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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van De Wegwijzer,

Karin ter Horst

Directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Wegwijzer
Meidoornlaan 17
3465TK Driebruggen

 0348501254
 https://wegwijzer.d4w.nl
 wegwijzer@d4w.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Karin ter Horst wegwijzer@d4w.nl

De directie is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

110

2019-2020

De afgelopen jaren heeft ons leerlingaantal zich gestabiliseerd rond de 115 leerlingen. Dit niet al te 
hoge aantal heeft als voordeel dat de school een kleinschalig karakter heeft, waar elk kind bij naam 
wordt gekend.

Schoolbestuur

Stg. voor Protestants Christ. Prim. Onderw. De Vier Windstr.
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 2.783
 http://www.d4w.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland                           
.

1.2 Profiel van de school
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Kernwoorden

KleinschaligProtestants Christelijk

Goede basis Veilige sfeer

Missie en visie

Op de Wegwijzer kennen we elkaar allemaal bij naam. We vinden het belangrijk om onze kinderen een 
veilige basis te bieden.

Dat doen we op protestants christelijk grondslag. We willen de kinderen respect voor elkaar bijbrengen 
met als uitgangspunten: wij helpen elkaar en wij zijn te vertrouwen. Dat zijn ook de twee basisregels uit 
de kanjertraining, welke we in elke klas geven.

Daarnaast moet de basis van leervakken goed zijn: degelijk lees-, taal- en rekenonderwijs. Dat is waar 
we voor staan op de Wegwijzer.

Onze kernwaarden zijn dan ook Passie, Geloof, Kwaliteit, Samenwerken en Veiligheid. 

Prioriteiten

Samengevat: Goed en modern onderwijs.

- inspelen op de interesses van leerlingen en maatschappelijke projecten: de buitenwereld naar binnen 
halen.

- zorgen voor een vertrouwde en veilige leeromgeving. Dat deden we al, nu is het tijd voor de puntjes 
op de i: aandacht voor elkaar en duidelijke regels zichtbaar.

- meer aandacht voor creatieve vakken, ook groepsdoorbroken

- ontdekkend leren: werken met een datamuur (een muur met vragen, antwoorden, afbeeldingen, 
werkstukken en onderzoekjes over een bepaald thema) en zorgen voor een rijke leeromgeving (een 
leeromgeving met veel materialen, voorbeelden en spullen, die kinderen kunnen bekijken en 
onderzoeken of waar ze mee kunnen spelen).

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.

Identiteit

Onze school kenmerkt zich door een open aannamebeleid. Dat betekent dat alle kinderen (en hun 
ouders) welkom zijn op de Wegwijzer, mits zij de christelijke identiteit respecteren.
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Er wordt dagelijks gebeden en regelmatig worden Bijbelverhalen gelezen of verteld. Ook zingen we 
moderne christelijke liedjes met de kinderen. De grote christelijke feestdagen vieren we met de klas of 
de hele school.

Daarnaast hebben we in de klas regelmatig gesprekken over de christelijke normen en waarden, maar 
ook over andere geloven. Respect voor de ander staat hierbij hoog in het vaandel.
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Er zijn vijf groepen op de Wegwijzer.

De meeste hiervan zijn combinatiegroepen. Waar mogelijk worden groepen gesplitst of ondersteund, 
zodat elk kind de hulp en begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft.

Binnen ons kleine team worden alle lessen door de leerkrachten zelf gegeven, alleen voor gym is er in 
groep 3 t/m 8 een vakdocent. Incidenteel is er een gastdocent voor bepaalde vakken of thema's.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt er in eerste instantie een leerkracht uit de 
invalpool benaderd.

Door het huidige lerarentekort lukt dit niet altijd. In dat geval proberen we het intern op te lossen: door 
een collega uit het team extra te laten werken, een onderwijsassistent te laten invallen of door een 
ervaren stagiaire te laten lesgeven.

Als dit niet mogelijk is, bekijken we of de kinderen uit de betreffende groep verdeeld kunnen worden 
over andere groepen met een pakketje werk. Dit kan alleen als het om één (halve) dag gaat.

In het uiterste geval moeten we een klas kinderen 'naar huis sturen'. Hierover wordt dan zo vroeg als 
mogelijk gecommuniceerd aan de ouders via e-mail en Social Schools. Wanneer ouders geen opvang 
voor hun kind kunnen regelen, zal de school hiervoor zorgen

Gelukkig is het de afgelopen jaren slechts sporadisch voorgekomen dat we een groep kinderen 'naar 
huis moesten sturen'.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalactiviteiten
2 u 30 min 2 u 30 min

Rekenactiviteiten
1 uur 1 uur 

Speelwerktijd
8 u 45 min 8 u 45 min

Bewegingsonderwijs 
(buiten spelen en gym) 7 u 30 min 7 u 30 min

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 45 min

Overig
1 uur 1 uur 

In groep 1 en 2 is nog veel ruimte om te spelen. Spelen is bij jonge kinderen niet alleen ontspanning, 
maar ook een groot leerproces. Kinderen ontwikkelen door te spelen namelijk hun motoriek, sociale 
vaardigheden en hun taal.

