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Voorwoord 
 
Met genoegen bieden wij u onze schoolgids aan voor het schooljaar 2022-2023. 
Middels deze schoolgids willen wij u graag meenemen in het onderwijs op basisschool Het 
Koraal. Naast de informatie in deze schoolgids adviseren wij u ook om regelmatig op onze 
website; www.hetkoraalbonaire.com of onze facebookpagina te kijken. Wilt u van alles snel op de 
hoogte zijn dan adviseren wij u om onze schoolapp te downloaden. Daarop vindt u altijd de 
meest actuele informatie en krijgt u een melding als er nieuws is. 
 
Naast een veelvoud aan algemene wetenswaardigheden in deze schoolgids willen wij u ook graag 
informeren omtrent onze missie en visie. Onze missie en visie is het uitgangspunt van ons 
onderwijs van waaruit we samen streven naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en 
betekenisvol is voor kinderen.  
 
We stemmen het onderwijs af op het niveau en de (specifieke) onderwijsbehoeften van de 
leerlingen door rekening te houden met zijn/haar mogelijkheden, behoeften en interesses.  We 
willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar iedereen elkaar 
met respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen zijn talenten en kwaliteiten 
optimaal kan ontplooien.  
 
Naast deze schoolgids is er op de school ook een schoolplan en een ondersteuningsplan 
aanwezig. Met behulp van deze drie documenten willen wij ons onderwijs duidelijk inhoud geven 
zodat u weet wat u van ons mag verwachten. Mocht u tóch vragen hebben over het onderwijs, 
dan zijn wij er vanzelfsprekend om u verder te helpen. Blijf dus zeker niet lopen met vragen, want 
we hechten grote waarde aan een goede en open communicatie zodat we kunnen zoeken naar 
een oplossing over zaken waarover u zich wellicht zorgen maakt. Samen halen we immers het 
beste in kinderen naar boven. 
 
Namens het hele team van basisschool Het Koraal wensen wij al onze leerlingen en ouders een 
leerzaam en vooral een succesvol jaar toe. 
 
 
Vera Dohmen 
Directeur  
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1. Het Koraal  
 
1.1. Inleiding 
Basisschool Het Koraal dankt zijn naam aan het mooie koraal dat Bonaire rijk is. De naam Het 
Koraal heeft dus een sterke verbondenheid met het eiland.  
Het Koraal is een unieke en bijzondere levensvorm binnen het leven op aarde.  
Er bestaan verscheidene soorten koralen in vele mooie kleuren. Koraal is voor Bonaire, maar zeker 
ook voor de wereld, van een onschatbare waarde. In het koraal groeit namelijk veel nieuw leven 
en het werkt nauw samen met andere dieren en planten in de zee. Zo is koraal een belangrijke 
schuilplaats voor andere dieren maar koraal is vooral belangrijk voor het gehele ecosysteem in 
zee en voor het voortbestaan van het leven op de aarde.  
Koraal is erg kwetsbaar en broos. Dat betekent dat er met elk stukje koraal in zee zorgvuldig moet 
worden omgegaan. Als mens moeten we het koraal goed onderhouden en dat kan alleen maar in 
een goede en gezonde relatie met elkaar. 
 
Zo ook binnen het onderwijs. Het onderwijs kan vergeleken worden met een koraalrif. Onderwijs 
is belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. Hier ligt de basis voor de toekomst van de mens. 
In een goede relatie met elkaar kan er samen worden gewerkt aan de belangrijke fundamenten 
voor de toekomst. Leerlingen hebben daar goede hulp en ondersteuning bij nodig van goede 
leerkrachten, betrokken ouders maar ook van medeleerlingen.  
Ontwikkelen kan als men zich kwetsbaar en vooral open opstelt. En dat laatste kan alleen maar als 
er wordt gezorgd dat men zorgzaam en in een goede gezonde relatie met elkaar samenwerkt. 
Immers leerlingen zijn in hun ontwikkeling bijna net zo broos als het koraal in het rif. 
 
Op school leren kinderen lezen, rekenen, taal, wereldoriëntatie enz. Het wordt gezien als de basis 
voor hun verdere ontwikkeling en hun toekomst. Elke school, elk bestuur en elke leerkracht heeft 
dan ook als opdracht om goed onderwijs te realiseren voor de leerlingen. Maar wat is goed 
onderwijs? 
 
Goed onderwijs heeft volgens basisschool Het Koraal twee fundamentele taken namelijk; 

1. het ontwikkelen van de aanwezige talenten van mensen 
2. bijdragen aan een productieve, gezonde en zich steeds vernieuwende samenleving 
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1.2. Stichting Ieder kind een Talent 
Basisschool Het Koraal valt onder de Stichting Ieder kind een Talent. Deze stichting staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 10757 
Stichting Ieder kind een Talent omvat 5 bestuursleden; 
 
Voorzitter:   mevr. V. Dohmen 
Vice-voorzitter: mevr. J. Hodzelmans – de Zeeuw   
Secretaris:  mevr. E. Curiel 
Penningmeester:  mevr. R. Kop 
Bestuurslid:  mevr. F. Veldkamp 
 
Contactgegevens van het bestuur: 
Kaya Jupiter #15 
Kralendijk, Bonaire CN 
Tel: +599 7872333 
www.hetkoraalbonaire.com 
 
Contactgegevens van de school: 
Kaya Mississippi #3 
Kralendijk, Bonaire CN 
Tel: +599 7872333 
 
Postadres school: Kaya Jupiter #15 
Email: info@hetkoraalbonaire.com 
Directeur: Vera Dohmen-Vergoossen 
 
1.3. De identiteit en richting van de school 
Het onderwijs binnen basisschool Het Koraal valt onder het particulier onderwijs, in de categorie 
B3 scholen, en staat voor algemeen (neutraal) bijzonder onderwijs. Dit betekent allereerst dat de 
bekostiging niet vanuit het ministerie of vanuit de overheid komt maar dat ouders het onderwijs 
voor hun kind zelf moeten betalen. Alle schoolmaterialen, huisvesting, salarissen van de 
leerkrachten en alle andere bijkomende kosten moet de stichting daarmee zelf  
bekostigen. Naast het schoolgeld dat ieder ouder betaalt voor zijn kind, probeert de stichting met 
subsidie, fondsenwerving en donaties het onderwijs verder vorm te geven.  
 
