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Voorwoord
Binnenkort zal uw kind de leeftijd bereiken waarop het naar school mag. Dit is een
belangrijk moment. Om de keuze voor de juiste basisschool gemakkelijker te maken,
bieden we u met deze brochure informatie over de verschillende basisscholen in
Zeeuws-Vlaanderen.
Het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Zeeuws-Vlaanderen (RBL), is een samenwerking
tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het RBL geeft informatie en helpt kinderen,
ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière
belemmeren. We vinden het belangrijk dat kinderen onderwijs volgen. Daarom stimuleren
we dat kinderen en jongeren gebruik maken van de scholingsmogelijkheden,
een startkwalificatie halen en bieden we begeleiding en advies.
RBL Zeeuws-Vlaanderen voert vier belangrijke taken uit:
•	De Leerplicht (5 tot 18 jaar).
•

Het RMC (alles rond voortijdig schoolverlaten van 12 tot 23 jaar).

•

Het Leerlingenvervoer (5 tot 20 jaar).

•

Het Jongerenloket (18 tot 27 jaar).

In deze brochure vindt u onder andere informatie over basisscholen, de leerplicht,
en bijvoorbeeld onderwijsrichtingen. Daarnaast bieden we u ook specifieke informatie over
de verschillende Zeeuws-Vlaamse scholengroepen. Achterin deze brochure is een bijlage te
vinden met de adressen van alle scholen in Zeeuws-Vlaanderen.
Wij hopen dat uw kind een prettige tijd op de basisschool van uw keuze zal hebben.
RBL Zeeuws-Vlaanderen
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1.1 De Basisschool
De basisschool is bestemd voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De basisschool
bestaat uit acht groepen, waarvan in de eerste en tweede groep de kleuters zitten.
Over het algemeen zal een kind 8 schooljaren volgen in het basisonderwijs. Kinderen
die wat meer tijd nodig hebben mogen langer, maar niet meer dan twee jaar langer,
op de basisschool blijven. Iedere school spant zich in om:
•

Elk kind de kans te geven naar eigen aanleg en tempo te leren.

Algemene informatie

1. Algemene informatie

• 	Kinderen te leren om zelfstandig te werken, zonder de samenwerking met
elkaar uit het oog te verliezen.
•

Kinderen zowel met het hoofd als met de handen te laten leren.

•

Kinderen die problemen hebben, extra aandacht te geven.

Elke school is uniek
Er bestaan verschillen tussen de ene basisschool en de andere, scholen ontwikkelen hun
eigen manier van werken en scheppen hun eigen pedagogisch klimaat. In dat opzicht is
elke basisschool uniek.
Schoolgids en schoolplan
De schoolgids bevat informatie die u helpt een goed beeld van de school
te krijgen. In de schoolgids vindt u informatie over bijvoorbeeld de
schooltijden, de samenstelling van het team, de zorg voor het kind, wat
de school belangrijk vindt en welke rol de ouders kunnen spelen op school.
Elke school heeft zijn eigen visie op onderwijs, in het schoolplan staat
deze visie beschreven. Zo weet u hoe de school denkt over hoe
onderwijs moet worden gegeven. Want op school wordt niet
alleen geleerd maar ook geleefd, er vinden verschillende
activiteiten plaats. Zo doen scholen bijvoorbeeld mee aan de
kinderpostzegelactie en de Kinderboekenweek en worden er
verschillende uitstapjes en sportdagen georganiseerd.
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Gratis onderwijs
Het onderwijs op de basisschool is gratis. Er wordt door de basisscholen wel gevraagd een
ouderbijdrage te doen, deze is bedoeld om bepaalde activiteiten zoals feesten en uitstapjes
te kunnen organiseren en bekostigen.
Overblijven
Elke school moet kinderen de gelegenheid bieden tussen de middag over te blijven,
daarvoor dient een overblijflokaal beschikbaar te zijn. Veel basisscholen hebben een regeling
voor het overblijven. De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop het overblijven is
geregeld en moeten door de ouders worden betaald.
Schoolarts
Gedurende de tijd dat uw kind op de basisschool zit, wordt het gemiddeld twee keer
opgeroepen naar de schoolarts te gaan. Kinderen krijgen de oproepkaart mee naar
huis. U gaat als ouder/verzorger altijd mee naar de schoolarts. Daarnaast wordt uw
kind een aantal keren gecontroleerd op ogen en oren.

1.2 Een school kiezen
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Bij de meeste
basisscholen kunt u vrij binnenlopen om uw kind te laten inschrijven. Een school kiezen is
niet altijd eenvoudig. Er zijn een aantal dingen die u kunnen helpen bij het maken van
een keuze.
Welke basisschool kiest u voor uw kind?
Uw kind gaat veel tijd doorbrengen binnen de schoolmuren. Het is dan ook belangrijk dat
uw kind met plezier naar school gaat en zich thuis voelt. Om een beeld te krijgen van de
scholen in uw omgeving kunt u gerust eens bij een aantal scholen langs gaan. Wanneer u
de kinderen zelf aan het werk ziet in de klas of spelend op het schoolplein, kunt u een goed
beeld krijgen van de school. Praat ook eens met andere ouders die kinderen hebben op de
betreffende school. Zij kunnen vertellen over hun ervaringen en dat helpt u een goed beeld
te vormen van de school. Op die manier kunt u een weloverwogen keuze maken. U kunt
ook een afspraak maken met de directeur van een basisschool, deze zal u graag op
school rondleiden. Wanneer u vraagt naar de schoolgids, kunt u thuis alles rustig nalezen.
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Algemene informatie

1.3 Wendagen
Scholen bieden de mogelijkheid om kinderen al te laten kennismaken met de school,
vóórdat ze vier jaar zijn. Op deze manier kunnen ze wennen aan de leerkracht,
de materialen en aan de andere kinderen. Vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden
kan uw kind maximaal 5 keer de school bezoeken om vooraf kennis te maken, De tijdsduur
van deze kennismaking verschilt per school. Wanneer u uw kind aanmeldt zal de school van
uw keuze u hierover informeren.
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1.4 De rol van ouders op school
De school is samen met de ouders en verzorgers verantwoordelijk voor het onderwijs
en de opvoeding van de kinderen. De leerkrachten hebben ouders nodig die zich willen
inzetten voor de school van hun kind, zij kunnen dit niet alleen. Bovendien is het voor de
ontwikkeling en motivatie van uw kind belangrijk dat u belangstelling en betrokkenheid
toont bij de school.
Medezeggenschapsraad en Ouderraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een medezeggenschapsraad
bestaat uit ouders en personeel van de school. Deze raad geeft adviezen en stemt al dan
niet in met besluiten die het schoolbestuur wil nemen. Als lid van de medezeggenschapsraad
heeft u dus zeggenschap over de gang van zaken op school. Op veel scholen is er ook een
ouderraad. Deze organiseert, in samenwerking met het schoolteam, activiteiten op school
zoals uitstapjes, feesten en ouderavonden.
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Actief meedoen
veel manieren betrokken zijn bij de school. Er worden vaak vrijwilligers gevraagd voor
ondersteuning bij het leesonderwijs en in het documentatiecentrum. Of u kunt kinderen
helpen bij het oversteken van de straat.
Rapportage aan de ouders
Als ouder of verzorger wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de vorderingen
die uw kind maakt. Elke basisschool volgt de vorderingen en resultaten van de kinderen,
legt deze regelmatig vast in een rapport en houdt ouders en verzorgers hiervan op de
hoogte. De kinderen van de basisschool krijgen hun rapport mee naar huis. Praat over de