In groep 1 en 2 wordt spelen afgewisseld met kringmomenten en werklessen. Bij die werklessen leren 

Hier staat de onderwijstijd per vak per leerjaar genoteerd.

Van deze tijden kan afgeweken worden, wanneer blijkt dat een (deel van een) groep meer tijd nodig 
heeft voor een bepaald vak. Dit gebeurt dan in overleg met de intern begeleider
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de kinderen een opdracht uit te voeren. Het draagt bij aan hun concentratie en taakgerichtheid.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Op de Wegwijzer worden de zogeheten RTL-vakken (Rekenen, Taal en Lezen) doorgaans in de ochtend 
uitgevoerd. In de middag is er ruimte voor wereldoriëntatie en creatieve vakken.

De dag wordt altijd begonnen met godsdienst (levensbeschouwing): christelijke liedjes, een 
Bijbelverhaal en een gebed.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 4 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
4 u 30 min 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 30 min

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
(Kanjertraining)

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Overig
2 u 15 min 2 u 15 min 15 min 45 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• rolstoeltoegankelijk toilet

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

De school heeft een goede overdracht met de peuterspeelzaal, die in hetzelfde gebouw zit.

De Wegwijzer is geen specifieke VVE-school, wel wordt twee maal per week extra taalonderwijs (vooral 
woordenschat) aangeboden aan leerlingen uit groep 1 t/m 3 met een taalachterstand. Hiervoor wordt 
een ervaren ouder ingezet. We gebruiken hiervoor de methode Ik&Co.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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In de groep zelf wordt de methode Kleuterplein gebruikt voor het aanbod op gebied van taal en 
rekenen. Voor rekenen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van de methode 'Met sprongen vooruit'. 
Ook wordt regelmatig gewerkt met een thema van www.kleuteruniversiteit.nl

De kinderen worden gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem van Kleuterplein en daarnaast 
worden vanaf eind groep 1 CITO-toetsen afgenomen. Kinderen die extra uitdaging of ondersteuning 
nodig hebben, zijn zo goed in beeld en zij krijgen in kleine kringen of van de onderwijsassistent extra 
aanbod.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Wij kunnen in de volgende gevallen goed onderwijs bieden (dit valt binnen onze basisondersteuning):
• kinderen met problemen met lezen, taal en rekenen (RT)
• kinderen die duidelijk extra uitdaging nodig hebben, begaafde leerlingen
• Kinderen met een taalachterstand of met taal-spraakmoeilijkheden 
• kinderen met een fysieke beperking, zoals gehoor, verminderd zicht of een lichamelijke 

beperking.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 4

Klassenassistent 10

Onderwijsassistent 6

Rekenspecialist 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De kanjertraining voldoet aan alle eisen van een anti-pestprogramma.

Daarnaast pakken we pesten aan met behulp van ons pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Met behulp van leerling-, leerkracht- en ouderenquêtes volgen we de veiligheidsbeleving van kinderen 
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en hoe ouders en leerkrachten dit zien. Uit deze vragenlijsten halen we verbeterpunten voor in het 
schoolplan en jaarplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon (Miranda Mak) en intern begeleider (Ilse Blok) monitoren dit. Pestincidenten 
worden daarnaast altijd in het hele team gedeeld, zodat alle leerkrachten ervan op de hoogte zijn en 
extra alert zijn.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Miranda Mak. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via miranda.mak@d4w.nl.
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

Op onze school is een interne contactpersoon aanwezig. Bij haar kunnen ouders altijd terecht om, 
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar het verhaal luisteren 
en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. 

De contactpersoon kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld 
door ons schoolbestuur en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De externe 
vertrouwenspersoon is er om verder over de klacht te praten en te ondersteunen bij eventuele verdere 
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn 
strikt vertrouwelijk.   

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De 
klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen 
maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.   

We gaan er vanuit dat ouders met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaan, 
bijvoorbeeld de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen ouders bij de directie van de school 
terecht. Als ouders daarna niet tevreden zijn dan kunnen zij het bestuur van De Vier Windstreken 
inlichten, dat samen naar een oplossing zal zoeken. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd via e-mail. De leerkrachten en directie sturen mededelingen, informatie 
en oproepjes via de mail. Ook de maandelijkse nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd.

Daarnaast worden er regelmatig kleine verslagjes en foto's van activiteiten gepost op Social Schools, 
een besloten website voor ouders.