De richting van de school is verder “algemeen” (neutraal) omdat we géén geloof of religie als 
uitgangspunt nemen. Dat betekent niet dat we niet open staan voor religie en cultuur maar voor 
de aanname van leerlingen staan wij open voor alle kinderen ongeacht hun religie en/of 
nationaliteit. Er wordt op school géén godsdienstles gegeven, religie en cultuur zijn verweven in 
het vak wereldoriëntatie.  
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1.4. Onze visie en missie 
 
Onze missie 
Het Koraal is een kleinschalige school voor alle leerlingen. Leerlingen ontvangen onderwijs op 
maat waarbij er ruimte is voor specifieke ondersteuning op het gebied van leren en/of gedrag. In 
ons onderwijs staat het kind centraal. In een veilige en gestructureerde omgeving werken wij met 
onze leerlingen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en aan het herstel van hun motivatie 
om te leren. Het Koraal is een school waar rekening wordt gehouden met de individuele 
verschillen tussen leerlingen. Bij ons mogen leerlingen zichzelf zijn, zij werken daarom op hun 
eigen niveau met eigen leerlijnen. Wij bieden onze leerlingen maximale ontplooiingskansen om 
zich, net als iedere andere leerling, te ontwikkelen tot sociale, evenwichtige, gelukkige en 
zelfstandige individuen die stevig en met zelfvertrouwen aan onze maatschappij deel kunnen 
nemen, nu en in de toekomst.  
Met andere woorden; 

Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans. 
Het Koraal geeft kinderen deze kans! 

 
Onze visie 
De visie van Het Koraal geeft richting aan voor ons drie belangrijke pijlers; 
-Visie op het leren en de ontwikkeling van het kind 
-Visie op de didactiek en de rol van de leerkracht 
-Visie op het schoolklimaat 
 
Visie op het leren en de ontwikkeling van het kind 
Onze leerlingen maken een individuele leerreis;  
Onze leerlingen volgen niet het onderwijs, maar bij ons volgt het onderwijs de leerlingen. Met 
een actief speel- en leeraanbod scheppen we een leeromgeving waarin elk kind zijn/haar 
talenten, eigenheid en mogelijkheden kan ontdekken en verder ontwikkelen. Dit maatwerk-
onderwijs zien wij als een individuele leerreis passend bij de onderwijs- en 
ontwikkelingsbehoeften van elk kind afzonderlijk.  
Leerlingen leren immers alleen optimaal wanneer de leerstof aansluit op de reeds opgedane 
kennis c.q. ervaring en wat daarbij hun interesse heeft.  
 
Onze leerlingen leren doelgericht en vanuit motivatie en betrokkenheid; 
Wij streven ernaar leerlingen te laten leren vanuit motivatie, betrokkenheid en vanuit de leerstijl 
van het kind. Verder leren leerlingen doelgericht te werken waarmee ze medeverantwoordelijk 
worden gemaakt van hun eigen leerproces en hun toekomst.  
 
Het proces van leren en de zelfstandigheid van onze leerlingen staan centraal; 
Naast het doelgericht werken staat vooral het proces van het leren en ontwikkelen in ons 
onderwijs centraal. Het kind leert daarbij een hoge mate van zelfstandigheid te ontwikkelen.  
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Visie op de didactiek en de rol van de leerkracht  
Onze leerkrachten volgen de leerlingen nauw in hun ontwikkeling; 
Ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen met hun (speciale) onderwijsbehoeften een 
passend onderwijsaanbod te bieden. Dit vraagt flexibiliteit en nieuwsgierigheid van onze 
leerkrachten. Zij spelen met hun onderwijs in op deze behoeften door de leerstof op niveau aan 
te bieden, kwalitatief goede instructies te geven, gebruik te maken van diversen werkvormen, zich 
behulpzaam op te stellen en aan te sluiten bij de leerlingen met betekenisvolle activiteiten. De 
leerkrachten hebben daarnaast inzicht in de leer- en ontwikkelingslijnen en gebruiken ter 
ondersteuning van het onderwijs kwalitatief goede (digitale) methodes en methodieken. 
 
Wij maken ons onderwijs betekenisvol en zien talenten; 
Met boeiend onderwijs en aandacht voor de talenten van leerlingen streven we ernaar om uit het 
kind te halen wat erin zit op een manier die bij het kind past. Onze leerkrachten maken het 
onderwijs betekenis gevend door aan te sluiten bij de belevingswereld. Zij begeleiden de 
leerlingen en spelen in op hun talenten. Dit doen zij met afwisselende activiteiten, verschillende 
strategieën, ontdekkend leren en een breed aanbod. Bij het ontplooien van de eigen 
mogelijkheden hoort in onze visie ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen;  
In het leerproces dat met name procesgericht is, heeft de leerkracht een belangrijke 
ondersteunende rol. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het is belangrijk dat 
we aan onze leerlingen laten zien dat we alle vertrouwen hebben in wat ze kunnen en in wie ze 
zijn. Dit werkt mee in de ontwikkelingskansen van de leerlingen. De hoge verwachtingen die onze 
leerkrachten van onze leerlingen hebben, zijn terug te zien in de ambitieuze en realistische 
leerdoelen, de gerichte feedback en het stellen van vragen die leiden tot reflectie van leerlingen 
op hun leren en gedrag.  
 
Visie op het schoolklimaat  
Voor ons is het welbevinden van leerlingen belangrijk; 
Het welbevinden van leerlingen groeit als de leerkracht tegemoet kan komen aan de 
basisbehoeften van leerlingen; als zij zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Dit vraagt 
van onze leerkrachten betrokkenheid bij en verbondenheid met onze leerlingen. Daarom 
verdiepen de leerkrachten zich in de leefwereld en achtergrond van de leerlingen en luisteren ze 
goed naar de onderwerpen die zij aandragen. Welbevinden heeft ook te maken met het kind zelf, 
of het een positief zelfbeeld heeft en hoe het zijn of haar gevoelens beleeft. De leerling mag 
daarbij ook eigen keuzes maken. Dit motiveert en bevordert hun zelfvertrouwen wat de 
betrokkenheid bij het onderwijs vergroot.  
 
Wij werken aan een veilig pedagogisch klimaat; 
Binnen de school en de groep wordt gestreefd naar een veilig pedagogisch klimaat. We vinden 
het belangrijk dat in het onderwijs aandacht is voor respect met daarbij duidelijke afspraken over 
waarden en normen. Een duidelijke structuur, samenwerken, geduld en behulpzaamheid zijn 
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hierbij belangrijke aspecten, zowel voor onze leerlingen als onze leerkrachten. Op deze manier 
kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot sociaal evenwichtige leerlingen die voorbereid zijn op 
deelname in een multiculturele samenleving zoals deze op Bonaire bestaat. Dit betekent ook dat 
we met leerlingen omgaan op basis van gelijkwaardigheid. Samenwerking tussen ouders, school 
en kind vinden wij in dit kader essentieel. 
 
Het onderwijsconcept van Het Koraal kent een aantal fundamentele kernwaarden die in ons 
onderwijs centraal staan: verbondenheid, behulpzaamheid, geduld, betrokkenheid, 
nieuwsgierigheid, vertrouwen. Andere belangrijke kernwaarden in ons team zijn: respect, 
duidelijkheid, betekenis gevend, flexibiliteit en welbevinden. Deze kernwaarden zijn terug te 
vinden in de betekenis van onze visie voor ons onderwijs.  
 