Algemene informatie

U kunt als ouder of verzorger ook buitenom de medezeggenschapsraad en ouderraad op

vorderingen en het gedrag van uw kind met de leerkracht en met uw zoon of dochter.
Bezoek ook de ouderavonden en ga naar de rapportbespreking, zo blijft u betrokken bij de
leerprestaties en vorderingen van uw kind.

1.5 Buitenschoolse opvang
Wanneer u niet in de gelegenheid bent uw werktijden af te stemmen op de schooltijden
van uw kind(eren) kunt u gebruikmaken van buitenschoolse opvang.
De buitenschoolse opvang kan bestaan uit voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en
naschoolse opvang. Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle basisscholen verplicht zorg te dragen
voor buitenschoolse opvang wanneer ouders dit wensen. Sommige scholen hebben
buitenschoolse opvang binnen het schoolgebouw, anderen werken samen met een
buitenschoolse opvang in de buurt van de school.
Wanneer u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u informatie opvragen
bij de betreffende kinderopvangorganisatie.

Basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 2021-2022 |
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2. Leerplicht en schoolverzuim
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Wanneer uw kind
5 jaar is geworden, moet het de eerste schooldag van de daaropvolgende maand naar
school. Vanaf dat moment is uw kind leerplichtig. U bent verplicht uw kind op dat moment
in te schrijven bij een basisschool. In de meeste gevallen is dat al gebeurd, omdat bijna alle
kinderen dan al een jaar op school zitten.
Wanneer uw kind eenmaal is ingeschreven, ook al heeft het de leerplichtige leeftijd nog
niet bereikt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind geregeld de school bezoekt.
Dit betekent dat uw kind, zodra het op school is ingeschreven, geen lestijden mag
verzuimen zonder geldige reden zoals ziekte.
Het kan voorkomen dat een normale schoolweek voor een 5-jarige kleuter een te
zware belasting is. Is dat bij uw kind zo en wilt u uw kind voor maximaal 5 uur per
week thuishouden, dan dient u de schoolleiding van dit voornemen in kennis te stellen.
De schooldirecteur beslist over de vrijstelling van nog eens maximaal 5 uur per week
(10 uur per week in totaal), als naar het oordeel van de directeur het schoolbezoek voor
dit kind te zwaar is.
Wanneer uw kind 6 jaar is houdt deze regeling op en mag een kind uitsluitend thuis
worden gehouden als het echt niet naar school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte.
Er moet dus een geldige reden zijn voor afwezigheid. Is er geen geldige reden bekend,
dan wordt afwezigheid door de school geregistreerd als vermoedelijk onwettig verzuim
en wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.
Vrijstelling
Als u meent dat uw kind, ook al is het 5 jaar geworden, (nog) niet rijp is om naar de
basisschool te gaan, neem dan contact op met een van de leerplichtambtenaren van
het RBL om na te vragen of u een beroep kunt doen op vrijstelling. Deze wordt van
rechtswege verleend als na een onderzoek van een door de gemeente aangewezen
onafhankelijk deskundige,blijkt dat uw kind inderdaad (nog) niet in staat wordt geacht
onderwijs te volgen.
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Het uitgangspunt is dat elke ingeschreven leerling elke schooldag naar school gaat.
Extra verlof wordt alleen toegestaan in geval van een gewichtige omstandigheid. Hiervan
is bijvoorbeeld sprake bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde
graad. Bij religieuze verplichtingen (bijvoorbeeld deelname aan het Offer- of Suikerfeest)
kan hiervoor telkens één dag extra verlof worden aangevraagd bij de directie van de school.
Over het algemeen is vakantie geen reden voor het toestaan van extra verlof. Hiervoor zijn
de schoolvakanties bestemd. Denkbaar zijn incidentele situaties waarin het niet mogelijk is
op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties, bijvoorbeeld vanwege de specifieke aard
van het beroep van de ouder(s). Een tweede vakantie, bijvoorbeeld in de wintermaanden,

Leerplicht en schoolverzuim

2.1 Extra verlof

is zeker geen reden voor extra verlof. Ook niet als het gaat om een bezoek aan het land
van herkomst. Verzoeken om verlof buiten de schoolvakanties vanwege goedkopere
reismogelijkheden, worden niet toegewezen. Een verzoek om extra verlof moet minimaal
één maand van tevoren via een aanvraagformulier worden ingediend bij de directeur
van de school.
De directeur beslist over het verzoek. Eventueel kan deze vooraf advies inwinnen bij de
leerplichtambtenaar. Slechts één keer per jaar, voor ten hoogste tien schooldagen, mag de
directeur extra verlof verlenen. Het verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee
lesweken van het schooljaar. Bent u het niet eens met het besluit van de schoolleiding,
dan kunt u daartegen in beroep gaan. Bij meer dan 10 schooldagen besluit de
leerplichtambtenaar.
Wanneer ouders hun kind zonder geldige reden van school thuishouden, wordt de
leerplichtambtenaar hiervan in kennis gesteld.

2.2 Leerlingen op buitenlandse scholen
Is of wordt uw kind ingeschreven op een school in het buitenland, dan behoort u elk jaar,
vóór 1 juni, een verzoek in te dienen om vrijstelling van de leerplicht op grond van de
Leerplichtwet 1969. Formulieren kunnen worden aangevraagd via onderstaand
telefoonnummer en via de website van RBL Zeeland (www.lereninzeeland.nl). Ook kunt
u het formulier voor beroep op vrijstelling van de Leerplichtwet vinden op de website.

Basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 2021-2022 |
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Toelichting: De gemeente onderhoudt geen contacten met buitenlandse scholen.
Dit betekent dat ouders zelf zorgdragen voor de jaarlijkse vrijstelling met schoolattest.
Ook zijn ouders zelf verantwoordelijk voor goede afspraken met deze scholen over eventueel
schoolverzuim. Dit laatste omdat scholen in het buitenland niet kunnen worden verplicht
verzuim rechtstreeks bij de gemeente te melden.
Voor informatie over de leerplicht , verlof en vrijstellingen kunt u de website raadplegen of
kunt u bellen met de leerplichtambtenaar werkzaam bij het RBL.

2.3	Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (PPOZV)
In het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen werken de
schoolbesturen samen om de ondersteuning van kinderen op een zo hoog mogelijk peil te
brengen. Het geld voor onderwijs aan kinderen die wat ‘extra’s nodig hebben’, gaat naar
de besturen van de reguliere basisscholen, die deelnemen aan het Samenwerkingsverband.
Bovendien zorgen Samenwerkingsverband en besturen samen vanuit dit budget voor de
bekostiging van de leerlingen, die gebruik maken van SBO de Brug, SBO de Springplank en
SO de Regenboog. Meer informatie kunt u vinden op de website. www.pozv.nl

2.4 Financiering extra ondersteuning
De school krijgt per 1 augustus 2014 geen leerlinggebonden financiering (lgf of rugzak)
meer als uw kind met een indicatie op het regulier onderwijs zit. Het geld gaat nu naar het
samenwerkingsverband waarin de scholen samenwerken. Vanaf 1 augustus maken scholen
onderscheid in basiskosten en kosten voor extra hulp. Elke school krijgt van de overheid per
leerling de zogenaamde basisbekostiging. Naast de basisbekostiging stelt de overheid geld
beschikbaar voor extra ondersteuning. Dit geld gaat via het regionale samenwerkings
verband, op basis van het aantal ingeschreven leerlingen ook naar de schoolbesturen.
Scholen kunnen met dit geld de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen.
Ook kunnen zij er lesmateriaal mee aanschaffen.

2.5 Thuiszitten
Het terugdringen van het aantal thuiszitters is een van de doelstellingen van passend
onderwijs. Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs en het
Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen werken samen met de
scholen aan de ontwikkeling van een passend aanbod voor alle leerlingen. In het
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voor het melden en volgen van thuiszitters. Zij informeren elkaar over dreigende
schooluitval en over het risico op thuiszitten.
De problematiek rond een thuiszittende leerling vraagt meestal om een integrale aanpak.
Vier partijen spelen een sleutelrol in de aanpak van het thuiszitten: de ouders/leerling, de
school, het samenwerkingsverband en het RBL. De school maakt een plan van aanpak met
heldere regie en plan van aanpak en werkt daarbij samen met het samenwerkingsverband
en het RBL. Het samenwerkingsverband registreert daarnaast, op verzoek van de inspectie,
periodiek (4x per jaar) de thuiszitters en voert daarover overleg met het RBL. Het doel van
de samenwerking is het thuiszitten te voorkomen en waar nodig zo snel mogelijk op
te lossen.

Leerplicht en schoolverzuim

thuiszittersprotocol hebben de samenwerkingsverbanden en het RBL afspraken gemaakt

Wanneer de reguliere school niet meer in staat is de leerling de noodzakelijke onder
steuning te bieden kan een kind geplaatst worden op een SBO of SO school. Hiervoor is een
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. (zie ook www.pozv.nl)
Wanneer uw kind blind of slechtziend (cluster 1) is, kunt u rechtstreeks aanmelden bij
een school voor visueel gehandicapte kinderen. Meer informatie kunt u vinden op
www.visio.org., mail: info@visio.org, tel 088-5858585.
Als uw kind doof is of slechthorend, taal en/of spraakproblemen heeft (cluster 2)
kunt u uw zoon of dochter rechtstreeks aanmelden bij een aanmeldpunt van Auris.
Meer informatie vindt u op www.auris.nl, www.simea.nl

Basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 2021-2022 |
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3. Onderwijsrichtingen
Het reguliere basisonderwijs kent twee richtingen van onderwijs: het openbaar basis
onderwijs en het bijzonder onderwijs. Bijzondere basisscholen onderscheiden zich op basis
van levensovertuiging en onderwijskundige stroming. Speciaal (basis)onderwijs is er voor
kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

3.1 Openbaar basisonderwijs
Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk voor alle leerplichtige leerlingen,
ongeacht geloofs- of levensovertuiging of sociale herkomst. Dat is zo vastgelegd in de
Nederlandse Grondwet. Het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Terneuzen en
Hulst wordt bestuurd door Stichting Elevantio en Onderwijsgroep Escaldascholen in de
gemeente Sluis. De aansturing van Stichting Elevantio gebeurt door een College van
Bestuur. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende
openbaar basisonderwijs.

3.2 Bijzonder basisonderwijs
Het bijzonder onderwijs is gebaseerd op geloofsovertuiging of levensbeschouwelijke
overtuiging. Het onderwijs staat open voor hen die de betreffende geloofs- of
levensovertuiging actief belijden of in ieder geval respecteren. De besturen in het bijzonder
onderwijs worden gevormd door een zelfstandige Vereniging of Stichting.
In onze regio zijn actief:
•

bijzonder-neutraal onderwijs.

•

rooms-katholiek onderwijs.

•

protestants-christelijk onderwijs.

•

onderwijs op gereformeerde grondslag.

3.3 Algemeen bijzonder onderwijs
Algemeen bijzondere scholen geven onderwijs vanuit bepaalde opvoedkundige principes.
Voorbeelden van algemeen bijzonder onderwijs zijn montessorischolen, daltonscholen,
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jenaplanscholen en vrije scholen. Een school voor algemeen bijzonder onderwijs kan

3.4 Speciaal basisonderwijs
Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer dan gemiddeld wat betreft praten, bewegen,
leren of gedrag. Een school voor speciaal basisonderwijs kan deze kinderen meer ondersteuning bieden. De groepen zijn kleiner, waardoor de leerkracht meer ruimte heeft om in
de ondersteuningsbehoeften van het kind te voorzien. Bovendien zijn er aan een school
voor speciaal basisonderwijs deskundigen verbonden, zoals een psycholoog, orthopedagoog,
logopedist en maatschappelijk werker.

Onderwijsrichtingen

openbaar zijn of een religieuze grondslag hebben.