Tot slot kunnen ouders inloggen in het ouderportaal van ons administratiesysteem Parnassys. Zo 
kunnen zij de resultaten (cijfers en CITO-toetsen) van hun kind inzien.

Deze visie is in ontwikkeling

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen, schoolvoetbaltoernooi, projectavond, musical groep 8

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een agenda van school. We vragen hiervoor een bijdrage van €2,50

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

• schoolraad, een klankbordgroep en adviesorgaan
• Gebedsgroep van ouders die voor de school bidden

• het rijden en begeleiden bij sportactiviteiten, zoals een voetbaltoernooi
• het rijden en begeleiden bij excursies, zoals de bibliotheek of een natuurexcursie
• leerlingen begeleiden bij het werken met de Pittige plustorens (uitdagend werk voor begaafde 

kinderen)
• leerlingen begeleiden met taalondersteuning
• creatieve activiteiten, zoals pepernoten bakken, helpen bij het instuderen van de musical van 

groep 8 of met handvaardigheid 
• boeken lenen en terugbrengen bij de bibliotheek (die staat namelijk in een ander dorp)
• lamineren en kaften
• luizen pluizen
• school versieren in thema
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Bij ongelukjes waarbij uw kind schade veroorzaakt, wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op 
de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Wanneer dit niet mogelijk is of niet van toepassing is, 
heeft de school een verzekering hiervoor.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch of mondeling bij de leerkracht.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via het aanvraagformulier, dat gedownload kan worden via de website of opgehaald kan worden bij de 
directie.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten zijn voor ons een mooi meetmoment om onze resultaten te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde.

Daarnaast vergelijken we de resultaten met het voorgaande toetsmoment: is er voldoende groei 
geweest?

Van de tussentoetsen worden analyses gemaakt, zodat duidelijk wordt op welke gebieden verbetering 
nodig is. Op deze gebieden wordt in de betreffende groep(en) extra instructie en oefening gegeven.

In januari en juni worden vanaf groep 3 de volgende CITO-toetsen afgenomen: Technisch lezen, 
begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling.

In groep 1/2 worden Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters afgenomen.

5.2 Eindtoets

Wij nemen sinds een paar jaar de Route 8 eindtoets af. Een digitale toets, die zich aanpast aan het 
niveau van de kinderen. Heel prettig voor de kinderen: als ze het moeilijk vinden, krijgen ze iets 
makkelijkere vragen en als ze het makkelijk vinden, worden de vragen juist moeilijker.

De gemiddelde score van de eindtoets is al jaren op voldoende tot bovengemiddeld niveau. In 2018-
2019 viel de score voor het eerst wat tegen. We scoorden benedengemiddeld. Een goede verklaring 
hebben we hier niet voor kunnen vinden. Wel hebben we goed gekeken op welke onderdelen de 
leerlingen zwakker scoorden en hier in schooljaar 2019-2020 meer aandacht aan besteed om te 
voorkomen dat er door meer groepen zwak gescoord wordt op deze onderdelen.

De eindtoets is belangrijk, maar niet allesbepalend bij ons op school. Voor het schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs wordt vooral gekeken naar de resultaten van de kinderen in eerdere schooljaren, 
de werkhouding en motivatie van de leerling en het beeld dat de leerkrachten van het kind hebben. 
Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan bekijken we met de ouders en 
de leerling samen of het advies bijgesteld moet worden. Valt de toetsscore lager uit, dan verandert dit 
niets aan het advies.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 7,1%

vmbo-k 21,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t 7,1%

vmbo-(g)t 7,1%

vmbo-(g)t / havo 7,1%

havo 7,1%

havo / vwo 21,4%

vwo 14,3%

onbekend 7,1%

De leerlingen die in 2019 de Wegwijzer verlieten zijn allemaal terecht gekomen in een brugklas met een 
passend niveau.

Een enkele leerling is in een brugklas met een wat hoger niveau geplaatst, omdat de eindtoets 
positiever uitviel dan het eerdere advies.

5.4 Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

vertrouwen

veiligheidsamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De Wegwijzer wil een basisschool zijn waar alle kinderen zich veilig voelen. We vinden samenwerking 
belangrijk en stimuleren dat binnen alle lessen. We werken veel met coöperatieve werkvormen.

De basisregels van de Kanjertraining staan centraal in onze school:

• We helpen elkaar
• We zijn te vertrouwen
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig

In alle klassen wordt de Kanjertraining gegeven (www.kanjertraining.nl).

Aan de hand van verhalen worden veel oefeningen en rollenspelen gedaan om de sociale vaardigheid 
van kinderen te verbeteren.

Jaarlijks vullen de kinderen en de leerkrachten een vragenlijst over sociale veiligheid en sociaal-
emotionele ontwikkeling in via het leerlingvolgsysteem 'Zien!' en de vragenlijst van WMK.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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Op de Wegwijzer werken we met een schoolplan en jaarplannen.