Onze visie, de kernwaarden en ons onderwijsconcept sluiten daarmee aan bij de drie 
psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie.1 
 
Relatie  
Onze leerlingen voelen zich geaccepteerd, zijn welkom, horen erbij en voelen zich veilig op 
school. Voor onze leerkrachten betekent dit onder andere dat zij hun gedrag afstemmen op de 
basisbehoeften van de individuele leerlingen. Dit geldt zowel voor het didactisch als het 
pedagogisch handelen.  
 
Onze leerkrachten zien de leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Ze kennen de leerlingen en hun 
achtergrond, spelen hierop in, zijn voorspelbaar en betrouwbaar en komen afspraken na. Zo 
weten de leerlingen dat onze leerkrachten beschikbaar voor ze zijn en naar hen willen luisteren.  
 
Competentie  
Onze leerlingen krijgen taken die aansluiten bij hun niveau, de mogelijkheden en hun talenten. 
Hierdoor ontdekken de leerlingen dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen. Daarbij  
 
hebben wij hoge verwachtingen en dagen wij onze leerlingen uit, waardoor zij ontdekken dat ze 
steeds meer aankunnen. Wij houden bij de activiteiten rekening met het leervermogen en de 
ontwikkeling van het kind en geven ruimte aan verschillen in werk- en leerstijlen.  
 
Autonomie  
Onze leerlingen leren dat ze hun leren en (leer)gedrag zelf kunnen sturen. Dat betekent voor onze 
leerkrachten dat ze o.a. initiatieven van leerlingen honoreren en ideeën van leerlingen waarderen, 
leerlingen uitdagen in het bedenken van eigen oplossingen en ze keuzen geven bij het maken 
van taken. 
 

																																																								
1 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000) en Stevens, L (2004) 
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1.5.  Doelen voor de school 
De school zal in samenwerking met Stichting Ieder kind een Talent, welke de zorg draagt voor het 
vormgeven van het onderwijs, het komend schooljaar de volgende doelen voorop (blijven) 
stellen; 

• Kwalitatief goed onderwijs opzetten en verzorgen voor onze leerlingen met alle 
mogelijkheden en middelen die beschikbaar zijn. 

• Het vormgeven en inrichten van het onderwijs op de leer- onderwijsbehoeften van de 
leerlingen en het afstemmen van het onderwijs op het niveau van de verschillende 
leerlingen.  

• Vormgeven aan de zorgstructuur binnen de school middels het ondersteuningsdocument. 
• Verzorgen van passende scholing en coaching voor het aanwezige personeel en 

stagiaires. Binnen de aanwezige middelen en de mogelijkheden wordt er een gedegen 
aanname- en personeelsbeleid opgesteld om te blijven zorgen dat er binnen de groep 
met gekwalificeerd en goed personeel gewerkt kan worden. 
Het Koraal neemt daarnaast deel aan het project; Kibrahacha, partnerschap samen 
opleiden, Caribisch Gebied. We zijn daarmee 1 van de 4 opleidingsscholen van Bonaire 
voor de opleiding LOFO van de University of Curaçao. 

• Doordat de school snel groeit in het aantal leerlingen blijft uitbreiding op het gebied van 
huisvesting en personeel noodzakelijk. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de  
plannen voor nieuwe huisvesting. 

• Het initiatief om de school bekostigd te krijgen vanuit de overheid in het schooljaar 
2023/2024 zal verder worden uitgewerkt, uitgevoerd en vormgegeven. 

 
1.6. Schoolpopulatie 
Basisschool Het Koraal is zoals gezegd een particuliere school voor alle leerlingen. Het onderwijs 
zal op maat worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Door de 
kleine groepen kunnen de leerlingen op basisschool Het Koraal zich meer en beter ontwikkelen. 
In de groepen binnen Het Koraal zitten maximaal 15 kinderen in één groep. Verder zijn de 
groepen heterogeen ingedeeld in leeftijd maar ook in niveaus en mogelijkheden. De leerlingen 
op basisschool Het Koraal zijn over het algemeen allen wonende op het eiland Bonaire maar er is 
ook ruimte voor leerlingen waarvan de ouders tijdelijk zijn uitzonden naar Bonaire i.v.m. hun werk. 
 
1.7. Huisvesting 
De school is gevestigd aan de Kaya Mississippi #3 te Kralendijk. Er zijn vijf klaslokalen waarin elk 
kind een eigen individueel leerplekje heeft. De lokalen zijn verder eenvoudig ingericht en bieden 
duidelijkheid en structuur.  Daarnaast is er één directiekantoor. Deze kantoorruimte kan verder 
gebruikt worden voor meer individuele begeleiding of door externen die aan de school zijn 
verbonden. 
De omgeving van de school isrustig. Voor activiteiten zoals gym e.d. wordt er o.a. gebruik 
gemaakt van de gymzaal van Jong Bonaire. 
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De school groeit sterk waardoor de huidige locatie aan de Kaya Mississippi #3 niet meer 
voldoende ruimte biedt aan alle leerlingen die worden aangemeld. Momenteel worden 
uitbreidings-mogelijkheden verder onderzocht en uitgewerkt.  
 
1.8. Sponsoring 
Om het onderwijs binnen basisschool Het Koraal betaalbaar te houden zoekt de school, naast het 
maandelijkse schoolgeld van de ouders, naar andere manieren van bekostiging van het onderwijs. 
Zo worden er investeerders en sponsors benaderd om specifieke materialen voor kinderen te 
kunnen aanschaffen of om leuke buitenschoolse activiteiten te organiseren. Mocht u als ouder 
sponsoren of investeerders weten die graag iets willen betekenen voor de school dan mag u deze 
altijd door verwijzen naar de directie van Het Koraal of een email sturen naar 
hetkoraalbonaire@gmail.com 
 
1.9. Opstartfase, borging en verbetering 
De school bestaat vanaf 2018 en begint nu aan zijn vijfde schooljaar, onze eerste jubileum. 
Afgelopen jaren hebben we veel werk verzet om het onderwijs op basisschool Het Koraal vorm te 
geven. Met weinig middelen proberen we goed onderwijs neer te zetten. Het team van Het 
Koraal en de Stichting Ieder kind een Talent zijn zich er van bewust dat er al heel veel bereikt is in 
deze eerste vijf jaar maar dat er nog steeds uitdaging blijven om de school stevig in zijn ankers te 
krijgen. Het schoolbeleid heeft voor een groot deel nu zijn invulling gekregen. Een van de nieuwe 
speerpunten voor dit komende jaar zal het uitwerken en realiseren zijn van het initiatief om de 
school bekostigd te krijgen door de overheid. Inmiddels zijn de eerste stappen genomen en 
worden ouders op de hoogte gehouden via diverse kanalen van de verschillende stappen. 
Ons onderwijs zal daarnaast nog steeds voortdurend worden geëvalueerd, bijgesteld en 
afgestemd om de kwaliteit verder te verbeteren en te borgen.  
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2. Het Onderwijs 
 
2.1. Onderwijs- en leermethodes 
Basisschool Het Koraal is een Nederlandstalige school voor primair onderwijs aan leerlingen van 4 
t/m 14 jaar. Vanaf de onderbouw zal de instructie in het Nederlands worden gegeven. Toch zal 
een deel van de leerlingen thuis géén Nederlands spreken maar Papiamentu, Engels, Spaans of 
een ander taal. De leerlingen die de Nederlandse taal niet spreken, zullen het Nederlands 
systematisch aangeboden krijgen, zodat ze zo snel mogelijk de lessen kunnen volgen. Naast het 
Nederlands krijgen de leerlingen de talen Papiamentu en Engels als vak aangeboden.  
 
