia Briggs (maandag)
                                        saskiabriggs@archipelscholen.nl
Vakleerkracht
(gymnastiek)

Megan Croon
megancroon@archipelscholen.nl
☏ 06-52224090

Medezeggenschapsraad De Lonneboot
(De MR is een groep van vier leden (twee ouders en twee leerkrachten) die
medezeggenschap heeft bij het bestuur over allerlei schoolzaken.). De
voorzitter wordt in de eerste vergadering van 2014-2015 intern gekozen.
 lid
Jan Gabriëlse
oudergeleding
lid
Peter Glass
oudergeleding
lid
Anja Andriessen
personeelsgeleding
secretaris
Marlies Berdik
personeelsgeleding
                           adviserend lid:
Gert Dorleijn
(directeur)
mailadres:
marlieshulsteijn@archipelscholen.nl
Ouderraad De Lonneboot
(De Ouderraad is een groep van 9 leden (7 ouders en 2 leerkrachten) die het
schoolteam ondersteunen bij de organisatie van (feestelijke) activiteiten
buitenom het reguliere lesrooster)
voorzitter
Elvira Joosse (leerkracht)
secretaris
Nanda van Zunderen (ouder)
penningmeester
Marianne Poelman (ouder)
lid
Michella Fader (ouder)
lid
Alie Schuiling (leerkracht)
lid
Nanda Lievense (ouder)
lid
Hanneke Heetesonne (ouder)
lid
vacature (ouder)
mailadres:
or.delonneboot@gmail.nl
Schoolcommissie De Lonneboot
(De Schoolcommissie is een groep van 6 leden (vier ouders: 2 namens CVO en
2 namens AVO en 2 leerkrachten) die het schoolteam adviseren over identiteit
van de school)
secretaris
Elaine Bruystens
(namens schoolteam / AVO)
lid
Elain Kouwer
(namens ouders / CVO)
lid
Bregje Labrujère
(namens ouders / AVO)
lid
Annemarie Geldof
(namens ouders / CVO)
lid
Gert Dorleijn
(namens schoolteam / CVO)
lid
Michèle van Hout
(namens ouders / AVO)
De voorzitter wordt in september gekozen uit de leden.
mailadres:
sc.delonneboot@archipelscholen.nl

Klachtenregeling
Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie
‘Onderwijsgeschillen’ .
Het reglement is beschikbaar op www.onderwijsgeschillen.nl
Postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht / ☏ 030 – 2809590
U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen.
Op elke school is daarvoor een interne contactpersoon aangewezen die de
klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon voor ondersteuning en
naar directie, bestuur of klachtencommissie voor klachtbehandeling.
Interne contactpersoon De Lonneboot:
Marlies Berdik-Hulsteijn en Gert Dorleijn / ☏ 0118-601477
Externe vertrouwenspersoon voor Archipel Scholen:
mevrouw Anje Bareman / ☏ 06-29008866.
De coördinator sociale veiligheid (ook wel ‘anti-pestcoördinator’ genoemd) is
Marlies Berdik.
GGD
Zie www.ggdzeeland.nl
Jeugdgezondheidszorgteam
Postbus 345 4460 AS Goes
Vragen over kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar:
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur: 0113-249406
Inspectie Basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
☏ 0800-8051 (gratis)
Vertrouwensinspecteur voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld)
☏ 0900-1113111 (lokaal tarief)
Schoolbegeleidingsdienst RPCZ
Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen
www.rpcz.nl / ☏ 0118-480800

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Stadskantoor Middelburg
Kanaalweg 3
4337PA Middelburg
rbl@middelburg.nl / ☏ 0118-675653
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Gebouw Porthos
Sint Sebastiaanstraat 12
4331PL Middelburg
info@mww.nl / ☏ 0118-751400
2.Jaarplanning/activiteiten
Bij dit katern vindt u een kalender met de jaarplanning/ alle
activiteiten. Deze kunt u gebruiken om in de loop van het jaar aan te vullen
met informatie uit de Lonnebode. Ook eventuele wijzigingen worden via
De Lonnebode doorgegeven.
3.Rapportavonden
- Aan het begin van het schooljaar vindt een Startgesprek plaats tussen
 leerkracht en ouders. Vanaf groep 5 neemt ook de leerling aan dit gesprek
 deel. De visie van ouders en kind staat centraal: wat heeft het kind nodig om
 zich goed te kunnen ontwikkelen? Dit gesprek vindt in principe alleen plaats
 wanneer een kind voor het eerst bij een leerkracht in de klas komt.  Anders
               houdt de leerkracht onder schooltijd een vergelijkbaar gesprekje met de
               leerling.
- In groep 1 en 8 komt de leerkracht op huisbezoek.
- In november is er geen rapport. Er zijn wel Voortgangsgesprekken: een
  gesprek met alle ouders over de voortgang van de leerlingen. Deze vinden
  plaats op maandag 13 en dinsdag 14 november
-  1e  rapport: maandag 26 en dinsdag 27 februari met 10-minuten-gesprekken;
  het rapportgesprek voor de leerlingen van groep 8 wordt gekoppeld aan de
  inschrijving voor het voortgezet onderwijs
- 2e  rapport: woensdag 27 juni inloopavond 18.30-19.45 uur; gesprekken
                            op afspraak.
4.Schoolreizen
De data voor de schoolreizen van groep 1 t/m 6 volgen indien bekend.
Schoolkamp groep 7/8: woensdag 23 t/m vrijdag 25 mei 2018