In het jaarplan staan concreet de doelen voor een schooljaar. De kwaliteit van het onderwijs speelt 
hierin een belangrijke rol.

We willen goed en modern onderwijs bieden. Daarin gaan we met kleine stapjes te werk, omdat we de 
goede resultaten willen behouden.

Belangrijk speerpunt is het werken aan meer eigenaarschap voor de kinderen. Dat betekent dat niet 
alleen de leerkracht bepaalt wat de kinderen gaan leren, maar dat kinderen hierin zelf ook keuzes 
mogen maken. Op die manier zijn ze meer gemotiveerd en leren ze ook meer. Belangrijk hierbij is, dat 
de leerkracht goed in de gaten blijft houden of het kind voldoende leert.

Binnen het team is veel aandacht voor professionalisering op dit gebied. Naast scholing door een 
externe partij, leren we ook veel van elkaar als leerkrachten. Samen leer je meer!

Door de resultaten steeds te monitoren en te analyseren houden we een goed beeld van de 
ontwikkeling van de kinderen en kunnen we snel bijsturen als dat nodig is.

In het nieuwe schoolplan (2020-2024) zijn de volgende speerpunten opgenomen:

1. Inspelen op interesses van de leerlingen d.m.v. maatschappelijke projecten: Buitenwereld naar 
binnen halen. Te denken valt aan culturele activiteiten, gastlessen, een bezoek aan een kerk of 
moskee of aan een bedrijf.

2. Werken aan een nog veiliger leeromgeving: aandacht voor elkaar (zowel naar kinderen, als naar 
ouders als naar collega's) en duidelijke regels zichtbaar.

3. Meer aandacht voor creatieve vakken, ook groepsdoorbroken
4. Ontdekkend leren: werken met een datamuur (een muur met vragen, antwoorden, afbeeldingen, 

werkstukken en onderzoekjes over een bepaald thema) en zorgen voor een rijke leeromgeving 
(een leeromgeving, waarin kinderen kunnen ontdekken, spelen en onderzoeken, doordat er veel 
materialen en voorbeelden beschikbaar zijn).

5. Digitalisering voortzetten: aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, het digibord en de iPads nog 
efficiënter inzetten en ook meer toepassingen zoals Google Classroom gebruiken.

Deze speerpunten worden via de jaarplannen omgezet in acties. In 2020-2021 zal bijvoorbeeld gewerkt 
worden aan de veilige structuur zichtbaarder neerzetten: een schoolregel van de week en afspraken 
meer visualiseren. Ook de handhaving van die schoolafspraken is een aandachtspunt. Wat betreft de 
creatieve vakken zullen we in groep 4 t/m 8 twee periodes van 3 of 4 weken in gaan zetten waarbij 
groepsdoorbroken aan beeldende vorming en drama gewerkt zal worden. Als dit goed gaat zal dit 
uitgebreid gaan worden in volgende schooljaren. En bij het ontdekkend leren willen we bij twee 
thema's van Faqta schoolbreed (groep 5 t/m 8) gaan werken en de betreffende datamuur introduceren. 
Ook hierbij geldt: uitproberen, evalueren, bijstellen en dan uitbreiden.
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6 Schooltijden en opvang

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 hanteert de Wegwijzer een continurooster met het vijf gelijke 
dagenmodel. 

Alle kinderen gaan naar school van 8.30 tot en met 14.15 uur en nemen hun eigen lunch mee, welke zij 
kunnen bewaren in een koeltasje.

De kinderen eten in hun eigen lokaal met de leerkracht of met een onderwijsassistent of ander 
personeelslid.

Elke dag eindigt de school om 14.15 uur, zodat de kinderen een lange middag hebben om huiswerk te 
kunnen maken, spelen en sporten.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:15  -  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:15  -  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:15  -  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:15  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 3 t/m 8 donderdagochtend

Gym wordt in groep 3 t/m 8 gegeven op donderdagochtend in Custwijc door een vakdocent. Voor groep 
3 en 4 begint deze gymles al om 8.15 uur.
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6.3 Vakantierooster

Daarnaast zijn de kinderen ook vrij als het team een studiedag heeft. Deze staan gepland op:

2 oktober 2020, 18 november 2020, 4 februari 2021, 6 april 2021 en 28 juni 2021.

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Paasweekend 02 april 2021 06 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 17 juli 2021 29 augustus 2021

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kindercentrum Waarder, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Kindercentrum Waarder, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De BSO van Kindercentrum Waarder sluit aan bij onze schooltijden en komt de kinderen brengen 
(voorschools) en halen (naschoolse opvang) bij school.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school op dinsdag en donderdag.
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Op 18 december 2020 en 16 juli 2021 hebben de kinderen een vrije middag en zijn ze om 12.00 uit.
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