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DE WEGWIJZER..... 
is een protestants-christelijke basisschool met ongeveer 115 kinderen, vijf groepen, en in 

totaal 10 leerkrachten, een leraarondersteuner en een onderwijsassistent. 

 

DE WEGWIJZER..... 
is een school waar de kinderen, ouders en leerkrachten samen werken aan een 

eigentijdse invulling van het onderwijs.  

 

DE WEGWIJZER...... 
is een school waar we zoveel mogelijk aan de speciale behoeften van elk kind tegemoet 

komen. 

 

 

mailto:wegwijzer@d4w.nl
http://www.d4w.nl/scholen/de-wegwijzer


 3 

INHOUD 

 

VOORWOORD ..................................................................................................... 5 

ONS LOGO .......................................................................................................... 6 

1 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT ................................................................... 6 
1.1. Identiteit van de school .............................................................................. 6 
1.2. Slogan en kernwaarden.............................................................................. 6 
1.3. MISSIE: waar staan we voor? ..................................................................... 7 
1.4. VISIE: waar werken we naartoe? ................................................................ 7 
1.5. Zorgverbreding ......................................................................................... 8 
1.6. Algemene schoolregels ............................................................................... 8 
1.7. Pestprotocol en disciplinaire maatregelen ..................................................... 8 

2 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS ..................................................... 9 
2.1 “DE VIER WINDSTREKEN”: Bestuurlijk en op directieniveau ............................ 9 
2.1 De opvang en aanmelding van nieuwe leerlingen .......................................... 9 

2.1.1 Kinderen met een handicap .................................................................10 
2.2 Regels voor toelating en schorsing .............................................................10 
2.3 Gebruik van de verschillende ruimtes in het schoolgebouw ............................11 
2.4 Het samenstellen van de groepen ...............................................................12 
2.5 Het werken in de groepen .........................................................................12 

3 DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS ............................................................. 15 
3.1 Godsdienstige vorming..............................................................................15 
3.2 Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) .......................................................16 
3.3 Handschriftontwikkeling ............................................................................16 
3.4 Taal-lees ontwikkeling ..............................................................................17 
3.5 Engels ....................................................................................................18 
3.6 Reken- en denkontwikkeling ......................................................................18 
3.7 Wereldoriëntatie.......................................................................................19 
3.8 Creativiteitsontwikkeling ...........................................................................19 
3.9 Cultuuronderwijs ......................................................................................20 
3.10 Bewegingsonderwijs ..............................................................................20 
3.11 Actief burgerschap ................................................................................20 
3.12 ICT ......................................................................................................21 
3.13 Verkeerseducatie ..................................................................................21 

4 DE ZORG VOOR KINDEREN - ZORGVERBREDING ........................................ 22 
4.1 Systeem van leerlingenzorg .......................................................................22 
4.2 Het volgen van de leerlingen .....................................................................23 
4.3 Als het niet meer lukt op school .................................................................24 
4.4 Passend onderwijs ....................................................................................25 
4.5 De wijze waarop ouders betrokken worden bij de zorgprocedure ....................25 
4.6 Begaafdengroep .......................................................................................26 
4.7 Dyslexieverklaring ....................................................................................26 
4.8 Pestprotocol ............................................................................................26 
4.9 Logopedie ...............................................................................................27 

5 PRAKTISCHE INFORMATIE OVER SCHOOLZAKEN ....................................... 29 
5.1 Schooltijden ............................................................................................29 
5.2 Gym .......................................................................................................29 
5.3 Kleuters ..................................................................................................29 
5.4 Groep 8 ..................................................................................................30 



 4 

5.5 Huiswerk .................................................................................................31 
5.6 Agenda’s voor groep 6, 7 EN 8 ...................................................................31 
5.7 Materialen voor groep 3 t/m 8 ...................................................................31 
5.8 Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen ................................................31 
5.9 Thuissituatie van de kinderen ....................................................................33 
5.10 Tussenschoolse opvang (TSO) ................................................................33 
5.11 Buitenschoolse opvang (BSO) .................................................................34 
5.12 Snoepen op school ................................................................................34 
5.13 Regels in geval van schoolverzuim ..........................................................34 
5.14 Veiligheid / Rookvrije school ...................................................................35 