Het onderwijs zal heel gestructureerd worden verzorgd met gebruik van individuele taken die 
gericht zijn op de leerdoelen en referentiekaders van het basisonderwijs.  
Iedere leerling krijgt op Het Koraal een individueel onderwijsprogramma waarbij de leerdoelen en 
leerlijnen op maat worden afgestemd op hun niveau. Goede Nederlandse lesmethoden en 
lesboeken die aansluiten bij de kerndoelen en referentiekaders van het Nederlandse onderwijs 
worden als bron gebruikt bij het onderwijsprogramma. De structuur binnen ons onderwijs is 
daarmee op maat, eenduidig en systematisch. Dat geeft rust en regelmaat en komt de 
ontwikkeling van onze leerlingen ten goede.  
Naast methodes als bron wordt er vooral digitaal gewerkt met De Werelden van Gynzy en Junior 
Einstein.  
 
2.2. De rol van de leerkracht 
Basisschool Het Koraal neemt de rol van de leerkracht binnen het onderwijs heel serieus immers 
de leerkracht kan het verschil maken in de (leer-)ontwikkeling van het kind. De leerkracht kan met 
een passende didactische aanpak, met goed pedagogisch handelen en met sterk 
klassenmanagement beduidend veel betekenen in de ontwikkeling van de leerling.  
 
Binnen Het Koraal zijn deze drie pijlers (passende didactische aanpak, goed pedagogisch 
handelen en sterk klassenmanagement) in het onderwijs erg belangrijk, immers elke leerling krijgt 
een eigen passend onderwijsprogramma. Dat vraagt veel kennis en vaardigheden van de 
leerkracht. De leerkracht zal met sturing en herontwerpen van het programma namelijk richting 
moeten geven aan zijn onderwijs. Daarbij moet hij/zij de instructie didactisch goed kunnen 
afstemmen en het (les)programma kunnen aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. En verder is het belangrijk dat hij/zij in zijn/haar klassenmanagement duidelijk en heel 
gestructureerd is.  
 
2.3. Het pedagogisch klimaat 
De leerlingenpopulatie op Het Koraal is heel divers omdat er veelal leerlingen verblijven met  
verschillende (specifieke) onderwijsbehoeften. Daarnaast verschillen de leerlingen in de groep van 
leeftijd. Een goed pedagogisch klimaat binnen de groep en de school is daarom extra belangrijk. 
Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die 
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invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. En het welbevinden heeft weer invloed op 
de ontwikkeling en het leervermogen van de leerlingen. De leervoorwaarden en de 
persoonsvorming staan daarbij centraal. We verwijzen hiervoor dan ook weer even specifiek naar 
onze visie. 
 
Voor een goed pedagogisch klimaat zijn een aantal factoren van belang; 
De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen. 
De tweede factor is de mate van welbevinden. 
De derde factor is het stellen van grenzen. 
 
Deze factoren beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de 
ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie. 
 
Een goed pedagogisch klimaat wordt verder in grote mate bepaald door relaties en zijn de 
volgende aspecten van belang: 

• De leerkracht moet aandacht hebben voor de kinderen en zich in hun situatie kunnen 
inleven. 

• De leerkracht moet authentiek zijn en gezag hebben. 
• De leerkracht moet vertrouwen in zijn leerlingen hebben. Hij ondersteunt het 

zelfvertrouwen van de kinderen, door hen het gevoel te geven dat ze het kunnen. 
• De leerkracht heeft respect voor zijn leerlingen en bevordert het onderlinge respect 

tussen de kinderen. 
• De leerkracht moet zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het geeft rust 

en veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en welke functie het heeft. 
• De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de 

kinderen. 
• De leerkracht en de school stellen heldere regels, dat schept namelijk duidelijkheid. Er is 

een goede structuur in de groep, wat zekerheid biedt aan de leerlingen die onderwijs 
volgen op Het Koraal. 

 
2.4. Ouderbetrokkenheid 
Het Koraal vindt het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind 
immers samen haal je het beste in kinderen naar boven. Daarnaast ziet de school een open 
communicatie als basis voor vertrouwen en voor wederzijds respect. 
 
Vier keer per jaar worden ouders uitgenodigd om de voortgang en de vorderingen van hun kind 
samen te bespreken. Mocht er behoeften zijn om vaker met elkaar te overleggen dan wordt 
daarvoor naar mogelijkheden gezocht zodat we de leerling op de juiste manier kunnen 
ondersteunen. Tussentijds overleg met ouders en eventueel andere betrokkenen is natuurlijk altijd 
mogelijk. Daarvoor dient echter vooraf een afspraak te worden gemaakt. 
Naast de oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind zullen ouders ook worden gevraagd 
om deel te nemen aan schoolse activiteiten. Ondersteuning en begeleiding van ouders is hierbij 
meer dan welkom. We zullen u hierover tijdig informeren.   
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Voor alle actuele informatie verwijzen we specifiek naar onze schoolapp of website; 
www.hetkoraalbonaire.com 
 
2.5. Samenwerking scholen en instanties 
De leerlingen van Het Koraal komen veelal van een reguliere school waar op dat moment door 
verschillende factoren geen passend onderwijs geboden kan worden. Daarnaast zijn deze 
leerlingen vaak ook in begeleiding van een psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, 
ergotherapeut enz. Dat betekent dat we in ons onderwijs niet zonder het contact kunnen met 
deze verschillende instanties en/of scholen om het onderwijs goed af te stemmen op de speciale 
onderwijsbehoeften. 
Het Koraal zal daarom regelmatig in overleg gaan met alle betrokken instanties die van invloed 
zijn op de verdere ontwikkeling van de leerling. 
 
2.6. Onderwijsinspectie 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat 
het onderwijs op een school goed is. Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om 
resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit en voldoen 
scholen aan de wet- en regelgeving. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. 
Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, 
met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het 
onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van 
andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en 
leerresultaten.  
 
