De Kring
SPECIAAL ONDERWIJS

Kalender
2021-2022

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Auris De Kring

Voor u ligt de jaarkalender van Auris De Kring. In deze kalender ziet u de
vakanties en vrije dagen van uw kind en de schoolactiviteiten die gepland staan.
Ook leest u praktische informatie en informatie over onze school.

Auris De Kring is een school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij verzorgen
onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen die moeite
hebben met taal (eventueel met bijkomende problematiek). Problemen met
bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij
bedoelt. Wij noemen dit een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leerlingen met een
intensief arrangement zijn welkom op onze school.

Soms verwijzen wij u in deze kalender naar onze website www.dekringgoes.nl.
Op onze website (www.dekringgoes.nl/onze-school) staat ook de algemene
schoolgids die voor alle speciaal onderwijs scholen van Auris geldt. In deze
schoolgids vindt u informatie over Auris, informatie over speciaal onderwijs en
afspraken en praktische informatie die voor alle Auris-scholen gelijk zijn.
Contactgegevens
Auris De Kring
Tiendendreef 5-7, 4461 DS Goes
Postbus 2049, 4460 MA Goes
T (0113) 213 407
E dekring@auris.nl

Binnen Auris De Kring staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek
en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, mogelijkheden
en belemmeringen. Ons onderwijs ondersteunt de totale ontwikkeling van
leerlingen. Wij werken handelingsgericht en planmatig. Het lesaanbod stemmen
wij af op de individuele behoefte van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan
centraal in alle lessen. Logopedie is daarbij een belangrijk onderdeel van ons
onderwijs. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de leerling niet bang is om
fouten te maken.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs:

Wij kijken uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar.

• Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
• Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze
het zelf kunnen en geven leerlingen het gevoel dat zij gewaardeerd worden.

• Wij leren leerlingen omgaan met hun beperking, bieden alternatieven aan en
werken aan hun communicatieve redzaamheid.

• Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen om
leerervaringen op te doen.

• Wij zorgen er voor dat deze initiatieven aansluiten op de leerdoelen.
• Wij werken met leerlijnen. Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af
op de individuele behoefte van een leerling.
De leerling kan per vak een basis, gevorderd, minimum of een lager dan
minimum leerroute toegewezen krijgen. Dit is afhankelijk van de leerontwikkeling
van het kind.
Rekening Auris De Kring (schoolkampgeld): NL68ABNA0447289713
Rekening Ouderraad De Kring (vrijwillige ouderbijdrage): NL85INGB0008239707
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Een aantal woorden komt terug in alles wat wij doen:
Taalschool
Taal staat centraal tijdens alle vakken en activiteiten op onze school. De
groepsleiding en de logopedisten werken in de groep en individueel met de
leerlingen. Wij werken in alle lessen met woordenschat, pragmatiek, zinsbouw,
verhaalopbouw, het uiten van gevoelens en uitspraak. Wij gaan hierbij uit van het
niveau en de hulpvraag van de leerling.
Communicatie
Taal aanleren gaat bij onze leerlingen niet vanzelf. Daarom staat taal centraal in
onze lessen en ook tijdens pauzes en informele momenten. Wij verbeteren
leerlingen op een indirecte manier. Zo voelen zij zich veilig om positieve
leerervaringen op te doen. Leraren passen taalgebruik aan aan het niveau van
de leerling. Hierbij gebruiken zij ook ondersteunende gebaren. Wij stimuleren
leerlingen ook met elkaar te communiceren. Zo leren zij samen oplossingsgericht te werken.
Woordenschat
Woordenschat is een onderdeel van onze taallessen. Wij gebruiken hiervoor de
methodiek 'Met woorden in de weer'. Met deze methodiek kunnen leerlingen de
woorden beter onthouden. Leerlingen leren teksten beter begrijpen en kennen
meer woorden om iets te vertellen. Dit bevordert hun communicatie met
anderen.
Structuur
Binnen onze school en in de klas zijn duidelijke regels. Wij maken deze regels zo
veel mogelijk visueel. Wij bieden structuur en duidelijkheid. Zo ervaren leerlingen
rust en veiligheid. Dit is de basis om te kunnen leren. Voorbeelden van structuur
zijn dagritmekaarten, pictogrammen, time-timer, verkeerslicht,
werkdobbelstenen en klassenafspraken.
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Zelfvertrouwen
Onze groepsleiding spreekt de leerlingen positief aan. Wij kijken vooral naar wat
de leerling goed kan. Wij helpen de leerling zijn vaardigheden te ontwikkelen en
een positief zelfbeeld te krijgen. Wij geven complimenten en beloningen. Dit
vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.
Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.dekringgoes.nl/onze-school/werkwijze.
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Vakantierooster en feestdagen