6 DE OUDERS ................................................................................................ 36 
6.1 Informatievoorziening ...............................................................................36 
6.2 Aanpak hoofdluisproblemen .......................................................................38 
6.3 De Schoolraad .........................................................................................38 
6.4 De Medezeggenschapsraad ........................................................................38 
6.5 De Ouderraad ..........................................................................................38 
6.6 Versiercommissie .....................................................................................39 
6.7 De klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat ........................................39 
6.8 Ouderbijdrage ..........................................................................................40 
6.9 Schoolverzekeringen .................................................................................40 

NAWOORD ........................................................................................................ 42 

BIJLAGEN ......................................................................................................... 43 

1   JAARINFORMATIE ...................................................................................... 43 
1.1 Groepsformatie 2019- 2020 .......................................................................43 
1.2 Gymrooster 2019- 2020 ............................................................................43 
1.3 Vakantierooster 2019- 2020 ......................................................................44 
1.4 Studiedagen en -middagen:.......................................................................44 
1.5 Toetskalender 2019-2020 ..........................................................................44 

2 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS ...................................................... 45 
2.1 Inleiding .................................................................................................45 
2.2 De resultaten op onze school .....................................................................45 

3 NAMEN EN E-MAILADRESSEN ..................................................................... 46 
3.1 Teamleden ..............................................................................................46 
3.2 PCPO De Vier Windstreken ........................................................................47 
3.3 Schoolraad ..............................................................................................47 
3.4 Medezeggenschapsraad ............................................................................47 
3.5 Ouderraad ...............................................................................................47 
3.6 Overige adressen .....................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

VOORWOORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De weg naar 
zelfvertrouwen, 

zelfstandigheid en 
doorgaande 

ontwikkeling. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Voor u ligt de schoolgids 2019- 2020.  

Het team van de Wegwijzer gelooft dat kinderen die 

gelukkig zijn, graag willen leren en zich willen 

ontwikkelen. Wij willen de kinderen hierbij 

ondersteunen en hierin begeleiden, vanuit ons 

christelijk geloof.  

 

In deze schoolgids vertellen wij op welke wijze wij 

vorm en inhoud geven aan kwalitatief goed 

onderwijs en op welke manier wij er zorg voor 

dragen de kinderen in hun ‘zijn’ te sterken.   

We maken dagelijks gebruik van methodes die 

voldoen aan de kwaliteitseisen. Informatie hierover 

vindt u terug in hoofdstuk 3. 

 

Door onze werkwijze in de groep en goed 

georganiseerd klassenmanagement komen we 

tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de 

kinderen. Hoe wij dat doen, leest u in hoofdstuk 2.  

Gedurende het jaar volgen wij de leerlingen in hun 

totale ontwikkeling. Alleen wanneer wij de kinderen 

echt kennen, kunnen wij hen het juiste gereedschap 

aanreiken om zich te vormen tot stabiele tieners.  

In hoofdstuk 4 wordt omschreven hoe de zorg 

binnen school is georganiseerd.  

 

Wij zien ouders als onze partners. U vertrouwt uw 

kinderen dagelijks aan ons toe. Door met u in 

contact te zijn en u te betrekken bij school hopen wij 

u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de 

ontwikkeling van uw kind. Hierover leest u in 

hoofdstuk 6, aansluitend op de praktische informatie 

in hoofdstuk 5. Waar wij in deze schoolgids schrijven 

‘ouders’, bedoelen wij ouders en verzorgers. 

   

De jaarlijkse praktische informatie leest u in de 

bijlage. Hierin worden onze ontwikkelingen en 

speerpunten beschreven. Ook zaken als de 

groepsverdeling, het toets- en vakantierooster vindt 

u hierin terug.  