De Nederlandse onderwijsinspectie is belast met het toezicht op het onderwijs op Bonaire. 
Website: www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Caribisch+Nederland  
Vragen over het onderwijs: 0031-88-6696000 (gratis)  
Het Koraal zal dit schooljaar worden bezocht door de onderwijsinspectie voor een 
kwaliteitsonderzoek. 
 
2.7. Kwaliteitsverantwoording en scholing 
De school heeft zoals gezegd een meerjaren school(beleids)plan geschreven om de kwaliteit 
binnen de school te verantwoorden naar ouders maar ook naar de onderwijsinspectie. Daarnaast 
blijft de school de ontwikkelingen binnen het onderwijs goed volgen en verbetert het de kwaliteit 
door de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen. Het team volgt (jaarlijks) altijd een 
aantal nascholingen en leest veelvuldig vakliteratuur. Naast deze scholing vindt er op school 
regelmatig overleg en intervisie plaats om met en van elkaar te leren. Elke leerkracht volgt een 
coachingstraject. Op deze manier zorgen we ook bij de leerkrachten voor een maximale 
betrokkenheid. 
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3. Het Team 
 
3.1. Directie, leerkrachten en ondersteuners 
Het team van Het Koraal bestaat uit enthousiaste gemotiveerde mensen die de visie en missie van 
de school ondersteunen. Samen met elkaar proberen we het beste uit de leerlingen naar boven te 
halen. 
 
Het team van Het Koraal bestaat uit; 
Vera Dohmen Directeur, MSEN coach, intern begeleider, remedial teacher, 

leerkracht basisonderwijs en speciaal onderwijs 
Chantal de Wijs Leerkracht, onderbouwcoördinator, taalcoördinator, 

schoolopleider 
Esther Zimmerman Leerkracht, bovenbouwcoördinator 
Anouk Nijkamp Leerkracht, rekencoördinator 
Shuneeca Angela Leerkracht, kunst-cultuurcoördinator 
Jeded Maduro Onderwijs-assistent onderbouw, kunst-cultuurcoördinator 
Juliviën Sommer Onderwijs-assistent, kindercoach in opleiding, kunst-

cultuurcördinator 
Hadassa Statie Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
Tessa van Kralingen Onderwijsassistent, kindercoach en gedragsdeskundige 
Astrid Duyff Onderwijsadviseur MEL, intern begeleider 
Velisa Nelson Sociaal Pedagogisch Medewerker 

 
De directeur; 
De directeur van basisschool Het Koraal is verantwoordelijk voor onderwijs op de school en houdt 
zich bezig met onderwijskundige taken en beleid, personele zaken, financiën en huisvesting. De 
directeur wordt in zijn taken bijgestaan door het bestuur van Stichting Ieder kind een Talent en 
onderwijsadviseur Astrid Duyff.  
 
De intern begeleider; 
De intern begeleider binnen onze school heeft als taak om het onderwijs zo goed mogelijk te 
organiseren op het gebied van zorg, de ontwikkeling en de ondersteuning aan leerlingen. Dit 
gebeurt in samenspraak met de directeur, de leerkracht en de ouders. Mocht de zorg aan een 
leerling specifieke ondersteuning nodig hebben dan kan onze remedial teacher daarbij 
ondersteunen. De intern begeleider stelt hiervoor dan een behandelplan of begeleidingsplan 
samen. 
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3.2. Stagiaires en vrijwilligers 
Basisschool Het Koraal biedt stagiaires de mogelijkheid om hun stage op onze school in te vullen. 
Het betreft MBO- stagiaires van het SGB, stagiaires vanuit de PABO in Nederland, of andere 
relevante opleidingen welke een aanvulling kunnen zijn op ons onderwijs. 
Daarnaast is basisschool Het Koraal een opleidingsschool voor de LOFO-opleiding van het UOC 
(University Of Curaçao). Stichting Ieder kind een Talent is met Kibrahacha; Partnerschap Samen 
Opleiden Caribisch Gebied, een samenwerking aangegaan. 
 
De school zoekt verder regelmatig ook vrijwilligers om onderwijs-activiteiten inhoud te geven 
zoals voor bijvoorbeeld muziek, creatieve vorming, enz. 
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4. Leerlingenzorg binnen de school 
 
4.1. Onderwijs op maat 
Het kan niet anders dan dat basisschool Het Koraal zorg aan leerlingen heel belangrijk vindt 
immers er wordt onderwijs op maat geboden. Via het leerlingvolgsysteem, waarbij we gebruik 
maken van IEP-toetsen, ParnasSys en een observatie-instrument voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling, worden leerlingen nauw in hun ontwikkeling gevolgd en wordt u als ouders daar 
regelmatig van op de hoogte gehouden middels oudergesprekken.  
Leerlingen ontvangen een eigen individueel onderwijsprogramma dat afgestemd is op hun 
(speciale) onderwijsbehoeften.  
 
Vanuit de aanmelding, een psychologisch onderzoek of via een eigen didactisch onderzoek 
worden de (speciale) onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en beschreven.  
Voor de leerlingen met specifieke ondersteuningbehoeften (zorgniveau 4) wordt er binnen drie 
maanden nadat de leerling op Het Koraal is gestart een ontwikkelingsperspectief opgesteld.  
 
In het ontwikkelingsperspectief staat beschreven welk niveau er uiteindelijk van het kind mag 
worden verwacht. Vanuit het Ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald waar aan 
gewerkt gaat worden. De school kijkt verder of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt 
en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een 
Ontwikkelingsperspectief worden de talenten, kwaliteiten, en mogelijkheden van de leerlingen 
beter benut.  
 
Wanneer de leerling extra kortdurende ondersteuning nodig heeft op cognitief en/of sociaal vlak 
zal daar de benodigde begeleiding voor worden gezocht en ingezet. Voor deze kortdurende 
ondersteuning en/of begeleiding zal er een individueel handelingsplan worden opgesteld. 
 
De zorgbehoeften van een leerling brengen we onder in een aantal zorgniveaus. Aan de hand van 
deze zorgniveaus wordt de ondersteuning in kaart gebracht. Zie bladzijde 18 voor de 
zorgstructuur. 
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Schema zorgstructuur Het Koraal 
April 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Algemene zorg (op cognitief en sociaal emotioneel gebied) 
A. Basisstof a.d.h.v. leerdoelen voor alle leerlingen op 3 niveaus (aanpak I, II en III)  
B. Remediërende of verrijkende stof passend bij de leerdoelen 
C. Aandacht voor gedrag en gedragsproblemen 

Extra zorg in de klas 
Bij problemen met de basisstof of het gedrag vult de leerkracht een 

handelingsplan in; 
 

Extra hulp is adequaat; 
 De leerling gaat terug naar niveau 1. 