Soms worden kinderen van 4 jaar aangemeld op grond van vroegtijdig gesignaleerde
problemen. Dit gebeurt meestal vanuit het Centrum voor Dagbehandeling. Overigens is er
een intensieve samenwerking tussen het Centrum voor Dagbehandeling en beide scholen
voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen, waarbij de reguliere basisschool niet meer kan
voldoen aan de ondersteuningsbehoeften, kunnen aangemeld worden voor een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs. De aanmeldingen worden in eerste instantie
beoordeeld door het Zorg Advies Team van het bestuur waarbij de reguliere basisschool
is aangesloten. Binnen dit team wordt beoordeeld of speciaal basisonderwijs voldoet aan
de ondersteuningsvraag van het kind, waarna het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Zeeuws Vlaanderen zorg draagt voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Samenwerkingsverband
PPOZV
Oude Vaart 1
4537 CD Terneuzen
Postbus 331
4530 AH Terneuzen
Tel: 0115 – 64 92 00
info@pozv.nl
www.pozv.nl

SBO De Springplank
Jacob Catsstraat 9
4532 BX Terneuzen
Tel: 0115 – 61 31 40
springplank@respont.nl
www.sbo-despringplank.nl

SBO De Brug
Koolstraat 17
4561 GW Hulst
tel. 0114 – 37 08 84
debrug@elevantio.nl
www.sbo-debrug.nl
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3.5 Speciaal onderwijs
Voor die kinderen die niet goed geholpen kunnen worden op de reguliere basisschool of
op de school voor speciaal basisonderwijs, zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Ook hier
kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht.
Leerlingen die zijn aangewezen op Speciaal onderwijs Cluster 4 kunnen sinds 2019 terecht
op De Springplank in Terneuzen. Hier biedt men SBO+ onderwijs aan, wat gelijk is aan het
aanbod op Keurhove en Odyzee. De reistijd voor kinderen uit Zeeuws-Vlaanderen wordt
hiermee aanzienlijk verkort.

Speciaal Onderwijs Cluster 1
voor kinderen met een visuele
beperking

Speciaal Onderwijs Cluster 2 voor
kinderen met een auditieve en/of
communicatieve beperking

Onderwijs Breda
Galderseweg 65
4836 AC Breda
T 088-5858200
onderwijsbreda@visio.org

Auris De Kring
Tiendendreef 5
4461 DS Goes
T 0113-213407
dekring@auris.nl
www.auris.nl

Onderwijs Rotterdam
Heindijk 4
3079 PM Rotterdam
T 088-5858330
onderwijsrotterdam@visio.org
www.visio.org
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Speciaal Onderwijs Cluster 4
voor kinderen met gedragsproblematiek

SO De Regenboog
Madame Curiestraat 25
4532 LJ Terneuzen
T 0115-620065
administratie@regenboog-so.nl
www.wingerd-vso.nl

SO Keurhove
Keurhove 3
4336 GN Middelburg
T 0118-674573
keurhove@respont.nl
www.keurhove.nl

(V)SO Mytylschool De Sprienke
Vivaldipad 1
4462 JA Goes
T 0113-229150
info@desprienke.nl
www.desprienke.nl

(V)SO Odyzee
Oostmolenweg 81
4481 PM Kloetinge
T 0113-267900
info@odyzee.nl
www.odyzee.nl

Onderwijsrichtingen

Speciaal Onderwijs Cluster 3 voor
kinderen met lichamelijke en/of
verstandelijke beperkingen

Er is ook speciaal onderwijs, dat landelijk een aparte status heeft gekregen voor kinderen
met een auditieve en/of communicatieve beperking en voor kinderen met een visuele
beperking. Deze vormen van onderwijs hanteren landelijk eigen procedures voor toelating
van de leerlingen of ambulante begeleiding op scholen voor regulier of speciaal
basisonderwijs. Op de website staat uitgebreide informatie over het speciaal onderwijs.
Dit is te vinden op www.pozv.nl onder het hoofdstuk ‘Rugzakjes’ en speciaal Onderwijs.
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
De verantwoordelijkheid voor ambulante begeleiding

Landelijk Werkverband

van kinderen met epilepsie gaat niet naar de samen-

Onderwijs en Epilepsie

werkingsverbanden Passend Onderwijs. Het LWOE
blijft op landelijk niveau verantwoordelijk. Overigens

p/a De Berkenschutse

vallen kinderen met epilepsie wel binnen cluster 3.

Postbus 61

De afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor

5590 AB Heeze

deze ambulante begeleiding gebeurt onder verant-

T 040-2279300

woordelijkheid van een Zorg Advies Team en het

info@lwoe.nl

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs

www.lwoe.nl

Zeeuws Vlaanderen.
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4. Scholengroepen in
Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Elevantio
Openbaar, Protestant-Christelijk, Rooms-Katholiek, interconventioneel onderwijs
en samenwerkingsscholen.
Elevantio is een onderwijsorganisatie met 39 scholen gevestigd in de gemeenten Sluis,
Terneuzen en Hulst. Elevantio heeft scholen op openbare, protestants-christelijke, roomskatholieke en interconfessionele grondslag en een aantal samenwerkingsscholen waarin
verschillende identiteiten samengebracht zijn. De scholen geven zelf invulling aan hun eigen
identiteit. Elevantio heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs, die is gevestigd in Hulst.
Voor hoogbegaafde kinderen is er een Leonardoschool op BS De Steiger in Terneuzen en op
De Wereldboom in Hulst. Ook heeft Elevantio een aparte locatie voor anderstalige leerlingen,
het Taal Expertise Centrum (TEC) in Terneuzen.
Visie en identiteit
Ruimte voor identiteit en diversiteit is het uitgangspunt binnen Elevantio. Verschillen zijn een
kracht en dit maakt dat we ieder kind en iedere medewerker een passende plek kunnen geven.
We reflecteren op ons eigen handelen en als school reflecteren we op behaalde resultaten.
We investeren in elkaar en presteren om het beste onderwijs te bieden dat past bij de
ontwikkeling van alle kinderen. De vijf kernwaarden van waaruit wij werken zijn wezenlijk voor
ons onderwijsproces en hoe we met elkaar omgaan: Samen Sterk, Verbondenheid, Eigenheid,
Trots en Verwondering.
1. Samen Sterk: ‘Doordat we verschillen, zijn we samen sterk’
Niemand is hetzelfde en dat maakt ons zo mooi. Dat geldt voor onze leerlingen, voor
leerkrachten en andere medewerkers en zeker ook voor onze scholen. We doen veel samen en
we doen veel zelf. Precies zoals kinderen dat spelenderwijs leren: soms alleen, soms samen. We
zijn bereid om onze verschillen te zien en te benoemen. Daardoor kunnen we van elkaar leren en
elkaar stimuleren. Dat is wat we willen, want daar geloven we in. Allemaal.