 

We wensen u veel lees- en kijkplezier!  

 

Hartelijke groet,  

Namens het team van De Wegwijzer, 

 

Karin ter Horst, 

Directeur  
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ONS LOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Wegwijzer” 

Het logo van onze school is een wegwijzer, een blanco wegwijzer. Dat is geen vergissing; 

we hebben hem bewust leeg gelaten. 

Ieder moet in het leven een eigen weg vinden, een eigen wegwijzer invullen en een 

richting kiezen die bij hem of haar past. Wij als school hebben daarbij de taak alle 

mogelijke richtingen aan te geven. Zo willen we de kinderen in de acht jaar dat ze bij ons 

zijn, leren zelf hun weg te vinden in deze maatschappij en hen voldoende bagage 

meegeven om verder te gaan.  

 

Eén ding vinden we daarbij heel belangrijk: onze kinderen weten dat wat God ons leert 

het beginpunt is. Wat je ook doet, alles draait om dat centrale punt. Met de draaiende 

lijnen in het logo willen we dat weergeven. Alle wijzers zitten vast aan een mast en 

wijzen naar verschillende kanten. Welke kant je ook uitgaat, welke invulling je geeft aan 

je leven, het zal altijd moeten beginnen bij dit centrum. 

En die mast wijst omhoog, naar God. 

 

1 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

1.1. Identiteit van de school 

We gaan bij het werken met de kinderen uit 

van onze protestants-christelijke 

levensbeschouwing en nemen de Bijbel als 

leidraad voor het dagelijks handelen. Wij 

willen proberen, eerst door kennis van de 

Bijbelse geschiedenis en daarna door 

toepassing daarvan op ons dagelijks leven, 

de kinderen vertrouwd te maken met de 

christelijke waarden en normen en het 

daarmee omgaan in de samenleving. 

 

1.2. Slogan en kernwaarden 

Onze slogan is: “Wegwijzer naar de 

toekomst” 

 

Ieder kind moet in het leven zijn eigen weg vinden. Wij als school mogen daarin de 

kinderen allerlei kennis en vaardigheden aanreiken om zo de weg te wijzen naar de 

toekomst. Deze toekomst ligt in onze maatschappij, daarom kijken we kritisch naar 

maatschappelijke ontwikkelingen en besteden we hier, wanneer wij dat nodig vinden, 

duidelijk aandacht aan in ons onderwijs.  

Belangrijk vinden we dat wat God ons leert  het beginpunt is op de weg naar ieders eigen 

toekomst. 
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De volgende 5 kernwaarden zijn voor de Wegwijzer belangrijk in hoe wij ons werk 

beleven en uitvoeren: 

 

 Passie 

 Geloof  

 Kwaliteit 

 Samenwerking 

 Veiligheid 

 

Deze kernwaarden zijn verder uitgewerkt in onze missie en visie. 

1.3. MISSIE: waar staan we voor? 

We geloven op de Wegwijzer in God. We geloven in Zijn liefde, de liefde voor elkaar en 

voor de kinderen. Binnen dat geloof past ook dat we zorg willen dragen voor Zijn 

schepping.  

Kwalitatief goed onderwijs is een vanzelfsprekendheid. We willen dat elk kind zich 

optimaal ontwikkelen kan in onze school. We hebben oog voor het individu en stimuleren 

de autonomie van onze leerlingen. 

We vinden het belangrijk dat ieder mens zich veilig voelt in de school. We gaan in goede 

harmonie met elkaar om.  

Samenwerking vindt plaats op alle niveaus: als team werken we zoveel mogelijk samen 

en delen we verantwoordelijkheden. Ook bij kinderen stimuleren we samenwerking èn we 

hebben de samenwerking met ouders hoog in het vaandel. 