Studiedagen

Vakantie

Datum van tot en met

Datum

Herfstvakantie

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021

woensdag 13 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

maandag 29 november 2021

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

vrijdag 24 december 2021

Goede Vrijdag + Pasen

15 april 2022 t/m 18 april 2022

donderdag 24 maart 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

dinsdag 7 juni 2022

Hemelvaartsdag + vrije dag

26 mei 2022 t/m 27 mei 2022

woensdag 22 juni 2022

Pinksteren

6 juni 2022

vrijdag 22 juli 2022

Zomervakantie

25 juli 2022 t/m 2 september 2022

Stelregel
De kinderen gaan niet buiten de schoolvakanties met vakantie. Als het niet
anders kan, overleg dan altijd met de schoolleiding of er een uitzondering kan
worden gemaakt. Wij hanteren de wettelijke regels hiervoor (zie 'verlof' verderop
in deze kalender).
Schooltijden
Maandag tot en met vrijdag van 08:40 – 14:15 uur.
Verzuim
Als uw kind niet of later naar school komt dan verwachten wij zo spoedig
mogelijk (uiterlijk om 9:00 uur) uw berichtgeving. Afmeldingen kunt u alleen
telefonisch doorgeven via de administratie van de school (0113-213407).
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Schoolorganisatie
Groepsindeling
Er is een groepsindeling van 13 groepen:

• 1/2a, 1/2b; kleutergroepen
• 3a, 3b, 4a, 4b; onderbouwgroepen
• 5a, 5b; middenbouwgroepen
• 6, 7, 8, BI (intensief), BE (ervaringsgericht); bovenbouwgroepen
Elke groep bestaat in principe uit maximaal 15/16 leerlingen. We starten het
nieuwe schooljaar met een voorlopige groepsindeling die tot de herfstvakantie
gewijzigd kan worden. Wijzigingen gebeuren nadat ouders op de hoogte zijn
gebracht. Na de herfstvakantie is de samenstelling van alle groepen in principe
definitief. Gedurende het schooljaar kunnen er altijd nog nieuwe leerlingen
instromen door bijvoorbeeld een verhuizing of toewijzing van een intensief
arrangement.
Werkwijze in de groepen
De aan te bieden leerinhouden worden voor de hele school elke vier jaar
vastgesteld in ons schoolplan. Op basis van de individuele ontwikkeling van de
kinderen van iedere groep wordt jaarlijks een groepsplan gemaakt dat met de
intern begeleider, leraar en logopedist wordt besproken en vastgesteld. Binnen
de groep wordt er individueel en in groepjes gewerkt. De leerstof wordt, indien
nodig, aangeboden in kleine stapjes en afgestemd op het tempo en de
ontwikkelingsmogelijkheid van de leerling. Gymnastiek, wereldoriëntatie, de
expressievakken en sociaal-emotionele ontwikkeling worden klassikaal
gegeven. Uw kind werkt voor de vakgebieden taal, lezen en rekenen in een
persoonlijke leerroute: basis, gevorderd, minimum of lager dan minimum. Dit is
afhankelijk van de leerontwikkeling en het uitstroomperspectief van de leerling.
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Vakken en methoden
De lesstof in de groep is vergelijkbaar met die van het regulier basisonderwijs.
We geven de wettelijk verplichte vakken maar hebben een aangepast
programma als dit nodig is. Een opsomming van alle (remediërende) methoden
vindt u op de website van onze school.
Schoolreis, schoolkamp en excursies
Deze vormen een vast onderdeel van het onderwijsaanbod. Het is daarom een
verplicht onderdeel waaraan iedereen dient mee te doen.
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Contactmomenten tussen ouders en de school
Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en
maken het mee in de thuissituatie. De leraar en de logopedist zien de leerling in
de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan
de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag
een goed contact tussen ouders en school. Daarom hebben wij in het schooljaar
meerdere contactmomenten met ouders gepland staan. De data van alle
contactmomenten vindt u terug in deze kalender.
Groepsavond
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Voor de pauze
is er een algemeen gedeelte. Na de pauze wordt in de klas het komende jaar
besproken. Ouders onderling en ouders en de groepsleiding maken tijdens deze
avond kennis met elkaar. De algemene ouderavond staat gepland voor
maandagavond 27 september 2021 om 19:30 uur.
Huisbezoek
Alle groepsleerkrachten komen één keer per jaar op huisbezoek. Zij maken dan
kennis met de ouders en zien de leerling in de thuissituatie. Er komen maximaal
twee personen op huisbezoek. Dit kunnen twee leraren zijn, een leraar en een
logopedist of een leraar en een onderwijsassistent.
Rapporten en contactavonden
Tweemaal per jaar (28 januari 2022 en 1 juli 2022) krijgen de leerlingen een
rapport mee. In juni krijgen zij het OPP mee. Het eerste rapport bespreken wij met
u tijdens het huisbezoek of u krijgt een uitnodiging om het rapport op school te
bespreken. Om over het tweede rapport en het ontwikkelingsperspectief (OPP) te
praten, krijgt u een uitnodiging van de leraar voor de contactavond. Is uw kind
getest door een logopedist? Dan nodigt hij of zij u ook uit voor een gesprek.