 

Extra hulp is onvoldoende adequaat;  
De leerling wordt door de leerkracht aangemeld  

voor de leerlingbespreking met de IB-er.  
Leerkracht brengt ouders op de hoogte. 

 

Speciale zorg na intern onderzoek 
Leerling wordt besproken in de leerlingbespreking. IB-er maakt in samenwerking met 
leerkracht een HP. De uitvoering vindt plaats in en/of buiten de klas. De speciale zorg 

kan zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied plaatsvinden. 
De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht. 

 

HP voor de leerling heeft effect. De 
leerling gaat terug naar niveau 2 of lager.  
Ouders worden door de leerkracht op de 

hoogte gebracht. 
 

HP voor de leerling heeft geen effect. IB-er bespreekt de 
leerling met het zorgteam: ‘Wat is aan aanvullend 

onderzoek/ overige acties nodig?’.  
 

Niveau 4 
Aanvullend onderwijskundig onderzoek 

Leerling wordt aangemeld voor verder intern dan wel  
extern onderwijskundig onderzoek. 

Voor aanvullend onderwijskundig onderzoek is schriftelijke toestemming van ouders 
nodig 

 

Voor de leerling wordt een OPP 
opgesteld. 

De leerling krijgt specifieke interne en/of 
externe ondersteuning. 
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4.2. Leerlingvolgsysteem 
De school gebruikt als leerlingvolg-/ administratiesysteem het softwareprogramma ParnasSys. 
Voor wat betreft de toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen maken we gebruik 
van de IEP-toetsen en voor individuele momenten de Schoolvaardigheidstoetsen. Een goed en 
nieuw instrument voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionel ontwikkeling wordt 
momenteel bekeken, onderzocht en zo spoedig mogelijk in gebruik genomen. Zodra we een 
definitieve keuze hebben gemaakt zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 
 
4.3. Voorzieningen voor specifieke leerlingbehoeften 
Leerlingen worden bij basisschool Het Koraal veelal aangemeld vanwege hun specifieke 
onderwijsbehoeften welke in het reguliere school niet voldoende geboden kunnen worden. 
Speciale voorzieningen die nodig zijn om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling 
zullen worden ingezet en/of eventueel vanuit de school worden aangeschaft als het onderwijs aan 
deze leerling daarom vraagt mits deze voorzieningen/materialen door de school te bekostigen 
zijn. Mocht de school niet in staat zijn om in dergelijke voorzieningen of materialen te voorzien, 
zal er, samen met ouders en ander betrokkenen, naar andere oplossingen worden gezocht. 
Ouders worden vanzelfsprekend hiervan op de hoogte gesteld. 
 
4.4. Observaties, toetsen en rapportage 
Door het schooljaar heen worden de leerlingen geobserveerd en getoetst. Daarnaast worden er 
2x per jaar de IEP-toetsen per vakgebied afgenomen. De IEP-toetsen worden gebruikt om een 
beeld te krijgen van de vorderingen en de ontwikkeling van de leerling binnen de verschillende 
vakgebieden. Met behulp van deze toetsen kunnen we zien of de leerlingen de gestelde doelen 
hebben bereikt, onze leerkrachten het programma op het juiste niveau aanbieden en verwerken 
en/of het individuele leerprogramma met de leerlijnen bijgesteld moet worden.  
De IEP-toetsen zijn door de onderwijsinspectie goedgekeurd om te gebruiken als 
leerlingvolgsysteem. Er zijn toetsen voor de vakken: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en hoofdrekenen. 
Alle toetsscores en observaties worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem en van daaruit zal 
er tweemaal per schooljaar een rapportage worden gemaakt. Begin februari en aan het einde van 
het schooljaar zal de leerling naar aanleiding van al deze gegevens in het leerlingvolgsysteem een 
rapport ontvangen.  
 
Na het ontvangen van het rapport zal er een oudergesprek gepland worden. In dit gesprek zal het 
rapport worden toegelicht. Lopende het schooljaar zult u als ouder t.a.v. deze toetsen nog meer 
informatie ontvangen. 
 
4.5. Schoolverlaters en vervolgonderwijs 
Wanneer u kind onze school gaat verlaten door verhuizing e.d. dient u dat tijdig, minimaal 2 
maanden van te voren, door te geven aan de directeur. De laatste week voor de uitschrijving 
zorgt basisschool Het Koraal voor een onderwijskundig rapport dat u kunt overdragen aan de 
nieuwe school.  
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Leerlingen in de bovenbouw die in de loop van het schooljaar 12 jaar worden, of waarover met de 
ouders andere afspraken zijn gemaakt, doen mee aan het schoolverlatersonderzoek. Dit 
eindonderzoek bevat de volgende onderdelen: 
-  Het IEP-leerlingvolgsysteem; 
-  Observaties en bevindingen van leerkracht, intern begeleider en directeur; 
-  De verplichte eindtoets in april/mei, IEP-eindtoets, afgenomen bij kinderen met een IQ 

hoger dan 75; 
 
Eventueel kunnen daarnaast de volgende onderdelen nog worden toegevoegd aan dit 
eindonderzoek: 
-  Het OPP (ontwikkelingsperspectief; jaarlijks besproken met de ouders); 
-  Intelligentie onderzoek (afgenomen door een orthopedagoge/GZ-psychologe); 
-  Schoolvaardigheidstoetsen als extra diagnostisch gegeven; 
 
Wettelijke voorschriften bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind mag 
doorstromen, op basis van de verzamelde gegevens. 
Het basisschooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. 
Dat wil zeggen: de middelbare school moet de leerling in principe toelaten op het niveau van het 
schooladvies. 
 
Basisschool Het Koraal zorgt voor een goede overdracht van het onderwijskundig rapport (OKR). 
De school voor voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport (OKR) of 
zij een leerling de juiste ondersteuning kunnen bieden, wel of niet aannemen. Om deze reden 
bespreken wij het OKR met de ouders voordat wij het naar het VO sturen. 
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5. Praktische informatie 
 
5.1. Aanmeldprocedure 
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden bij Het Koraal, dan kunt u een gesprek met de directeur 
aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat basisschool Het Koraal voor uw kind kan 
betekenen voor wat betreft het onderwijs. Eventueel kan er contact worden gezocht met de 
huidige school. Met behulp van de informatie die we verzamelen t.a.v. de ontwikkeling van uw 
kind bepaald de directeur samen met de intern begeleider of en wanneer de leerling geplaatst 
kan worden.  
Soms is in deze procedure contact met het Expertise Center Onderwijs Zorg Bonaire en en/of een 
andere externe instanties noodzakelijk. In de procedure kan het verder zo zijn dat u kind een 
aantal dagen mee gaat lopen in de groep om te kijken of het onderwijs en ook de groep aansluit 
bij de (specifieke) behoeften van uw kind.  
 