Het team op de Wegwijzer werkt hard en is gepassioneerd. De leerkrachten, directie en 

andere personeelsleden hebben hart voor de kinderen en de school. We hebben plezier in 

ons werk en genieten van de mooie momenten met de kinderen. We zijn gedreven om 

gestelde doelen te behalen en halen hier voldoening uit. Dat brengen we over op de 

kinderen. 

 

1.4. VISIE: waar werken we naartoe? 

Op de Wegwijzer willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dat 

betekent dat kinderen samen met de leerkracht verantwoordelijk zijn voor wat de 

kinderen gaan leren. Kinderen werken op hun eigen tempo aan de doelen binnen 

bepaalde leerlijnen. 

Natuurlijk heeft de leerkracht nog wel een belangrijke rol in de begeleiding van de 

kinderen. Deze rol is vooral coachend, monitorend en ondersteunend. 

Kinderen en leerkracht overleggen aan welke doelen de kinderen kunnen werken, 

leerkrachten helpen hen deze doelen te behalen door samen te plannen en waar nodig 

instructie te geven. 

Op deze manier komen we tegemoet aan de talenten van kinderen en wij geloven erin 

dat de kinderen door meer aan te sluiten bij hun ontwikkeling, beter gaan presteren.  

Doordat kinderen meer zelf aan de slag gaan, leren zij op een meer ontdekkende manier. 

Hierin staan de leerlingen niet alleen: samenwerken en samen leren nemen een 

belangrijke plaats in binnen onze school. 

 

We zijn er van overtuigd dat wanneer wij als leerkrachten ons vertrouwen aan de 

kinderen geven wat betreft hun eigen verantwoordelijkheid, dat de motivatie en het 

zelfvertrouwen van de kinderen zal groeien. We willen kinderen het gevoel geven dat zij 

er mogen zijn en dat ze gezien worden. We werken eraan dat de leerlingen als 

zelfbewuste kinderen onze school verlaten: ze kunnen reflecteren op hun gedrag en 

denken, ze kunnen hun werkproces plannen en ze kunnen een doel nastreven. Wij 

streven ernaar dat elk kind op zijn of haar hoogst haalbare niveau de school verlaat; 

daar heeft elk kind recht op! 
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1.5. Zorgverbreding 

Wij willen dat onze leerlingen zoveel mogelijk hun eigen persoonlijke ontwikkeling 

doormaken. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben daarom onze 

bijzondere aandacht. Dat kunnen kinderen zijn bij wie het leerproces niet als vanzelf 

verloopt, maar ook kinderen die op bepaalde gebieden begaafd zijn en dus aan de 

gewone leerstof niet genoeg hebben.  Sommige kinderen hebben een speciale 

gedragsaanpak nodig. Ook deze kinderen willen we zo goed mogelijk begeleiden.         

In hoofdstuk 4 leest u meer informatie over welke voorzieningen we hebben getroffen om 

dit streven ook te kunnen realiseren. 

1.6. Algemene schoolregels 

Binnen onze school hebben we met elkaar de volgende drie “kapstokregels” afgesproken:  

 

 Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 

 

Deze kapstokregels gelden voor iedereen binnen de school. 

Naar aanleiding van deze regels bepalen we aan het begin van het schooljaar samen met 

de kinderen welke regels er hiernaast nog in de groep nodig zijn.  

 

Om te zorgen dat de school op een duidelijke, prettige manier functioneert, hebben we 

een aantal praktische afspraken gemaakt: 

 Voor schooltijd en in de pauze blijven de kinderen buiten. Wanneer ze naar binnen 

willen vragen ze dit aan de meester of juf op het plein.  

 ‘s Morgens mogen alle kinderen in de klas gebracht worden. Het is de bedoeling dat 

de ouders om 8.30 uur de klas weer verlaten, we kunnen dan op tijd beginnen.  