De Kring
SPECIAAL ONDERWIJS

Telefonische contacten
Wilt u een leraar spreken? U kunt hiervoor naar school bellen, bij voorkeur na
schooltijd.
Digitaal contact
Middels de schoolapp ontvangt u schoolbreed nieuws en nieuws vanuit onder
andere de leraar. Met de leraar en de logopedist kunt u tevens via e-mail
communiceren over uw kind.
Digitale nieuwsbrief
Regelmatig ontvangen ouders voor een vakantie een nieuwsbrief vanuit de
schoolleiding.
Resonansgroep
Eén keer per jaar vragen wij een aantal ouders uit alle groepen om mee te praten
over ons onderwijs. Bijvoorbeeld over hoe ouders de oudercontacten ervaren,
over hun verwachting van logopedie of over de inrichting van de lokalen. Zo
kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren.
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Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
•

diensten van Auris Onderwijs.
Er is een deelraad op regioniveau.

Medezeggenschapsraad
Deze Auris-brede raad (MR) stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor
héél Auris Onderwijs geldt. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt
met de Raad van Bestuur.
Deelraad
De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en
het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is.
De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de
regiodirectie. Auris De Kring wordt vertegenwoordigd door de heer Alex
Hannewijk (namens het personeel) en de heer Van der Hof (namens de ouders).
Op elke locatie wordt een Locatieraad ingericht. Omvang en samenstelling wordt
door de directie in samenspraak met de locatie vastgesteld. De Locatieraad
bespreekt locatieaangelegenheden die gericht zijn op ouders en leerlingen en
adviseert de Deelraad en eventueel de MR. Dit wordt in overleg met de directie
vormgegeven.
Ouderraad
De ouderraad houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van
ouderavonden en oudercontacten, het vertegenwoordigen van de ouders in de
FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met
Spraak-taalmoeilijkheden) en het onderhouden van de contacten met de
schoolleiding.

