Deze bijlage is een actuele aanvulling op onze schoolgids. De volledige schoolgids kunt u vinden op
onze website www.deregenboog-dewingerd.nl

LEERKRACHTEN
Véronique Borm .....................................................
Mireille Buijsrogge ..................................................
Esther van Ee ...........................................................
Véronique Inghels....................................................
Lisa Kerckhaert ........................................................
Wieter Dockx ...........................................................
Manouk Maas ..........................................................
Birgit van Remortel .................................................
Trinette Hoogzaad ...................................................

SO 1
SO 1 & SO 2
SO 2
SO 3
SO 3
SO 3 & VSO D2
SO 3
SO 5
SO 5

Evelien de Detter ..................................................... Springboog
Jacqueline de Beer...................................................
Marilien Dierikx ......................................................
Jolanda van den Branden ........................................
Jessica de Koning .....................................................

VSO D1
VSO D1 & VSO D3
VSO D2
VSO D3

Els Freijser ...............................................................
Anja Spinnewijn .......................................................
Nicole Matthijs ........................................................
Nicole Schill .............................................................
Lieselot Goudzwaard ..............................................

VSO A1
VSO A1
VSO A2
VSO A3
VSO A3

Vacature .................................................................. Spargoklas
Christianne de Jong ................................................ Praktijk

ONDERWIJSASSISTENTEN
Marleen de Detter ..................................................
Lisa van Hoorickx .....................................................
I. de Block ................................................
Saskia de Bruijne ........................................
Corrie de Jonge .......................................................
Lotte Hamelinck ......................................................
Elvira Wanst ............................................................

SO 1
SO 1 & SO 3
SO 2
SO 2 & SO 5
SO 3
SO 4
SO 5
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Mirellla Eerkes .........................................................
Theo Baart ..............................................................
Tineke Minderhoud ................................................
Evie Hermus.............................................................
Annelies Baart .........................................................
Elke D’haen .............................................................

VSO D1
VSO D1
VSO D2
VSO D2
VSO D3
VSO D3 & VSO A1

Harm-Jan de Braal ................................................... VSO A1 & VSO A2 & VSO A3
Käthe Boshuis ......................................................... VSO A1 & VSO A2 & VSO A3
Petra de Ruysscher ................................................. VSO A2 & VSO A3
HULPASSISTENT
Kevin Wolfert .......................................................... VSO D1
STAGEBEGELEIDERS
Aart Jobse ............................................................... VSO
Lieselot Goudzwaard ............................................... VSO
Sanne de Koeijer ..................................................... VSO
ORTHOPEDAGOOG
Manou van den Branden
ORTHODIDACTICUS
vacature
LOGOPEDISTE
Nathalie Capello-Herwegh ...................................... SO
VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS
Liesbeth Bevers ....................................................... SO & VSO
DIRECTIE
Eefje de Hulsters ……………………………………………………. Directeur
Frank Gordijn …………………………………………………………. Teamleider SO
Maikel Harte ………………………………………………………….. Teamleider VSO
ADMINISTRATIE
Miranda Eulink
MANAGEMENTASSISTENT
Sanne Allaart
CONCIËRGE
Willem de Block
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Maarten Potvlieger
Voor de actuele bezetting en evt. wijzigingen verwijzen wij u naar onze website.
STAGIAIRES
Gedurende het schooljaar lopen er meerdere studenten stage in diverse groepen.
NIET IN DIENST VAN DE SCHOOL, MAAR WEL DAARAAN VERBONDEN, ZIJN:
Lia Broeckaert ..........................................................
Monique de Paauw .................................................
Johanneke de Vos ....................................................
Sharona d’Hont........................................................

maatschappelijk werkster (AanZ)
arts GGD-Zeeland
kinderfysiotherapeut
kinderfysiotherapeut

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De Regenboog - De Wingerd hanteert het vijf gelijke dagen rooster. De lestijden zijn dan ook als
volgt:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

SO
08.30 uur - 14.10 uur
08.30 uur - 14.10 uur
08.30 uur - 14.10 uur
08.30 uur - 14.10 uur
08.30 uur - 14.10 uur

VSO
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De school is ‘s morgens vanaf 8.15 uur telefonisch bereikbaar. De leerkracht van uw zoon/dochter is
vanaf 14.15 uur telefonisch bereikbaar tot en met 15.30 uur.
Locatie Madame Curiestraat:
Locatie Leeuwenlaan:

0115-620065
0115-696816

Wilt u een mailtje sturen, dan kan dit naar regenboog-wingerd@ozeo.nl.
Om u te informeren maken wij gebruik van Parro. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een
uitnodiging van de leerkracht om Parro te gebruiken. Via Parro ontvangt u nieuwsbrieven, weetjes uit
de klassen en informatie over de activiteiten. Ook voor het plannen van oudergesprekken gebruiken
we Parro.
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U kunt via Parro berichtjes sturen naar de leerkracht van uw zoon/dochter.
U kunt uw zoon/dochter telefonisch of via Parro ziekmelden. Wij willen u vragen om dit vóór 08.30
uur door te geven.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De vakanties en vrije dagen zijn ook te vinden in de jaarkalender die als bijlage in het
informatiepakket is toegevoegd. Ook op onze website kunt u alles teruglezen.
Vakanties
Herfstvakantie:

24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:

26 december 2022 t/m 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie:

20 februari 2023 t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag:

07 april 2023

Tweede Paasdag:

10 april 2023

Meivakantie:

24 april 2023 t/m 05 mei 2023

Hemelvaart:

18 mei 2023 t/m 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag:

29 mei 2023

Zomervakantie:

17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Vrije dagen/studiedagen
Woensdag 12 oktober 2022
Maandag 12 december 2022
Vrijdag 31 maart 2023
Vrijdag 16 juni 2023
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op beide afdelingen worden bij de start van het schooljaar kennismakingsmomenten georganiseerd
met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. Deze momenten worden gehouden op de eerste dag
van het schooljaar. U zult hiervoor uitgenodigd worden. De kennismakingsmomenten vinden plaats
op maandag 5 september 2022.
Daarnaast willen wij de ontwikkeling van uw zoon/dochter graag twee keer per jaar met u
bespreken. De oudergesprekken vinden plaats in januari/februari en in juni/juli.
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Mochten er tussentijds zaken spelen, kunt u uiteraard altijd een gesprek aanvragen. De leerkracht is
voor u als ouders/verzorgers de contactpersoon.
Actuele informatie en data kunt u vinden op onze website en daarnaast ontvangt u iedere maand
vanuit de school een algemene nieuwsbrief.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De meerjarenplanning van de school ligt vast in het schoolplan. Afgeleid van het schoolplan werken
we met een jaarplan waarin concrete doelen voor één kalenderjaar zijn geformuleerd. Dit geeft
richting aan de schoolontwikkeling. De schoolontwikkeling is continue in beweging om zo optimaal
onderwijs te kunnen bieden passend bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
We lichten een aantal ontwikkelingen toe:
We zijn trots dat we aan het einde van schooljaar 2021-2022 hebben de eerste VSO – diploma’s
hebben kunnen uitreiken aan de leerlingen die hun schoolperiode goed hebben afgerond en
uitstromen naar een passende arbeids- of dagbestedingsplek. Voorafgaand is het programma van
eisen in overleg met de MR en de examencommissie vastgesteld.
In schooljaar 2021 – 2022 hebben we ook toegewerkt naar een nieuwe ontwikkelingsperspectief
(OPP) voor alle leerlingen volgens het Landelijke Doelgroepenmodel. Het nieuwe OPP geeft de school
en natuurlijk ouders/ verzorgers nog beter inzicht in de mogelijkheden, ondersteuningsbehoeften en
toekomstperspectief van de leerlingen. In juli 2022 zijn voor alle leerlingen de nieuwe OPP’s met
ouders / verzorgers besproken.
We vinden het belangrijk om als school voor Speciaal Onderwijs een breed netwerk te hebben en
samen te werken met onderwijs- en zorgpartners in de regio. Hiervoor zijn dan een diverse
initiatieven ontwikkeld waarbij expertise gedeeld wordt. Ook binnen Stichting Ozeo werken de
school nauw samen.
Voorbeelden die wij als zeer kansrijk ervaren zijn de klassen waarin samengewerkt wordt door de
verschillende scholen, zoals de Springboog en Spargoklas.
In schooljaar 2022 – 2023 starten we met het werken met professionele leergemeenschappen en
ontwikkelteams. Deze groepen zullen zich gaan richten op het werken met een portfolio,
voorbereiding op dagbesteding en arbeid en het rekenonderwijs.
Daarnaast richten wij op de gezonde school en de samenwerkingen in de regio.
Via onze website houden we u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en resultaten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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In 2019 heeft de school het predicaat GOED van de inspectie toegekend gekregen. Daarna zij we
verdergegaan met het toetsen van onze eigen kwaliteit. Dit hebben we binnen de Korre o.a. gedaan
door middel van het jaarlijkse externe onderzoek door de onafhankelijke organisatie CIIO.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek en de verschillende audits zullen we stappen zetten om de
kwaliteit nog verder de verbeteren. Dit doen we als school en samen met onze collega-scholen
binnen OZEO. In 2022 – 2023 gaan we werken met kwaliteitskaarten.
Tijdens de coronaperiode heeft de onderwijsinspectie verschillende telefonische steekproeven
gedaan om na te gaan hoe de kwaliteit van het onderwijs onder deze omstandigheden geborgd
bleef. In die gesprekken is onze werkwijze met de Inspectie besproken en gedeeld.
In juni 2022 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school voor een onderzoek naar de
leskwaliteit binnen het VSO. De bevindingen van dit onderzoek worden meegenomen in een landelijk
kader.
Door middel van collegiale consultatie en intervisie wordt binnen het team expertise met elkaar
gedeeld.
Jaarlijks wordt de sociale veiligheid gemeten aan de hand van een monitor. Door de coronacrisis
heeft dit in schooljaar 2020-2021 niet plaats gevonden. Het invullen zou op dat moment geen
representatief beeld geven, omdat leerlingen een periode thuisonderwijs gevolgd hebben. In
schooljaar 2021 – 2021 hebben we het instrument Zien gebruik, waardoor we een analyse op
school-, klassen- en leerlingniveau hebben kunnen maken.
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en dat er zo min mogelijk sprake
is van pestbeleving. Op school zijn er twee pest-coördinatoren. Zij hebben afgelopen schooljaar een
opfriscursus gehad. Hieruit kwam de urgentie op het insteken in de gouden weken. Leerkrachten
hebben tijdens een studiedag nagedacht over activiteiten die ze tijdens deze gouden weken in
schooljaar 2022-2023 willen inzetten. Dit zijn activiteiten zoals kennismakingsdag organiseren en
klassenbouwers.
Daarnaast hebben we een vertrouwenspersoon. Deze persoon zal start schooljaar 2022-2023 de
klassen langs gaan om te laten zien wat haar rol is en hoe leerlingen haar kunnen bereiken.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Van 1-10-2021 t/m 31-8-2022
Uitstroom naar arbeid:

1 leerling

Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding:

1 leerling

Uitstroom naar taakgerichte dagbesteding:

6 leerlingen

Uitstroom naar ander onderwijs:

- leerlingen

Overig:

1 leerling
Totaal:

9 leerlingen

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Iedere jaar organiseren we leuke activiteiten voor de leerlingen. We hopen dit jaar voor de SO leerlingen diverse activiteiten te kunnen organiseren en voor de VSO-leerlingen een schoolreis. We
zullen u hierover tijdig informeren en indien nodig een vrijwillige bijdrage vragen om deze
activiteiten te kunnen organiseren.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Op De Regenboog/ De Wingerd wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan
in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze
gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe
is beperkt tot die medewerkers die de gegevens echt nodig hebben. U hebt het recht om de
gegevens die wij verwerken in te zien en zo nodig kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren indien
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de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn voor het doel waarvoor ze worden
verwerkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in zogenaamde
verwerkersovereenkomsten met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor
geven (tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet). Wij hebben een formulier in Parro waarop
u kunt aangeven op u wel of niet toestemming wilt geven voor het delen van bepaalde informatie.
Aan het begin van het schooljaar informeren wij u hoe u dat kunt doen, U kunt uw toestemming voor
het delen van gegevens voor bepaalde doeleinden altijd intrekken of alsnog geven. U kunt aan de
administratie van de school vragen hoe dit werkt. Leerlingen van 16 jaar en ouder dienen overigens
zelf toestemming te geven.
U leest meer over hoe wij omgaan met privacy in het privacyreglement op de website van Ozeo en
van de school.
Foto’s en filmpjes
Ook foto’s en filmpjes waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn, zijn persoonsgegevens waarvoor
de privacywet geldt. Wij gebruiken foto’s en filmpjes alleen indien u (of de leerling van 16 jaar of
ouder) daarvoor toestemming geeft op het eerder genoemde formulier /manier.
Op onze school zitten leerlingen die van hun ouders/verzorgers niet op de foto of film mogen worden
gezet, of die dat zelf niet willen (leerlingen van 16 jaar en ouder beslissen daar zelf over). Wij willen u
vragen om terughoudend te zijn bij het maken van foto’s of filmpjes tijdens schoolactiviteiten en
alleen foto’s en filmpjes te maken van uw eigen kind. Wij verzoeken u vriendelijk om geen foto’s of
filmpjes waarop anderen (leerlingen, leraren of ouders) herkenbaar in beeld zijn te delen via
internet/ sociale media.

Communicatie
Wij gebruiken voor de communicatie met de ouders een beveiligde applicatie, namelijk Parro.
Wanneer wij u per e-mail een document willen sturen waarin persoonsgegevens staan (bijvoorbeeld
een ontwikkelingsperspectiefplan), dan zullen wij dit bestand altijd beveiligen met een wachtwoord
en u apart het wachtwoord verstrekken of sturen wij u een beveiligde mail.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
voorzitter:
secretaris:
leden:

Robbie de Braal (namens ouders)
Elke D’Haen (namens personeel)
Han de Groot (namens ouders)
Isabelle Verrostte (namens ouders)
Els Freijser (namens personeel)
Véronique Inghels (namens personeel)

E-mail: mr.regenboog@ozeo.nl (deze e-mail wordt rechtstreeks doorgezet naar de secretaris van de
medezeggenschapsraad en wordt niet door school gezien).

OUDERRAAD (OR)
voorzitter: ........................................................................
secretaris: …………………………………………………………………… Youandi Boonman
leden: ............................................................................... Margot Blommaert
Karin Regeer
De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders/ verzorgers die graag willen helpen met het
organiseren van diverse activiteiten voor onze leerlingen. U kunt zich aanmelden via de school of
door een mail te sturen naar onderstaand adres.
E-mail: or.regenboog@ozeo.nl
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