18

| Basisonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 2021-2022

2. Verbondenheid: ‘Vanuit onze eigenwaarde voelen we ons verbonden’
Wij kunnen ons werk alleen goed doen vanuit onze verbondenheid. Door in te zien wat onze
We voelen ons ook met hun wereld verbonden. Met hun ouders/verzorgers, dorp of stad,
hun familie, vriendjes, vriendinnetjes. En natuurlijk met al onze collega’s en al die anderen
die met onze school te maken hebben. We realiseren ons dat de wereld groter is dan een
klaslokaal of school. Juist vanuit onze band met de kleine en grote wereld om ons heen,
voeden we onze leerlingen.
3. Eigenheid: ‘Alleen vanuit je eigenheid kun je echt groeien’
Eigenheid. We hebben het allemaal. En als we gezien worden zoals we echt zijn, gebeurt er

Scholengroepen

leerlingen bezighoudt kunnen we hun nieuwsgierigheid prikkelen. Zo komen ze verder.

iets bijzonders. We voelen ons erkend. We voelen ruimte. We voelen ons uitgenodigd om te
ontdekken. Om te groeien. Om steeds meer onszelf te worden. Dat proces willen we bij onze
leerlingen op gang brengen en versterken. Trouwens, dat willen we ook bij onszelf.
Als vakmens, als team en als onderwijsgroep. Allemaal hebben we eigenheid.
4. Trots: ‘Je voelt het en iedereen herkent het’
Trots maakt mooi en sterk. Soms zie je ze bijna letterlijk glimmen. De kinderen, maar ook hun
ouders/verzorgers. Dan ontstaat er een gevoel van samen iets bereikt hebben. Of iets moois
ervaren. Trots heeft allerlei kleuren. Ook die van het land en de cultuur. Waar je ook vandaan
komt. En natuurlijk doen we binnen ons onderwijs de dingen waar we trots op zijn. En dat
stralen we dan ook uit, zodat iedereen het kan zien.
5. Verwondering: ‘Leren en groeien blijft ons verwonderen’
Wij worden voortdurend verrast. Door de groeisprong die een leerling maakt. Door een
wonderlijke vraag. Of door een oplossing die uit onverwachte hoek komt. Dat is voor ons het
allermooiste van het vak: de verwondering. Dat moment van ineens begrijpen. De grote ogen
bij iets volslagen nieuws. En het plezier dat we als onderwijsmensen dan van binnen voelen.
Dat zijn onze drijfveren. En die ervaringen werken aanstekelijk. We vertellen er graag over.
Onderwijsinhoud
Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de inhoud en de vorm van het onderwijs.
Daarbij is aandacht voor zowel de intellectuele, geestelijke als creatieve vorming van kinderen.
Op de scholen wordt het onderwijs verzorgd en doorontwikkeld op basis van behoeften en
maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn divers van aard en
volgen elkaar in snel tempo op. Voor Elevantio is een breed perspectief met betrekking tot
de ontwikkeling van kinderen van belang. De volgende kernbegrippen nemen daarbij een
centrale plek in:
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•

Kwalificatie: overdracht van kennis, vaardigheden, waarden, normen.

•

Persoonsvorming: vrijheid, verantwoordelijkheid, empathie, in democratisch perspectief.

•

Socialisatie: zich verhouden tot wereld, tot cultuur, tradities, innovaties, tot manieren van
doen en van zijn.

•

Talenten: ontdekken en ontplooien van talenten.

Alle Elevantio scholen bieden kwalitatief sterk onderwijs, voor een optimale ontwikkeling van
de kinderen, zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst.
Onderwijsdoelen
Elevantio stelt voorop dat kinderen veel moeten leren. Daarbij is het belangrijk dat ze met
plezier naar school gaan. Ingezet wordt op het bereiken van vooraf gestelde leerdoelen,
rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen. Scholen hebben een breed
aanbod van leerinhouden en afwisselende activiteiten zodat kinderen met allerlei
verschillende talenten, voorkeuren en leeftijden zich goed kunnen ontwikkelen. Om dit te
stimuleren wordt een veilige en ontspannen sfeer gecreëerd met ruimte voor contacten
tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten. Ook ouders worden
betrokken bij de school. Dit leidt tot samenwerken, zelfwerkzaamheid en goede relaties
onderling.

Informatie
Meer informatie vindt u op www.elevantio.nl U kunt ook mailen
naar info@elevantio.nl
Bezoekadres
Kantoor Stichting Elevantio
Markt 1 (3e en 4e verdieping)
4571 BG Axel
T 0114-347880
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Ds. D.L. Aangeenbrugschool
Deze basisschool geeft onderwijs op Gereformeerde grondslag. Deze grondslag is
gebaseerd op de Bijbel (Statenvertaling). De school gaat uit van de Gereformeerde
Gemeente in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeente in Terneuzen. De school
wordt bezocht door kinderen uit deze kerkgenootschappen en verder met name door
kinderen uit de Gereformeerde Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk en de
Hersteld Hervormde Kerk. De school is een streekschool. Het voedingsgebied is geheel

Scholengroepen

Vereniging tot het verstrekken van onderwijs
op gereformeerde grondslag

Zeeuws-Vlaanderen. Met behulp van bussen en taxi’s worden de kinderen van buiten
Terneuzen vervoerd. De school kent geen open toelatingsbeleid. Om tot inschrijving van
leerlingen over te kunnen gaan, dient een identiteitsverklaring ondertekend te worden.
Visie en identiteit
De visie en identiteit van de school zijn gebaseerd op de Bijbel. Het Bijbels onderwijs heeft
als kern dat de mens, door de ongehoorzaamheid van Adam in het paradijs, geestelijk
dood is door de misdaden en de zonden, tenzij de mens door Gods Geest wederom
geboren wordt. De noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de verzoening met God
door het offer van Christus wordt de kinderen in alle ernst voorgehouden.
De onderwijsgevenden betuigen bij hun benoeming instemming met de grondslag en
het doel van de schoolvereniging: het dienen van de belangen van het Christelijk onderwijs
op gereformeerde grondslag.
Onderwijsinhoud en -doelen
De grondslag van de school werkt ook door naar het onderwijs in de andere vakken.
In het geheel van het onderwijs gaat het erom de kinderen zodanig te vormen dat zij
hun taak in kerk, gezin en maatschappij vervullen naar de eis van Gods Woord, de Bijbel.
Door zorgverbreding probeert de school, in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst,
zoveel mogelijk kinderen op een verantwoorde wijze op school te helpen. Door middel
van onder andere gezinsbezoek, ouderavonden, contactavonden en schoolkranten
wordt gestreefd naar een goede relatie tussen school en ouders.
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Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de directie van de school.
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Bezoek- en postadres

www.aangeenbrugschool.nl

Secretariaat Vereniging:

T 0115 - 61 29 77

Leeuwenlaan 10, 4532 AD Terneuzen

m.denotter@dlagb.nl
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LEV Scholengroep West-Nederland
Basisschool De Sterrenpracht maakt deel uit van LEV Scholengroep West-Nederland.
De Vereniging heeft 26 scholen waaronder basisschool De Sterrenpracht. De school biedt
onderwijs van goede kwaliteit aan ruim 150 leerlingen uit Axel en omstreken met
verschillende kerkelijke achtergronden. Speerpunten op basisschool De Sterrenpracht zijn
de christelijke identiteit en de kwaliteit van onderwijs.
Visie en identiteit

Scholengroepen

Basisschool De Sterrenpracht

Basisschool De Sterrenpracht biedt bijbelgetrouw onderwijs en heeft een duidelijke visie:
leven uit de genade van God. Vanuit die identiteit wordt invulling gegeven aan het
onderwijs. De belangrijkste kernwaarden zijn: liefde, inspiratie, samenwerking,
transparantie en ontwikkeling. Naast bijbels onderwijs, bidden en zingen, leren de kinderen
ook wat het in het dagelijks leven betekent om ‘kind van God’ te zijn. Dit wordt gedaan
aan de hand van een eigentijdse methode. Er zijn weekopeningen en regelmatig zijn er
vieringen en projecten in het kader van de bijbelse identiteit.
Onderwijsinhoud
Vanuit de bijbelse identiteit van de school wordt ingezet op de ontwikkeling van de, door
God gegeven talenten van kinderen, ouders en leerkrachten. Daarbij wordt voortdurend
gewerkt aan verbetering van het onderwijs en worden de vaardigheden van leerkrachten
op goed niveau gehouden. Door handelingsgericht te werken worden de
onderwijsbehoeften van elk kind in beeld gebracht op het vlak van rekenen, taal en lezen.
De digitale leeromgeving heeft een belangrijke plek in het onderwijs. Alle kinderen worden
systematisch gevolgd en begeleid op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Dit
wordt gedaan met behulp van de methodes ‘Zien’, de Kanjertraining en Positive Behavior
Support. De Sterrenpracht heeft expertise op het gebied van dyslexie en hoogbegaafdheid.
Onderwijsdoelen
Basisschool De Sterrenpracht heeft tot doel de kinderen een veilige leeromgeving te bieden
waarin alle kinderen passend, eigentijds onderwijs krijgen en zich goed ontwikkelen. Eén
van de speerpunten is communicatie met ouders, zij worden gezien als partners in het
onderwijs. Ouders worden praktisch betrokken bij allerlei schoolactiviteiten, maar er wordt
ook met ouders samengewerkt waar het de ontwikkeling van het eigen kind betreft.
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Ouders kunnen voor naschoolse opvang gebruikmaken van BSO Juultje, een interne BSO
georganiseerd door Prokino.

Informatie
Meer informatie vindt u op www.desterrenpracht-levwn.nl. Mailen kan naar
desterrenpracht@levwn.nl. U kunt ook binnenlopen op school en een afspraak
maken voor een vrijblijvend gesprek.
Bezoek- en postadres
De Sterrenpracht
Karel Doormanlaan 2
4571 TV Axel
T 0115 - 56 22 56

Stichting Escaldascholen voor openbaar primair
onderwijs in de gemeente Sluis
Escaldascholen
De Stichting Escaldascholen is een stichting voor openbaar onderwijs. Dat houdt in dat
op de Escaldscholen alle kinderen, ongeacht geloof, huidskleur en afkomst welkom zijn.
De acht Escaldascholen in de gemeente Sluis werken samen aan datgene waar de scholen
voor staan: kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor de kinderen en goede contacten
hebben en houden met hun ouders.
Visie en identiteit
De Escaldascholen zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er
met, van en over elkaar. Ze leren respect voor zichzelf en voor elkaar en voor hun omgeving
te hebben, mede als voorbereiding op hun functioneren in de samenleving. De kwaliteit
van het onderwijs is daarbij het belangrijkste speerpunt. Het creëren van een veilig
schoolklimaat wordt door de Escaldascholen gezien als één van de voorwaarden om
leerlingen tot goede prestaties te brengen. Er wordt daarom gewerkt aan een leer- en
werkomgeving waarin leerlingen, personeel en ouders zich veilig en prettig voelen.
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De Escaldascholen staan synoniem voor kwaliteit, warmte, orde en regelmaat.

Onderwijsinhoud
Escalda staat voor kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen, ieder met zijn of haar
talenten en mogelijkheden. De Escaldascholen richten zich op overdracht van kennis, maar
ook op vorming en opvoeding tot volwassenheid om deel te nemen aan de samenleving.
Door middel van een goed onderwijsprogramma wordt ernaar gestreefd de kinderen zich
optimaal te laten ontwikkelen en daarvoor worden alle middelen ingezet. Er wordt
onderwezen met behulp van moderne lesmethoden, in goede gebouwen. Wat betreft het

Scholengroepen

Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol.

leerklimaat wordt getracht de kinderen een veilig en geborgen gevoel te geven, de basis
voor goed leren en presteren.
Onderwijsdoelen
Het doel dat de Escaldascholen voor ogen hebben is onderwijs te geven dat aansluit
bij ieders talenten, leerstijl, bagage en achtergrond (adaptief onderwijs/passend onderwijs).
De leerling wordt centraal gesteld, dat betekent dat de Escaldascholen werken met
flexibele onderwijsprogramma’s die aansluiten bij de talenten van ieder kind. Daarnaast
heeft Escalda tot doel leerlingen niet alleen met het hoofd te laten leren maar ook
ervaring te laten opdoen in sport en spel en andere sportieve en creatieve activiteiten.

Informatie
Meer informatie over de Escaldascholen vindt u op www.escaldascholen.nl.
Ook kunt u voor vragen of informatie contact opnemen met het bestuurskantoor
van de Escaldascholen of mailen naar info@escaldascholen.nl.
Bezoekadres

Postadres

Nieuwstraat 50C

Postbus 35

4501 BE Oostburg

4500 AA Oostburg

T 0117 - 45 06 10
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Bijlage 1
Gemeente Sluis