Leden ouderraad

• Mevrouw Carola Visscher (voorzitter)
• Mevrouw Eveline van der Hof (secretaris)
• Mevrouw Maartje Wolff-Waterman (lid)
• Mevrouw Wendy de Vos-Klaassen (lid)
• Vacature (lid)
Correspondentieadres
Secretaris ouderraad, p/a Postbus 2049, 4460 MA Goes
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor groep 1 tot en met groep 8 is het bedrag vastgesteld op €21,00. Dit bedrag is
als volgt opgebouwd: De algemene bijdrage is €17,50. Dit bedrag wordt gebruikt
voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het
kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer. De
bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp bedraagt €3,50.
De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het
schoolreisje/het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet
betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk
afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.
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Klachten, meldcode en veiligheid
Klachten en vertrouwenspersoon
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling
overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht
hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een
klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem alleereerst
bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht
over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider. Mogelijk kan de
klacht dan verholpen worden. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem
dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen (Miriam Brasser en
Katinka Schotanus). Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw
een oplossing te zoeken.
Op de websites www.auris.nl/klachtenregeling en www.onderwijsgeschillen.nl is
meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk
geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de
Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een
5-stappenplan waarin staat wat een leraar/ professional moet doen bij
vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Veiligheidsbeleid
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar
leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze,
afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en
ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en
duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels.
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De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek,
SCOL en KiVa. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders,
leerlingen en medewerkers. SCOL en KiVa vormen het monitoringssysteem voor
sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.
De veiligheidscoördinator en aanspreekpersoon pesten is mevrouw Mattanja
Hiensch. De heer Alex Hannewijk heeft naast zijn taken als leraar de taak 'Veilig in
en om de school'.
Auris De Kring werkt binnen de hele school met KiVa. Dit is een antipestprogramma.
EHBO/ BHV en medisch protocol
Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de
wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit doen de EHBO-ers/
BHV-ers bij ons op school. Als wij vinden dat uw kind door een arts gezien moet
worden, brengt de EHBO-er/ BHV-er uw kind naar de huisartsenpost of eerste
hulp. Wij bellen u dan op. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een
formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van
belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw
verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.
Voor het toedienen van medicatie dient u een extra formulier in te vullen. Ook
hierbij is het uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.
Ook wordt er minimaal één keer per jaar een brandoefening gehouden op de
school. Hier zijn de leerlingen ook bij aanwezig. Zo kan er goed geoefend worden
met het verlaten van de klas, het lopen door de gangen en het verlaten van de
school.
Binnen de school zijn 14 BHV-ers en 1 EHBO-er aanwezig.
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Verlof aanvragen

Uitval lessen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding van de school beperkte
mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een
verlofaanvraag dient schriftelijk via een aanvraagformulier bij de schoolleiding te
worden ingediend. Een aanvraagformulier vindt u achterin deze gids, op de
website en is op te vragen bij de administratie. Verlof aanvragen kunt u alleen
doen met een geldige reden:

Als een leraar ziek is, of om een andere rede geen les kan geven dan wordt er
gezocht naar vervanging. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging
beschikbaar is. In dat geval wordt er gezocht naar een passende oplossing. We
proberen altijd de lessen door te laten gaan. U wordt via de leraar of de
schoolleiding op de hoogte gebracht indien er wijzigingen zijn.

• Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging
(twee dagen van tevoren melden).

• Aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor vakantiedoeleinden mag

•

volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij
worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van
(één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een
schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar
voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van
de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het
schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van
bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing
van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor
ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder
strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de
leerplichtambtenaar.
Er zijn uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen. De school is verplicht om
ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar
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Praktische informatie
Op onze website (www.dekringgoes.nl/onze-school/praktische-informatie) vindt
u praktische informatie over de volgende onderwerpen:

• Gedragsregels
• Schoolfotograaf
• Hoortoestellen
• Schoolkampen, schoolreisjes en excursies
• Schoolverlatersavond
• Verkeersexamen
• Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening
• Leerlingendossier
• Schorsing, verwijdering
• Lesuitval
• AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Verzekeringen
Uw kind valt bij ons onder de schoolongevallenverzekering vanaf het ogenblik
dat het zijn/ haar huis verlaat om naar school te gaan, totdat het weer thuis is na
afloop van school. Uiteraard is in voorkomende gevallen de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering van school van toepassing. Een eigen verzekering
voor wettelijke aansprakelijkheid is echter wel heel belangrijk. De school gaat
ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.
Procedure gescheiden ouders
In het geval dat ouders gescheiden zijn en samen het ouderlijk gezag hebben,
zullen we informatie doorgeven aan beide ouders. De gesprekken zullen we
voeren met de ouder waarbij het kind woont. De andere ouder (met gezag) kan
eventueel aansluiten bij het gesprek. Zonder schriftelijke toestemming van beide
ouders, zijn wij niet gerechtigd informatie uit te wisselen of het gesprek aan te
gaan met de nieuwe partner van één van de ouders. Bij co-ouderschap, waarbij
het kind op twee adressen woont, is het voor ons belangrijk om te weten wie op
welke dagen de zorg voor het kind heeft.
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Geluidsversterkende en andere middelen

• De school maakt gebruik van audiologische solo-apparatuur. Deze

•

•
•
•
•
•

apparatuur, die de spraak van de leraar versterkt, gebruiken we voor dove en
slechthorende leerlingen en leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen.
Op advies van de logopedisten worden nadere testen gedaan om te bepalen
welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast werken we met
klassikale audiologische apparatuur: ‘Soundfield'.
We maken in de klas gebruik van pictogrammen. Dit zijn afbeeldingen van
activiteiten of voorwerpen op een kaartje. Op deze manier worden de
activiteiten per dag duidelijk gemaakt. Een aantal kinderen is gebaat bij
persoonlijke pictogrammen zodat ze gestructureerd aan het werk kunnen.
We gebruiken ondersteunende gebaren. Dit helpt de kinderen beter te
communiceren en hiermee kunnen ze zaken vaak ook beter onthouden.
In de groepen wordt gewerkt met een time-timer en het verkeerslicht.
Hiermee willen we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen
vergroten. Het verkeerslicht stimuleert de uitgestelde aandacht.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van computers, laptops, tablets en
digiborden.
Er zijn kinderen die gebaat zijn bij zitballen en zitkussens. De SI-deskundige
adviseert de leraar hierover.
Er zijn medewerkers die gespecialiseerd zijn op het gebied van sensorische
integratie.

Logopedie
In de regel krijgt iedere leerling op Auris De Kring logopedische begeleiding. Dit
kan op verschillende manieren worden vormgegeven: individueel, in groepjes en
in de klas. De logopedist kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden in de klas en
meedoen aan taalstimulerende activiteiten. Deze activiteiten kunnen variëren
van het leveren van een logopedische bijdrage aan KiVa (programma voor
sociaal-emotionele ontwikkeling) tot het meegaan met uitstapjes waarbij de
logopedist vragen voorbereidt of zich toelegt op het uitbreiden van de
woordenschat van de kinderen.
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Het is soms nodig dat de logopedist de tijd gebruikt om een speciaal programma
voor het kind te maken of om op zoek te gaan naar speciale apparatuur. Het
komt ook voor dat de logopedist ouders begeleidt in verband met de
slechthorendheid of spraak- en taalmoeilijkheden van het kind. Dit gebeurt door
voorlichting te geven, cursussen te adviseren of gesprekken te voeren. Er vindt
regelmatig logopedisch onderzoek plaats, in ieder geval in de maand juni en juli
worden ouders jaarlijks uitgenodigd om de stand van zaken op het gebied van
spraak en taal met de logopedist te bespreken. Een schriftelijke weergave wordt
in de algemene evaluatie beschreven. Uiteraard kunt u bij de logopedist altijd
informatie over de spraak en taal van uw kind vragen en kenbaar maken dat u
een gesprek wilt.

mei 2022
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Hemelvaartsdag

Vrije dag

2

3

4

5

30

31

De Kring
SPECIAAL ONDERWIJS

1

Overgang naar een andere school
Alle leerlingen in groep 8 zitten in het eindonderzoek. De resultaten van dit
onderzoek, samen met de wensen van de leerling en de ouders, vormen het
advies voor vervolgonderwijs. Meestal geven wij één van onderstaande
adviezen.