Wanneer de directeur toestemming geeft voor plaatsing moet u de volgende praktische zaken 
regelen;  
1. Intakeformulier invullen + inschrijfgeld als borg betalen  
2. Uw kind afmelden op de oude school 
3. Bewijs van uitschrijving en het leerling-dossier cq. onderwijskundig rapport van de oude school 
opvragen 
4. Een kopie maken van het laatste rapport/ portfolio en eventuele van verslagen van specifieke 
onderzoeken 
5. De eerste schooldag dienen alle documenten bij de directeur te worden ingeleverd. 
 
5.2. Schoolgeld 
Het schoolgeld is voor dit schooljaar vastgesteld op $350,00 incl. ABB per maand. Het schooljaar 
telt 12 maanden (augustus t/m juli). Het schoolgeld moet voor elke eerste van de betreffende 
maand worden betaald.  
Naast het schoolgeld betaald u bij aanmelding eenmalig $350,00 incl. ABB inschrijfgeld. Dit 
wordt ingezet als borg en gebruikt als laatste maand schoolgeld mocht uw kind de school gaan 
verlaten. 
 
Gaat uw kind tijdens het schooljaar de school verlaten, dan heeft u een opzegtermijn van 2 
maanden. Vertrekt het kind aan het einde van het schooljaar, dan moet u hem/haar vóór 1 mei 
afmelden.  
 
Het schoolgeld kunt u storten op het volgende rekeningnummer;  
Orcobank 7650160195 t.n.v. Stichting Ieder kind een Talent 
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5.3.  Schooltijden 
Op Het Koraal komen de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 08.00u-12.30u naar  school. Er 
is voor de bovenbouw één keer een pauzemoment, waarbij wat gegeten en gedronken kan 
worden. Voor de onderbouw zijn er twee pauzemomenten ingeroosterd. 
De school is vanaf 7.45u geopend. Vanaf dat moment mogen de leerlingen naar binnen. Voor 
7.45u is er géén toezicht aanwezig en kunnen de kinderen nog niet het schoolplein op. 
 
De leerlingen worden op tijd op school verwacht, zodat het onderwijs echt om 08.00u kan 
beginnen. Leerlingen die te laat op school komen, worden door de leerkracht of de directeur 
aangesproken. Wanneer een kind veelvuldig te laat komt, volgt er een gesprek met de directeur 
en/of de leerplichtambtenaar.  
Bij het ophalen om 12.30u wachten de ouders bij de poort op hun kind. De leerkracht begeleidt 
de leerlingen tot aan de poort.  
Veranderingen van schooltijden zijn mogelijk i.v.m. bijvoorbeeld Coronamaatregelingen. 
 
5.4. Schoolvakanties en studiedagen 
Voor het schooljaar 2022/2023 staan voor de Bonaire de volgende schoolvakanties en feestdagen 
gepland. 
 
Schoolvakanties en feestdagen 2022-2023 
Bonairedag 6 september 2022 
Regatta vakantie 3 oktober 2022  t/m 7 oktober 2022 
Koninkrijksdag 15 december 2022 
Kerstvakantie 23 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Kindercarnaval 13 februari 2023 
Grote carnaval 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 
Paasvakantie 6 april 2023 t/m 14 april 2023 
Koningsdag 27 april 2023 
Extra vrije dag 28 april 2023 
Dia di Rincon 30 april 2023 
Dag van de Arbeid 1 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023 

 
Verder hebben wij nog een zestal studiedagen; 10 oktober 2022, 25 november 2022,  
10 februari 2023, 27 maart 2023, 17 mei 2023 en 7 juli 2023. 
 
5.5. Leerplicht, ziekmelding en schoolverzuim  
Alle leerlingen worden van maandag t/m vrijdag elke dag op school verwacht. De leerplicht BES 
geldt voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. De leerplicht BES houdt toezicht op naleving van de 
leerplicht. Meerdere keren per jaar worden er steekproeven genomen bij  
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aanvang van de schooldag. De leerplicht van Bonaire is te bereiken op het nr. 717-2211. 
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, dient u dit vóór 
schooltijd aan de directeur of leerkracht door te geven. Dit kunt u doen via onze schoolapp. 
Alle verzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld. Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, 
neemt de leerkracht contact met u op. 
 
5.6. Aanvraag verlof 
Ouders van schoolgaande kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde vakantieperiodes 
van de school. Vakantieverlof kan alleen opgenomen worden als de leerling door de aard van het 
beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan.  
 
Leerlingen krijgen voor een religieuze feestdag één dag verlof. Dit dient vooraf aangevraagd te 
worden bij de leerplichtambtenaar. Daarnaast is het belangrijk om tegelijkertijd de leerkracht en 
directeur te informeren. 
 
Leerlingen kunnen verder onder bijzondere omstandigheden extra verlof krijgen. Redenen 
kunnen zijn uitzonderlijke omstandigheden waardoor de leerling niet naar school kan komen. Dit 
kan zijn voor een huwelijk, jubileum, verhuizing of voor een begrafenis. De volgende 
gebeurtenissen vallen niet onder deze omstandigheden: verjaardagen, familie of vriendenbezoek 
in buitenland, activiteiten van verenigingen, enz. Hiervoor wordt dus geen extra verlof gegeven.  
 
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het dus mogelijk om extra verlof aan te vragen voor extra 
vakantiedagen, religieuze verplichting of andere omstandigheden. U moet dit verlof ruim van 
tevoren aanvragen bij de leerplicht en de directeur.  
 
5.7. Afwezigheid van de leerkracht 
In een groep zijn op een gewone schooldag veelal twee personen aanwezig. Dat is een bevoegd 
leerkracht die veelal vergezeld wordt door een leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent. 
Samen hebben zij de verantwoordelijkheid voor de groep.  
Bij ziekte of afwezigheid van de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent zoekt de directie 
naar een invalkracht.  Mocht deze niet gevonden worden dan draait de leerkracht de groep 
alleen.  Mocht de leerkracht ziek of afwezig zijn dan zoekt de directie ook voor een invalkracht. 
Mocht er geen leerkracht worden gevonden dan zal de school genoodzaakt zijn om de leerlingen 
naar huis te sturen.   
 
5.8. Procedure bij het niet tijdig voldoen van het schoolgeld 
Gelijktijdig met het inschrijven van de leerling ontvangen de ouders de gegevens voor het 
voldoen van het schoolgeld. Wanneer er een achterstand van betaling van het schoolgeld wordt 
geconstateerd, zullen ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.  
De ouders ontvangen per mail een herinnering om het schoolgeld dan alsnog zo spoedig 
mogelijk over te maken en tevens zullen de ouders worden geïnformeerd over de gevolgen als de 
betaling van het schoolgeld uitblijft. 
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Mocht de betaling toch uitblijven dan zal de school genoodzaakt zijn de onderwijsovereenkomst 
(en dus het onderwijs aan uw kind) te beëindigen en zal de leerplichtambtenaar op de hoogte 
worden gesteld van diens verwijdering van de school.  
 