Groede

Elevantio

Elevantio

Interconfessioneel

Aardenburg

Interconfessioneel

Basisschool St. Bavo

Elevantio

Basisschool de Meerstromen

Dhr. M.J.R. van Vlierberghe

RK

Mevr. E.F.A. Perdaen

Breydelstraat 4

Basisschool Op Dreef

Monnikenstraat 3

4501 CT Oostburg

dhr. W. Lips

4503 AT Groede

T

Hennequinstraat 1

T

4527 CD Aardenburg

directie.meerstromenschool@

4500 AA Oostburg

scoba.nl

directie.stbavo@scoba.nl

T

0117 - 49 12 06

0117 - 37 17 83

Bijlage 1

Contactgegevens van alle basisscholen per kern

0117 - 45 23 42

Postbus 41

directie.opdreef@scoba.nl
IJzendijke

Schoondijke

Breskens

Escalda

Elevantio

Escalda

Openbaar

interconfessioneel

Openbaar

OBS De Schuttershoek

Basisschool De Molenkreek

OBS Breskens De Zeemeeuw

Dhr. W.G. Dieleman

Dhr. F.C.F. Boerebach

Dhr. J. Dieleman

Schuttersstraat 27

Prinses Irenestraat 14

Ghistelkerke 1d

4515 EA IJzendijk

4507 BC Schoondijke

4511 JB Breskens

T

T

0117 - 38 16 78

0117 - 30 16 17

obsdeschuttershoek@

T

0117 - 40 17 77

directie.demolenkreek@scoba.nl

obsbres@escaldascholen.nl

escaldascholen.nl

Cadzand

Elevantio

Escalda

Escalda

RK

Openbaar

Openbaar

Basisschool Molenbolwerk

Basisschool De Nieuwe Van Dale

OBS De Kustschool

Dhr. F.C.F. Boerebach

Dhr. W.G. Dieleman

Mevr. B. Beulens

Verl. Molenstraat 1

Kloosterstraat 30

Badhuisweg 36

4515 AT IJzendijke

4524 BL Sluis

4506 BC Cadzand

T

Sluis

T

0117 - 39 14 70

0117 - 30 15 42

directie.molenbolwerk@scoba.nl

T

0117 - 46 17 12

denieuwevandale@escaldascholen.nl

kustschool@escaldascholen.nl
Oostburg
Eede

Escalda

Elevantio

Openbaar

RK

OBS De Berenburcht

Basisschool St. Jozef

Dhr. J. Dieleman

Mevr. S.C.M. van Hal-Schol

Langestraat 5

Dorpsplein 3

4501 BR Oostburg

4529 GJ Eede

T

0117 - 45 31 48

0117 - 49 14 22

obsdeberenburcht

directie.stjozef@scoba.nl

@escaldascholen.nl

T
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Gemeente Hulst

Hulst

Elevantio

Elevantio

RK

Clinge

RK

Basisschool Nobelhorst

Elevantio

Sbo De Brug

Mevr. M. Faasse-Corijn

RK

Dhr. R. Schilperoordt

Vondelstraat 1

Basisschool St. Bernardus

Koolstraat 17

4561 LN Hulst

Mevr. E. den Doelder

4561 GW Hulst

T

Koningin Julianastraat 41

T

4567 CA Clinge

debrug@elevantio.nl

T

0114 - 37 02 00

0114 - 37 08 84

www.nobelhorst.nl

www.sbo-debrug.nl
Kloosterzande

bsclinge@elevantio.nl
Elevantio

Elevantio

Openbaar (samenwerkingsschool

Openbaar (samenwerkingschool

Graauw

Openbaar en PC Onderwijs)

Openbaar en RK)

Elevantio

Basisschool De Wereldboom

Basisschool ‘t Getij

RK

Dhr. M. de Poorter

Dhr. G. Blaeke

Basisschool Ter Doest

Sportlaan 18

Oosthof 1

Mevr. E. den Doelder

4561 KZ Hulst

4587 EP Kloosterzande

Jacintastraat 1

T

www.bs-clinge.nl

0114 - 31 91 30

T

0114 - 63 56 75

Tabakstraat 24

terdoest@elevantio.nl

4561 HW Hulst

www.bs-terdoest.nl

T

Heikant

T

0114 - 68 48 78

tgetij@elevantio.nl

4569 AP Graauw

0114 - 31 40 79

www.t-getij.nl
Lamswaarde

dewereldboom@elevantio.nl

Elevantio

www.basisschooldewereldboom.nl

RK Basisschool De Oostvogel
Dhr. G. Blaeke

Elevantio
RK

Elevantio

Pastoor W. Willemsstraat 15

Basisschool Heidepoort

RK

4586 AJ Lamswaarde

Dhr. K. d’Haens

Basisschool St. Willibrordus

T

Margrietstraat 2

Dhr. H. Mangnus

oostvogel@elevantio.nl

4566 AN Heikant

Prince Bolwerk 2

www.bs-oostvogel.nl

T

0114 - 31 17 19

0114 - 69 04 92

4561 EN Hulst
0114-370541

heidepoort@elevantio.nl

T

www.bs-heidepoort.nl

willibrordus@elevantio.nl

Elevantio

www.willibrordushulst.nl

RK

Nieuw Namen

Basisschool Sint Jozef

Hengstdijk
Elevantio

Elevantio

Mevr. E. den Doelder

RK

RK

Cuwaertstraat 2

Basisschool ’t Vogelnest

Basisschool Moerschans

4568 BH Nieuw Namen

Mevr. I. Burm

Mevr. D. Blaeke

T

Hengstdijkse Kerkstraat 15A

Liniestraat 100

stjozef-nn@elevantio.nl

4585 AA Hengstdijk

4561 ZX Hulst

www.bs-nn.nl

T
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0114 - 37 05 37

nobelhorst@elevantio.nl

0114 - 68 17 92

T

0114 - 37 00 83

tvogelnest@elevantio.nl

moerschans@elevantio.nl

www.t-vogelnest.nl

www.bsmoerschans.nl
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0114 - 34 54 30

Elevantio

Koewacht

Elevantio

CBS

Elevantio

RK

De Warande

RK

Basisschool Inghelosenberghe

Dhr. P. Schutte

Basisschool De Vlaswiek

Dhr. K. d’Haens

Burchtlaan 7

Mevr. T. Mangnus

Badhuisweg 11

4571 HR Axel

Eikenlaan 22

4564 AH Sint Jansteen

T

T

0114 - 31 43 80

0115 - 56 21 15

a.warande@probaz.nl

inghelosenberghe@elevantio.nl
www.inghelosenberghe.nl

4576 BL Koewacht
T

0114 - 36 16 24

vlaswiek@elevantio.nl
www.de-vlaswiek.nl

LEV-WN
Gereformeerd - onderwijs met de

Vogelwaarde

Bijbel als basis

Philippine

Elevantio

De Sterrenpracht

Elevantio

RK

Dhr. L. Koppejan

Openbaar (samenwerkingsschool

Basisschool De Schakel

Karel Doormanlaan 2

Openbaar, RK Onderwijs)