• Nog 1 jaar speciaal onderwijs (Auris De Kring)
• Voortgezet speciaal onderwijs
• Praktijkonderwijs
• Vmbo (beroepsgericht/ kaderberoepsgericht)
• Havo/ vwo
Soms stopt een leerling al eerder op onze school, bijvoorbeeld omdat we niet
meer in de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voorzien, omdat de CvL en
ouders een overstap naar het regulier onderwijs wensen of omdat de een
leerling niet meer voldoet aan de criteria voor de intensieve setting.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.dekringgoes.nl/onze-school/kwaliteit).
Cultuureducatie
Op school vindt cultuureducatie plaats in de vorm van kunstprojecten,
theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en leesbevorderingsprojecten. Tijdens
het kunstproject komen kunstenaars samen met de kinderen beeldende kunst
maken. Theatervoorstellingen worden regelmatig op school verzorgd. Soms
gaan we ook naar de schouwburg of voor een film naar de bioscoop. We werken
hierbij samen met de stichting SCOOP. Mevrouw Evelien van Keulen is de
cultuurcoördinator op school.
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Huiswerk
Hierover wordt u geïnformeerd door de groepsleiding en/of de logopedist van uw
kind. Verplicht huiswerk wordt tot een minimum beperkt. Hoofdregel: geen
stress!
Beleid t.a.v. GSM-gebruik
Kinderen nemen steeds vaker een telefoon mee naar school. Daarom zijn hier
afspraken over gemaakt. Regel is dat mobiele telefoons uitgaan zodra leerlingen
op school komen. De kinderen leveren de telefoon in bij de leraar en nemen deze
na schooltijd weer mee naar huis. Het meenemen van een telefoon naar school
is op eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing of
vernieling.
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Gezonde school
Eten en drinken
Auris De Kring heeft het vignet Gezonde School. We werken structureel aan de
gezondheid van onze leerlingen en zorgen voor een veilige schoolomgeving en
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling.
We besteden aandacht aan onder andere gezonde voeding en hygiëne. De
leerlingen eten in de groep met de leerkracht en nemen zelf hun boterhammen
en drinken mee. Regel is dat de kinderen twee keer per dag een eetpauze
hebben. Aan het ontwikkelen en handhaven van tafelmanieren wordt in de groep
(extra) aandacht besteed. Voor het drinken geldt dat kinderen zelf drinken
kunnen meenemen maar liever geen gezoete drankjes. In het kader van
duurzaamheid bij voorkeur ook geen pakjes meegeven, maar bekers. Alle
kinderen drinken zoveel mogelijk water (ze krijgen een Dopper van school).
Als we worden ingeloot voor de subsidie gratis fruit en gratis melk krijgen de
kinderen dit ook via school. Per jaar horen we of we hiervan gebruik mogen
maken.
Traktaties bij voorkeur ook zo gezond mogelijk. Het eten fruit wordt gestimuleerd.
Wij horen het uiteraard ook graag als er van uw kant bijzonderheden zijn ten
aanzien van het eetgedrag van uw kind en als we rekening moeten houden met
diëten en dergelijke. Bij afwijkend mondgedrag kan de logopedist worden
ingeschakeld.
Seksuele vorming en relatie
Als onderdeel van Gezonde School besteden we 4 keer per jaar in alle groepen
aandacht aan relationele en seksuele vorming aansluitend bij de cognitieve en
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ouders hebben hier een belangrijke
verantwoordelijkheid in maar als school besteden we hier ook 4 keer per jaar
aandacht aan.
Tijdens ADL-lessen (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) douchen de
leerlingen (gescheiden) na de gymles vanaf groep 3.
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Protocol luizencontrole