5. Gymnastiek:
maandag

10.30-11.15 uur
 11.15-12.00 uur
 13.00-13.45 uur
13.45-14.30 uur
14.30-15.00 uur

groep 3/4
Marlies
groep 5/6
Elvira vA
groep 7/8
Megan
groep 4/5
Megan
MRT (half jaar) Megan

dinsdag

13.00-13.45 uur
13.45-14.30 uur

groep 4/5
groep   7/8

Megan
Megan

donderdag

10.30-11.15 uur
 11.15-12.00 uur

groep 5/6
groep 3/4

Alie (en Martin)
Marlies (en Martin)

11.15-11.45 uur

AVO 1-2
CVO 1-2

Marjolein
Marlies

11.15-12.00 uur

AVO 3-4-5
AVO 6-7-8
CVO 3-4-5
CVO 6-7-8

Elvira J (tot januari Elaine)
Elvira vA
Milou
Gert

13.00-13.30 uur

AVO 1-2
CVO 1-2

Marjolein
Marlies

  Vormingsles:
dinsdag

donderdag

13.00-13.45 uur

AVO 3-4-5
Elvira J (tot januari Elaine)
AVO 6-7-8
Elvira vA
CVO 3-4-5
Milou
CVO 6-7-8
Gert
Bij afwezigheid van Gert i.v.m. directietaken wordt de CVO-les
groep 678 gegeven door Angelique Jongepier(C-bevoegdheid)
    Speelkwartier
    9.45-10.00 groep 7/8
  10.00-10.15 groep 5/6
   10.15-10.30

groep 3/4 en 4/5

op di en do: heel groep 5 en groep 6
(Elvira vA en Angelique/Elvira J)
op di en do: groep 3 en heel groep 4
(Trudie en Marlies)

   Splitsing combinatiegroepen
Twee keer per week kunnen we de groepen 3/4, 4/5 en 5/6 splitsen. Op die
momenten worden er instructielessen gepland.
-dinsdag 8.45-11.15 uur groep 3 t/m 6:
groep 6
Sleepboot
Elvira vA
groep 5
lokaal 4
Angelique/Elvira J
groep 4
lokaal 3
Trudie
groep 3
hal tot 10.30/lokaal 2  Marlies
-donderdag 8.45-10.30 uur groep 3 t/m 6, van 10.30-11.15 groep 3/4 met
Trudie en Marlies:
groep 6
Sleepboot
Alie
groep 5
lokaal 4
Angelique/Elvira J
groep 4
lokaal 3
Trudie
groep 3
hal en van 10.30 tot
11.15 uur Sleepboot Marlies
    6. Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
maandag 16 oktober - vrijdag 20 oktober
Kerstvakantie
maandag 25 december - vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantie
maandag 19 februari - vrijdag 23 februari
Pasen
vrijdag 30 maart en maandag 2 april
Meivakantie
maandag 23 april - vrijdag 4 mei
Hemelvaartsdag
donderdag 10 mei - vrijdag 11 mei
Pinksteren
maandag 21 mei en dinsdag 22 mei
Zomervakantie
maandag 9 juli - vrijdag 17 augustus
Planning- en evaluatiedag team:  woensdag 30 mei (geen school)

7. De Lonnelunch (Overblijf , Tussen-de-Middag Opvang)
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen van De
Lonneboot overblijven. Dit vindt plaats onder begeleiding van een of twee
pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren (KOW) en een aantal
ouders.  De administratie (aanmelden en afmelden door ouders, de roosters
voor de medewerkers en de financiën) wordt geregeld met
www.tso-assistent.nl.
De groepen 1 t/m 3 verblijven in lokaal 3 (lokaalnummer staat aangegeven
boven de deur) en de groepen 4 t/m 8 in lokaal 5. De kinderen nemen zelf
eten mee. Het overblijven kost €2,25 per keer (5 september 2016).
TSO-Assistent werkt met automatische incasso.
Contactpersonen zijn:
Femke van Wassenberg  (ouder)
lonnelunch@zeelandnet.nl
Gert Dorleijn (directeur)
gertdorleijn@archipelscholen.nl
8.De Columbus
De Columbus (de bibliotheekbus) komt een keer per maand een hele ochtend.
De bus staat ter hoogte van de oude begraafplaats aan de Oude Rijksweg.
maandag 8.30-  9.30 groep 5/6
    9.30-10.30 groep 3/4
                          10.30-11.30 groep 4
 /5