 Als kinderen rolschaatsen of skates dragen, is het de bedoeling dat ze buiten worden 

uitgetrokken. De kinderen moeten vervangende schoenen bij zich hebben. Jassen en 

tassen worden aan de kapstok gehangen, bij voorkeur in een luizenzak. 

 Te veel en slordig geplaatste fietsen belemmeren het spelen op het schoolplein. 

Daarom het verzoek om kinderen die dicht bij school wonen lopend te laten komen. 

We hanteren de regel dat kinderen die over de ophaalbrug, aan de andere kant van 

de Kerkweg of buiten de bebouwde kom wonen op de fiets mogen komen. Op het 

schoolplein is het de bedoeling dat de kinderen met hun fiets aan de hand lopen. 

Buiten het hek mag weer worden gefietst.  

 In de groepen 1 t/m 8 wordt in de ochtendpauze als tussendoortje alleen fruit 

gegeten. Fruit is gezond en bevat geen toegevoegde suikers. Ook zien we het liefst 

dat kinderen gezond drinken mee krijgen.  

 Kinderen mogen op school geen mobiele telefoons bij gebruiken. Wanneer het voor 

een kind nodig is om een telefoon mee naar school te nemen, is dit op eigen 

verantwoording. 

 We verwachten dat leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan. 

Grof en racistisch taalgebruik staan we niet toe. 

 

1.7. Pestprotocol en disciplinaire maatregelen 

Pesten heeft schadelijke gevolgen voor alle betrokkenen maar vooral 

voor het slachtoffer. Door aandacht te besteden aan het pedagogisch 

klimaat hopen we pestgedrag te minimaliseren. Wanneer er sprake is 

van het structureel pesten van een kind, zullen wij daartegen actie 

ondernemen. Soms gebeurt het pesten echter vooral uit school of 

onderhuids. Daarom is het belangrijk dat ouders doorgeven wanneer 

zij signalen van pesten op school opvangen. Wij hanteren op school 

een pestprotocol, u kunt dit inzien bij de directie of op onze website. Meer informatie 

hierover vindt u onder hoofdstuk 4.8.   

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer_public/1b/41/1b41f2e4-f84f-469e-b8b7-40a70f75420e/pestprotocol_2019.pdf
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2 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 

2.1 “DE VIER WINDSTREKEN”: Bestuurlijk en op 

directieniveau 

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting voor Protestants 

Christelijk Primair Onderwijs “De Vier Windstreken”.  

De stichting heeft 17 scholen. “ De Bijbel als Gods Woord is voor alle scholen in de 

stichting de richtlijn voor het handelen en voor het onderwijs dat gegeven wordt. 

 

De scholen van De Vier Windstreken staan in Driebruggen, Waarder, Oudewater, 

Haastrecht, Reeuwijk, Bodegraven, Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen en Oud Verlaat. Al 

deze scholen worden bezocht door in totaal zo’n 3200 kinderen. Er werken ongeveer 250 

leerkrachten. Dat lijkt een groot en onoverzichtelijk geheel. Gelukkig is de stichting zo 

georganiseerd dat ook op plaatselijk niveau en op schoolniveau de inbreng van ouders 

gewaarborgd is. 

Elke school heeft een eigen schoolraad waarin ouders meedenken en advies kunnen 

geven over allerlei zaken die onze school aangaan. Ook heeft onze school een eigen 

medezeggenschapsraad en een eigen ouderraad. Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige 

contacten met de andere scholen. Zo hebben de directies en intern begeleiders 

regelmatig contact. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden hebben zitting 

in een gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad (GMR). De zaken die gezamenlijk 

kunnen, worden ook gezamenlijk aangepakt. Op deze manier vloeien kennis en knowhow 

naar alle scholen, die daar hun voordeel mee kunnen doen. 

 

Op iedere school van de stichting is een integraal verantwoordelijk directeur aanwezig. 

Deze wordt ondersteund door een managementteam. De grootte van dit MT is 

afhankelijk van de grootte van de school. Het managementteam kan op verschillende 

manieren worden ingevuld.  