• Bij constatering van luis worden ouders telefonisch gewaarschuwd. Ouders

•
•

krijgen de keuze hun kind op te komen halen en zelf te shamponeren of de
school toestemming te geven om dit te doen. Als ouders niet bereikbaar zijn
dan wordt het kind op school geshamponeerd.
Alle ouders (van de groep of de school) worden op de hoogte gesteld en
gevraagd maatregelen te nemen.
Het gebruik van luizencapes geldt voor alle groepen. De cape zal een
schoolloopbaan meegaan.
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Gymnastiek
De lessen lichamelijke opvoeding worden verzorgd door onze vakdocent de heer
Alex Hannewijk. De kinderen krijgen 2 lessen per week van 45 minuten, met
uitzondering van 1/2a en 1/2b, die 1 les per week van Alex en 1 spel les per week
van de eigen leerkracht krijgen. Ook de kinderen die mee gaan zwemmen krijgen
1 les gymnastiek per week. Het lesprogramma bestaat uit de reguliere
onderdelen, echter zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de leerlingen.
Voor de gymlessen graag sportkleding meegeven (korte broek en shirt of
gympakje en stevige gymschoenen met veters of klittenband). Na elke les (met
uitzondering van de kleutergroepen) wordt er gedoucht (graag een handdoek,
washand en doucheschuim meegeven).
Elk jaar wordt er, per bouw of voor de hele school, een sportdag georganiseerd.
Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Ook doen we mee met sportactiviteiten
binnen de gemeente Goes.
Zwemmen
Het schoolzwemmen vindt plaats op donderdag van 11:00 - 11:45 uur in het
Omnium, Zwembadweg 3 te Goes. Onze doelstelling bij schoolzwemmen is de
kinderen het A-diploma te laten halen.
Alle kinderen uit de groepen 4a, 4b, 5a en 5b die nog geen A-diploma hebben,
gaan mee zwemmen. De kinderen met een zwemdiploma krijgen dan een
gymles. De zwemcoördinator is mevrouw Ina Bodbijl.
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Vervoer
Leerlingenvervoer
De gemeente waar het kind woont, vergoedt het vervoer van huis naar school en
terug. Leerlingenvervoer wordt per schooljaar toegekend. Ouders moeten ieder
jaar, als hun kind op school blijft, rond april/ mei een aanvraag invullen en het
formulier indienen bij de gemeente. Voor het invullen van dit formulier krijgt u
vanuit school een invulhulp. Als u hierna nog vragen heeft over het invullen van
het formulier dan kunt u contact opnemen met de vervoersambtenaar van de
gemeente. De school verzorgt het gevraagde vervoersadvies.
De gemeente keurt de aanvraag goed en wordt opdrachtgever van de
vervoerder. Als u klachten hebt over het vervoer is het heel effectief om de
vervoersambtenaar van de gemeente te bellen. U mag altijd de school bellen om
te overleggen over problemen met het vervoer van uw kind, nadat u deze eerst
besproken heeft met de taxicentrale of de gemeente.
Binnen de school zijn Alex Hannewijk (praktische zaken) en Marieke Ravia
(administratieve zaken) verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Chauffeurs
brengen de kinderen op het schoolplein of in de school. Als de leerlingen worden
opgehaald, wachten de chauffeurs op het schoolplein en is er vanuit school
taxiwacht aanwezig.
Fietsen
De fietsenstalling op het Zuidplein (bij de zandbak) wordt gereserveerd voor de
leerlingen van de onderbouw en middenbouw. De leerlingen van de bovenbouw
stallen hun fiets aan de zijkant van het bovenbouwgebouw. De fiets waarmee uw
kind naar school komt, dient een veilige verkeersfiets te zijn. Hij moet in een
normaal fietsenrek passen of een eigen deugdelijke standaard hebben en niet
buitensporig veel plaats innemen. Het spreekt vanzelf dat we goed opletten
maar voor de fietsen aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid.
Ouders die hun kinderen komen brengen en halen
Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, vragen we te
parkeren aan de Westsingel of op de ’s-Heer Hendrikskinderendijk. Het hele
gebied is voor vergunningshouders maar er is een gedoogbeleid om te parkeren
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tussen 14:00 - 14:25 uur, dit geldt ook voor de taxi’s.
Gelieve niet te parkeren op de parkeerplaats waar een parkeermeter staat, voor
de stoffeerderij op de ’s-Heer Hendrikskinderendijk en op de stoep bij de
Tiendendreef.
We vragen u bij het ophalen op het schoolplein te wachten tot dat uw kind naar
buiten komt.