5.9. Schorsing en verwijdering 
De school zal, voor iedere leerling die op school is geplaatst, zijn uiterste best doen om deze 
leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden. Toch kan er een situatie ontstaan die schadelijk is 
voor de ontwikkeling van het kind en/of de groep. In dergelijke situatie kan de school de nodige 
zorg niet meer op een verantwoorde wijze verzorgen. In overleg met de ouders zullen wij dan 
naar een passende oplossing zoeken.  
Verder zal de school leerlingen moeten verwijderen wanneer ouders niet willen meewerken aan 
belangrijke onderzoeken en/of uitkomsten van onderzoeken, die wenselijk zijn voor de 
begeleiding en het onderwijs van de leerling. Door het niet meewerken aan en/of tegenwerken 
van deze onderzoeken en adviezen, komen we in een situatie waarvoor wij niet meer de 
verantwoording kunnen dragen om het onderwijs op maat af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerling.  
 
5.10. Klachtenregeling  
Op basisschool Het Koraal streven wij naar een goede communicatie en samenwerking met 
ouders. Maar overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden er af en toe 
fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Ons uitgangspunt is wel dat problemen 
opgelost moeten worden. Het is zowel voor de school als voor de ouders (en natuurlijk het kind) 
niet goed om met problemen rond te blijven lopen. Klachten moeten daarom zo snel en 
zorgvuldig mogelijk worden afgehandeld. Het is belangrijk dat u weet welke procedure wij 
hiervoor hanteren.   
 
1. Bij een klacht vragen wij u deze eerst met de betreffende medewerker van de school te 
bespreken. In de meeste gevallen zal hiermee het probleem opgelost kunnen worden. 
 
2. Lukt het niet om met de betreffende medewerker tot een oplossing te komen, dan kunt u een 
afspraak met de directeur maken. U geeft bij het maken van de afspraak aan dat u al met de 
betreffende medewerker heeft gesproken, maar dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid. 
De directeur zal dan samen met u het probleem bespreken en proberen op te lossen. Indien 
gewenst wordt de betreffende medewerker bij dit gesprek uitgenodigd.  
 
3. Mocht het gesprek met de directeur alsnog niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kunt u 
uw klacht schriftelijk melden bij het bestuur van Het Koraal. Het bestuur onderzoekt het probleem 
door met alle partijen een gesprek te hebben. Uiterlijk 4 weken na het indienen van uw klacht 
doet zij een uitspraak. 
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Contactgegevens bestuur; 
Stichting Ieder kind een Talent 
Kaya Jupiter #15 
Kralendijk, Bonaire CN 
t.a.v. Jolanda Hodzelmans – de Zeeuw, vice-voorzitter 
 
Natuurlijk doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat u van deze regeling gebruik moet 
maken. 
 
5.11. Schoolgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van 
alle kinderen van 0-19 jaar. Het consultatiebureau is voor de kinderen van 0-4 jaar en de 
schoolgezondheidszorg is voor de kinderen van 4-19 jaar. De JGZ is sinds kort bij Sentro Akseso 
aangesloten, hier werken we nauw samen met pedagogische medewerkers, maatschappelijk 
werkers en kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties. Wat doet de schoolgezondheidszorg 
onder andere? 
• Gezondheidsonderzoek 5 & 10-jarigen: 

Voor dit onderzoek worden alle 5 & 10-jarige leerlingen uitgenodigd om te komen wegen, 
meten en om de ogen en oren te onderzoeken. De kleding blijft bij dit onderzoek aan. 
Later ontvangen ouders een terugrapportage. Ouders krijgen een vragenlijst om 
voorafgaand aan het bezoek in te vullen. Soms kan een kind worden opgeroepen voor de 
arts of voor een herhaling.   

• Schoolvaccinaties: 
Onder onze taak valt ook het geven van de reguliere vaccinaties die volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven. Bij 4 jaar wordt de DKTP (eventueel BMR) 
gegeven en bij 9 jaar de DTP (eventueel BMR) & HPV bij meisjes. We komen hiervoor op 
school en als ouders het niet via school willen, bieden wij elk jaar een aantal prikmiddagen 
aan. Hiervoor ontvangen ouders eerst een brief. U kunt altijd contact opnemen voor meer 
informatie.  

• Onderzoek op verzoek: 
Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas een leerling zit, om een extra afspraak te 
maken als er vragen of problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de JGZ kunnen 
een extra onderzoek aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, 
de groei opvoeding of motoriek. Aanvragen kan via school of direct bij JGZ. 

• Vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien: 
Met vragen over deze onderwerpen kunt u terecht bij Sentro Akseso. We hebben genoeg 
expertise in huis om u hierbij te helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onderstaande telefoonnummers.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Onderstaand de contactgegevens: 
Gisella Clementina & Terra Sandberg 
Schoolgezondheidszorg verpleegkundigen 
Telefoon: +599 7177300 
Whatsapp: +599 7015258 
Email: schoolgezondheidszorg@aksesobon.com 
 
5.12. Overige afspraken 
Pauze, eten en drinken; 
Leerlingen hebben op school, afhankelijk van de groep waarin ze zitten, 1 of 2 keer pauze. Na de 
pauze hebben de leerlingen tijd om iets te drinken en te eten. We vragen u om een kleine 
gezonde versnapering of snack mee te geven naar school. Chips, snoep e.d. worden niet gezien 
als gezonde snacks en zien wij dus ook niet graag op school. Ze dragen namelijk niet bij aan een 
gezonde ontwikkeling van uw kind. 
 
Trakteren; 
Wanneer kinderen jarig zijn, mogen ze natuurlijk trakteren in hun klas. Overleg van tevoren met 
de leerkracht van uw zoon of dochter op welke dag uw kind kan trakteren. Trakteren in de klas 
gebeurt altijd aan het einde van de dag tussen 12 en half 1. Ook hierbij vragen wij voor een 
passende, liefs gezonde, traktatie. 
 
Schoolkleding; 
Basisschool Het Koraal hanteert vooralsnog géén uniforms. We hebben nog geen betaalbare 
oplossing gevonden voor een kleine afname. 
Kinderen mogen met gepaste vrijetijdskleding naar school komen. Onder passend verstaan wij 
broeken van minimaal knielengte. Deze lengte geldt ook voor rokken en jurken. 
Daarnaast worden mouwloze shirts als passend gezien als deze sluitend zijn aan het lichaam. 
Spaghetti-tops e.d. zijn niet toegestaan.  
Verder dragen de leerlingen schoenen of sandalen. Teenslippers zijn eveneens niet toegestaan.  
 
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen sportkleding. 
 


