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Stichting Facetscholen

• OBS de Tunnel
• OBS Wemeldinge
• OBS de Moolhoek

• Informatie aan ouders:
Website-nieuwsbrief-schoolgids



Ouderenquête

• 1x per 3 jaar een ouder-tevredenheidsenquête

• Rapportcijfers voorjaar 2008:
• De Tunnel 7,8
• OBS Wemeldinge 7,7
• OBS de Moolhoek 7,8

• Het resultaat van de enquêtes is  met bestuur, (G)MR en 
ouders besproken en er zijn  actieplannen opgesteld.
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Functieopbouw
• 1. Meerscholendirecteur (1)
• 2. Locatieleiders (2)
• 3. Leerkrachten (28)
• 4. Interne begeleiders (2)
• 4. Vakleerkracht bewegingsonderwijs (1)
• 5. Ondersteunend personeel 

Onderwijsassistenten (3)
Conciërge (1)
Administratieve ondersteuning (1)

Facetscholen had in schooljaar 2007-2008
het laagste ziekteverzuim in Zuid-Nederland!!



Inspectie Onderwijs

• Meest ruime toezichtskader
• Goede beoordeling alle Facetscholen
• Beoordeling school door ouders te 

raadplegen
• www.kwaliteitskaart.nl



Kwaliteitsbeleid
• Zo optimaal mogelijke inzet van mensen en 

middelen
• Meerjaarlijks kwaliteitsbeleid in het schoolplan 

en de jaarplannen per locatie
• Jaarplan twee keer per jaar evaluatie 

en zo nodig aanpassing
• Methodeonafhankelijke toetsen (w.o. CITO)
• Drie keer per jaar analyse van leerresultaten
• Handelingsplannen en groepsplannen
• Zorgplan



ICT op de Facetscholen
• Beleidsplan voor ICT
• Computer belangrijk hulpmiddel: 

Tekstverwerking, internet, e-mail, educatieve 
software, gegevensverzameling (leerling-
administratie, Cito-toetsen) en digitale toetsing.

• Internetprotocol voor leerkrachten en leerlingen.
• Leerlingen worden mediawijs gemaakt.
• Digitale schoolborden: schoolbord, televisie en 

monitor. (aanwezig en intensief gebruikt in alle
groepen 3 t/m 8)



Passend onderwijs
• Passend onderwijs betekent: 

Onderwijs voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen 
die vanwege een handicap of stoornis extra 
ondersteuning nodig hebben.(v.a. 2011)

• Niet elke school hoeft alle leerlingen op te kunnen 
vangen.

• In de regio wordt een breed aanbod gecreëerd.
• In ZorgAdviesTeams (ZAT’s) worden leerlingen 

besproken. In Kapelle gebeurt dit nu al in het 
“consultatieteam”. Hierin komen alle disciplines bij 
elkaar.

• Facetscholen gaan starten met de invoering van 
Passend Onderwijs in het schooljaar 2009-2010.



Samenwerking

• Weer Samen Naar School 
– SWV de Bevelanden

• Platform Primair Onderwijs Zeeland
• Hoogbegaafdheid Pontes en NoBeGo
• Zeeuws ICT Netwerk (ZIN)
• sCOOLsport
• Diverse andere samenwerkingsvormen



Aandachtspunten

• Godsdienstonderwijs
m.n. honorering vakleerkrachten

• Bekostiging noodlokaal De Moolhoek
• Dagarrangementen, 

verantwoordelijkheid en bekostiging
• Gymzaal Schore
• Buitenschoolse opvang Schore