11 sept- 9 okt- 13 nov- 11 dec- 22 jan- 26 febr- 26 mrt- 7 mei- 4 juni- 2 juli
donderdag 8.30-  9.30   groep 1

                   9.30-10.30  groep 2
                             10.30-11.00  groep 7/8

31 aug- 28 sept-  2 nov- 30 nov- 11 jan- 8 febr- 15 mrt- 12 april- 24 mei- 21 juni

9. Zorg voor leerlingen
Ook op de Lonneboot zijn kinderen die extra hulp nodig hebben. De
coördinatie hiervan wordt verzorgd door de intern begeleiders (IB’ers). Een
overzicht met aantallen (zie Algemeen Deel 9.1):
Soort hulp
Taal, lezen, rekenen
NT2
Extra onderzoek aangevraagd
via school
Arrangement Kind op 1/
Ambulante begeleiding
Verwijzing speciaal onderwijs
Speedboot (verrijkingsgroep)

2013-2014
25
3
4

2014-2015
22
0
1

2015-2016
17
1
4

2017-2018
20
2
4

2

1

3

5

4

0

1

0
9

10.Uitstroom voortgezet onderwijs
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:
- de capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
- de kwaliteit van de basisschool
- omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)
- de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen, waarmee de leerling
onderwijs ontvangt dat bij hem of haar het beste past. Aard en aanleg van het kind
zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is
de school die het best past bij aanleg, capaciteiten en werkhouding van uw kind. Een
overzicht  van de uitstroom van de laatste schooljaren:
Verwijzingen voortgezet onderwijs
2014
vmbo-b(beroepsgericht)
6
M@VO (vmbo-k/mavo)
mavo (vmbo-theoretisch)
3
mavo / havo
1
havo
1
havo / vwo
vwo
gymnasium
tweetalig vwo
1
speciaal voortgezet onderwijs
-

2015

2016

2

-

2
1
4
2

4
2
2
2
-

-

2017
1
2
1
8
1
2
2
2
-

11. Aanpassing Schoolgids 2014-2018
In onze Schoolgids 2014-2018 staat in paragraaf 9.3:
9.3

Schorsing en verwijdering

Wanneer het gedrag van een leerling zodanig uit de hand loopt, dat het op school niet meer te
handhaven is, kan het worden geschorst (tijdelijk) of verwijderd (voorgoed).
De beslissing om tot schorsing of verwijdering over te gaan ligt bij het schoolbestuur. De directeur zal
het verzoek tot schorsing of verwijdering schriftelijk indienen bij het Archipelbestuur.
Het bestuur zal – bij verwijdering - altijd eerst proberen voor de leerling een andere school te vinden.
Wanneer dat na acht weken nog niet is gelukt, dan pas mag de school de leerling de toegang
weigeren.
Uiteraard gaat aan dit alles overleg met de ouders vooraf. Ouders kunnen de inspectie inschakelen
wanneer dit overleg mislukt. Wanneer het bestuur ondanks alle bemiddelingspogingen bij de
beslissing blijft, dan kunnen de ouders binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Het
schoolbestuur heeft vier weken de tijd om op dit bezwaarschrift te reageren. Blijft het bestuur bij de
verwijdering, dan kunnen de ouders bij de rechter in beroep gaan.
Daaraan voegen wij toe:
Per 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor schorsing en verwijdering van kracht. De 3 belangrijkste
wijzigingen op dit vlak:
Schorsing krijgt een juridische basis: Per 1 augustus 2014 vermeldt de Wet op het Primair Onderwijs
dat een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één week geschorst kan
worden. Daarmee is een onverklaarbare lacune in de wetgeving opgevuld. De termijn van één week
komt overeen met de regeling in het voortgezet onderwijs. Natuurlijk moet het schorsingsbesluit
schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt,
dient ook de Onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden.
Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft
zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten: Tot nu toe gold de verplichting
om een andere school te zoeken ook, maar dit was een inspanningsverplichting om aantoonbaar
gedurende 8 weken te zoeken naar een andere school. Per 1 augustus geldt dus een
resultaatsverplichting voor de verwijderende school; er moet een nieuwe school voor de leerling
gevonden zijn. Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal
(voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het
samenwerkingsverband vereist. Deze resultaatsverplichting tot het vinden van een andere school
komt ook weer overeen met de al geldende wetgeving in het voortgezet onderwijs.
Toetsing van de verwijdering leerling door een onafhankelijke Geschillencommissie Passend
Onderwijs: Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is
aangesloten. Deze commissie heet de Geschillencommissie Passend Onderwijs en ressorteert onder
de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl ). Deze commissie brengt op verzoek
van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Aan deze commissie
kunnen, naast geschillen over verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van
leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling het
ontwikkelingsperspectief van een leerling worden voorgelegd. Wanneer de ouders ook bij het
schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel
van de commissie af te wachten voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de
commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie

aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel
afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders
zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat de bestuursrechter, en voor het
bijzondere onderwijs de civiele rechter. Bij beide rechters kan ook een spoedprocedure worden
gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat een beslissing tot
verwijdering die afwijkt van het oordeel van de commissie, door de rechter bijzonder kritisch zal
worden beoordeeld.
12.Kinderopvang Walcheren (KOW)
Archipelscholen werkt samen met Kinderopvang Walcheren. Uiteraard zijn er ook ouders die voor
een andere BSO kiezen. Hieronder vindt u informatie van KOW zelf:
Welkom op de buitenschoolse opvang

In of in de nabijheid van veel Walcherse basisscholen is buitenschoolse opvang (BSO) te vinden. De
buitenschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Enthousiaste
pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in het groter worden in kindvriendelijk ingerichte ruimten. Alle
locaties van Kinderopvang Walcheren voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en worden regelmatig
geïnspecteerd door de GGD.
Openingstijden
De BSO’s zijn open na schooltijd tot 18.00 uur. Op enkele locaties is verlengde opvang mogelijk tot 19.30 uur.
Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur totdat de school begint. Tijdens de vakantie is de BSO geopend
van 8.00 – 18.00 uur. Tijdens studiedagen, vieringen op school of ,  andere dagen wanneer er geen les is, kan de
BSO open gaan. Voor ouders met een BSO contract van 52 weken zijn de studiedagen inbegrepen. Alle andere
momenten dat de BSO kinderen opvangt, zal er extra betaald moeten worden voor deze opvang.
Contractvormen
Kinderopvang Walcheren biedt verschillende contracten aan:
● Opvang op vaste dagen met een 52, 48 of 40 weken contract, voor zowel de voorschoolse- als
naschoolse opvang.
● Een flexibel contract voor een gemiddeld aantal uur per maand.
● Een 0-uren contract  voor vakanties en studiedagen.
● Een combinatie van contracten is ook mogelijk.
Geen tijd om te vervelen
De jongste kinderen worden na schooltijd door de medewerkers opgehaald. Oudere kinderen komen
zelfstandig naar de BSO. In sommige gevallen worden de kinderen met een taxi gebracht. Als alle kinderen zijn
gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. De middag is vaak te kort, zo
veel is er te doen. Samen verkleden, buiten spelen, knutselen, hutten bouwen, sporten, spelletjes doen,
computeren en nog veel meer.
BSO is leuk voor elke leeftijd
De medewerkers kijken bij het aanbieden van activiteiten naar de interesses en behoeften van de kinderen. Er
worden vier verschillende thema’s gehanteerd; Sport&Spel, Kunst&Cultuur, Techniek en Natuur. De
medewerkers houden bij het aanbieden van activiteiten, rekening met de verschillende leeftijden van de
kinderen.
Avonturen in de schoolvakanties
In de schoolvakanties maken de medewerkers er een echt feestje van. Dan gaan we naar het strand, doen
workshops, dansen, maken muziek, sporten, maken lekkere hapjes, gaan naar voorstellingen en nog veel meer.
Het is tenslotte vakantie!
Wat moet ik betalen?

De prijzen kunt u vinden op onze website www.kinderopvangwalcheren.nl. Werkende en studerende ouders
ontvangen voor buitenschoolse opvang een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de vorm van
kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie.
Prijsvoorbeeld: BSO, 1 dagdeel per week van 15.00-18.00 uur, en in vakanties 1 dag van 8.00-18.00 uur, voor 1
kind kost ouders met een gezamenlijk inkomen van € 60.000, na verrekening Kinderopvangtoeslag, € 41,60 per
maand. Vanaf 2017 ontvangt u meer kinderopvangtoeslag en zal het maandbedrag lager zijn.
Het maandbedrag is inclusief activiteiten, drinken, fruit/koekje en lunch in vakantieweken.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de BSO dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantadvies op
telefoonnummer 0118-626350. U en uw kind(eren) zijn van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding!
Een afspraak hiervoor kunt u maken bij de betreffende BSO of door contact op te nemen met de afdeling
Klantadvies op telefoonnummer 0118-626350 of per mail klantadvies@skow.nl. U kunt ook kijken op de
website www.kinderopvangwalcheren.nl.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.kinderopvangwalcheren.nl. U kunt ook het informatiepakket BSO aanvragen, dat een
inschrijfformulier bevat.
Kinderopvang Walcheren, juli 2016