Onze medewerkers
Naam

Functie

Addink, Veerle

logopedist

Begthel, Margaret

leerkracht

Billault, Esther

Naam

Functie

Koppejan, Evelien

logopedist

3b

Landa, Gaby

leerkracht

3b

leerkracht

BE

Linde van de, Anouk

assistent

4a, Bouw!

Bodbijl, Ina

leerkracht

5b

Meerkerk van, Tessa

leerkracht

3a

Bookelaar, Marcel

conciërge

Meesters, Marloes

senior logopedist

Brasser, Miriam

orthopedagoog

Os van, Pascale

logopedist

Bue de, Selina

leerkracht

7

Passchier, Minke

schoolleider

Clemminck, Valerie

assistent

3b

Platschorre, Ineke

intern begeleider

Colmjon van, Annemarie

leerkracht

1/2b

Poleij, Janneke

administratief medewerker

Diesch, Karin

assistent

BI, Bouw!

Ravia, Marieke

secretaresse

Dobbelaar, Lia

leerkracht

5b

Reijerse, Anissa

leerkracht

6

Dronkers, Carla

leerkracht

5a

Reijnierse, Rowenda

leerkracht

4a

Eestermans, Marco

leerkracht

5a

Schotanus, Katinka

leerkracht/ bouwcoördinator

1/2a

Engel, Marianne

leerkracht

7

Simons, Mariëlle

leerkracht

1/2a, 1/2b, Bouw!

Flipse, Milou

logopedist

Smits, Nienke

assistent

3a

Goemaat, André

assistent

Steendijk, Anne

logopedist

Hannewijk, Alex

vakdocent gymnastiek

Stouten, Mirjam

assistent

5b

Heesch van, Pirre

assistent

1/2b

Tramper, Mieke

assistent

4a, Bouw!

Heukelom van, Thea

assistent

BE

Vahlenkamp, Dionne

leerkracht

1/2a, 1/2b

Hiensch, Mattanja

schoolleider

Verbrugge, Brian

leerkracht/ bouwcoördinator

8

Hoogmoed, Leonie

leerkracht

BI

Vogel, Jodie

leerkracht

4b

Kaijser, Talitha

leerkracht

7

Vollenga, Caroline

leerkracht

6

Keulen van, Evelien

leerkracht/ cultuurcoördinator

BE

Vos de, Karlijn

algemeen medewerker

Bouw!

Kleijwegt, Hélène

assistent

1/2a

Zwamborn, Renate

leerkracht

BI
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Groep

4b, Bouw!

Groep

Veel gebruikte afkortingen in verslagen en
gesprekken

Termen bij arrangeren

Afkorting

Omschrijving

Term

Omschrijving

AD

Ambulante Dienstverlening

AMP

AanMeldPunt

ADL

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AC

Audiologisch Centrum

ASS

Autisme Spectrum Stoornis

Bao

Basisonderwijs

Cluster 1

Scholen voor blinden en slechtzienden

Cluster 2

Scholen voor kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en
slechthorende kinderen (SH)

Cluster 3

Scholen voor kinderen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking

Cluster 4

Scholen voor kinderen met gedragsproblemen

CvL

Commissie van Leerlingenzorg

CvO

Commissie van Onderzoek

OPP

OntwikkelingsPersPectief

PO

Primair Onderwijs

SBO

Speciaal BasisOnderwijs

SH

SlechtHorend

SO

Speciaal Onderwijs

SWV

SamenWerkingsVerband in onderwijs

TOS

TaalOntwikkelingsStoornis

VO

Voortgezet Onderwijs

VSO

Voorgezet Speciaal Onderwijs
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