Mevr. I. Burm

4571 TV Axel

BS Laureyn

Populierenstraat 39

T

4581 BR Vogelwaarde

desterrenpracht@levwn.nl

Mosselbank 22

www.desterrenpracht-levwn.nl

4553 CH Philippine

T

0114 - 67 23 92

0115 - 56 22 56

deschakel@elevantio.nl
www.deschakel-vogelwaarde.nl

Gemeente Terneuzen

Mevr. N. Warrens

T

0115 - 49 70 40

Biervliet

laureyn@elevantio.nl

Elevantio

www.laureyn.nl

Openbaar (samenwerkingsschool
Openbaar, RK en PC)

Sas van Gent

Axel

OBS ‘t Geuzennest

Elevantio

Elevantio

Mevr. J. Gravemaker

Openbaar (samenwerkingsschool

Openbaar

Braakmanlaan 14

Openbaar, RC en PC Onderwijs)

OBS Prinses Marijkeschool

4521 AA Biervliet

BS De Statie

Dhr. S. Schouten

T

Marijkestraat 1

tgeuzennest@elevantio.nl

Canadalaan 2b

4571 VW Axel

www.t-geuzennest.nl

4551 AL Sas van Gent

T

Bijlage 1

Sint Jansteen

0115 - 48 16 83

0115 - 56 18 06

Dhr. S. Capello

T

0115 - 46 00 54

marijkeschool@elevantio.nl

Hoek

destatie@elevantio.nl

www.obsprinsesmarijkeschool.nl

Elevantio

www.bsdestatie.nl

Samenwerkingsschool
Elevantio

De Driesprong

Sluiskil

RK

Dhr. P. Vercouteren

Elevantio

Basisschool St. Antonius

Narcissenlaan 37

Samenwerkingsschool (openbaar,

Dhr. E. Kint

4542 BS Hoek

RK en PC onderwijs)

Oud Oosteinde 2

T

4571 DE Axel

directie.driesprong@probaz.nl

Dhr. G. Blaeke a.i.

www.basisschooldedriesprong.com

Spoorstraat 40

T

0115 - 53 02 26

0115 - 44 16 71

Het Mozaiek

antoniusaxel@elevantio.nl

4541 AL Sluiskil

www.antoniusaxel.nl

T

0115 - 47 71 36

hetmozaiek@elevantio.nl
www.het-mozaïek.nl
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Terneuzen

Elevantio

Reformatorisch

Elevantio

CBS

Ds. D.L. Aangeenbrugschool

Openbaar (samenwerkingsschool

De Oude Vaart

Dhr. M.K. den Otter

Openbaar en RK onderwijs)

Dhr. C.J. Dingemanse

Willem Andriessenlaan 4

De Twijn

Tamarindestraat 4

4536 CA Terneuzen

Dhr. R. Bertram

4573 XH Terneuzen

T

Prof. Zeemanstraat 216

T

4532 JM Terneuzen

info@deoudevaart.nl

Respont

0115 - 61 30 41

www.deoudevaart.nl

SBO

T

0115 - 64 88 40

twijn@elevantio.nl
www.de-twijn.nl

0115 - 61 29 77

m.denotter@dlagb.nl

De Springplank
Elevantio

Dhr. M. van Es

CBS (Samenwerkingsschool PC en

Jacob Catsstraat 9

Elevantio

RK onderwijs)

4532 BX Terneuzen

Openbaar

Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

T

OBS De Steiger

Mevr. C. Karmelk

springplank@respont.nl

Dhr. R. Audenaert

Wagnerhof 3

Sloelaan 41

4536 BP Terneuzen

4535 ED Terneuzen

T

T

0115 - 69 67 68

Merwedelaan 17

0115 - 69 43 41

Korre
SO

administratie.stelle@probaz.nl

De Regenboog

www.cbsdestelle.nl

Dhr. A. Jobse

4535 EV Terneuzen
0115 - 61 24 45

0115 - 61 31 40

Madame Curiestraat 25
Elevantio

4532 LJ Terneuzen

desteiger@elevantio.nl

CBS

T

www.desteiger.ogperspecto.nl

Pr. Willem van Oranjeschool

administratie@regenboog-so.nl

T

0115 - 62 00 65

Dhr. R. den Hollander
Elevantio

Leeuwenlaan 29

Westdorpe

Openbaar

4532 AE Terneuzen

Elevantio

OBS De Irisschool

T 0115 - 64 88 30

RK

Mevr. M. de Moor

pwvo@probaz.nl

Basisschool De Kreeke

Schelpenlaan 1a

www.pwvo.nl

Dhr. C. Kaijser

4533 DW Terneuzen
0115 - 43 16 46

Singel 43
Elevantio

4554 CP Westdorpe

irisschool@elevantio.nl

CBS

T

www.obsdeirisschool.nl

De Parel

dekreeke@elevantio.nl

Mevr. M. de Wever

www.bsdekreeke.nl

T

0115 - 45 12 75

Elevantio

Schelpenlaan 1c

RK

4533 DW Terneuzen

Zaamslag

Kindcentrum De Kameleon

T

0115 - 43 17 99

Elevantio

Dhr. K. Capello

deparel@probaz.nl

CBS

Leliestraat 26

www.cbs-deparel.nl

De Torenberg

4537 RJ Terneuzen
T

0115 - 61 30 10

Mevr. K. du Puy
Brouwerijstraat 5

dekameleon@elevantio.nl

4543 CX Zaamslag

www.dekameleonbs.nl

T

0115 - 43 19 76

algemeen@torenberg.nl
www.torenberg.nl
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Bijlage 2
Contactgegevens van alle schoolbesturen
OZEO

Vereniging tot het verstrekken van

Kleverskerkseweg 49

onderwijs op Gereformeerde Grondslag

4338 PB Middelburg

Secretariaat Ds. D.L.

T 0118-745011

Aangeenbrugschool:

E info@ozeo.nl

Leeuwenlaan 10

I www.ozeo.nl

4532 AD Terneuzen
T 0115-69 64 80

Stichting Escaldascholen

I www.aangeenbrugschool.nl

Bezoekadres
Nieuwstraat 50C

LEV Scholengroep West-Nederland

4501BE Oostburg

’s Molenaarsweg 1

Postadres

2401 LL Alphen aan den Rijn

Postbus 35, 4500 AA Oostburg

T 0172 - 41 88 30

T 0117 - 45 06 10

I www.levwn.nl

E info@escaldascholen.nl
I www.escaldascholen.nl
Stichting Elevantio
Bezoekadres kantoor Axel
Markt 1, 4571 BG Axel (3e en 4e verdieping)
T 0114 - 34 78 80
E info@ogperspecto.nl
I www.onderwijsgroepperspecto.nl
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RBL Zeeuws-Vlaanderen
Bezoekadres
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen

T 0115 - 45 50 00
E rbl@terneuzen.nl
I www.lereninzeeland.nl

versie 1.0 2-2022

Postadres
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