Deze constructie heeft als groot voordeel dat de directeur helemaal kan worden 

vrijgeroosterd voor directietaken. De directeur heeft dus geen lesgevende taak meer en 

kan zich, samen met het managementteam, volledig richten op het leiden van teams en 

op de organisatie van het onderwijs binnen de school.   

Op onze school is een integraal verantwoordelijke directeur voor drie dagen per week. 

Het MT bestaat daarnaast uit de intern begeleider en een leerkracht met een aantal 

coördinerende taken binnen school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de zorg. Beiden leveren daarnaast ook beleidsmatig een belangrijke 

bijdrage.   

 

2.1 De opvang en aanmelding van nieuwe leerlingen 

Wanneer een kind vier jaar wordt, is het welkom bij ons op school. Nieuwe kinderen 

krijgen de mogelijkheid om in de tijd voor hun vierde verjaardag alvast drie keer een 

dagdeel te komen kijken in hun nieuwe klas. Deze zogenaamde wenafspraken worden 

gemaakt in overleg met de groepsleerkracht. Dit kan gebeuren vanaf het moment dat 

het kind 3 jaar en 10 maanden oud is.  

Leerlingen die in de zomervakantie 4 jaar worden, mogen één middag komen kijken voor 

de vakantie. Dit doen we op de middag dat alle leerlingen doorschuiven naar de groep 

waarin ze in het nieuwe schooljaar komen te zitten. 

 

Nieuwe kleuters mogen vanaf de dag na hun vierde verjaardag elke dag komen. Soms is 

het nodig om dit op te bouwen, bijvoorbeeld door eerst alleen ’s morgens te komen. Dit 

is bij elk kind verschillend en kan, in overleg met de leerkracht, afgesproken worden.  

Wanneer een kleutergroep erg groot is, overlegt de school met de ouders over de 

mogelijkheid om de jongste leerlingen een gedeelte van de week op school te laten 

komen of om na een volgende schoolvakantie te starten. We streven er echter naar om 

alle nieuwe leerlingen direct de hele week te kunnen plaatsen.   
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Aanmelding 

Bij de aanmelding vindt een kennismakingsgesprek en rondleiding plaats met de 

directeur. Ouders krijgen informatie over de school, de groepen, de visie en het 

onderwijskundig beleid. Door de rondleiding krijgen ouders een indruk van de sfeer en 

werkwijze. Ouders krijgen de gelegenheid om hun vragen stellen. Een inschrijfformulier 

kan op school of thuis worden ingevuld. We vragen de ouders om een kopie van het 

identiteitsbewijs van de leerling. We vinden het altijd prettig als het nieuwe kind zelf 

meekomt bij het intake-gesprek.   

 

 
Presentatieavond van het Kunstproject 

 

2.1.1 Kinderen met een handicap 

We vinden het een goede zaak dat ouders van kinderen met een handicap, daar waar de 

handicap van het kind dit toelaat, ervoor kunnen kiezen om hun kind naar een reguliere 

basisschool te laten gaan. Wij ondersteunen dit beleid van harte, maar willen hier 

zorgvuldig mee omgaan. We moeten er als leerkrachten van overtuigd zijn dat we het 

kind ook daadwerkelijk goed kunnen begeleiden en kunnen bieden wat het nodig heeft. 

Hierin kunnen hele basale zaken als de mogelijkheden van het gebouw of de 

samenstelling van de groep, een rol spelen. Bij het kennismakingsgesprek zullen deze en 

andere zaken aan de orde komen. Zie verder hoofdstuk 2.3. 

 

2.2 Regels voor toelating en schorsing 

Onze school staat in principe open voor elk kind vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de 

ouders de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Inschrijving vindt 

plaats nadat ouders in een persoonlijk gesprek met de directie informatie hebben 

gekregen over het karakter van de school, de Protestants Christelijke identiteit, het 

respecteren van de grondslag, het meedoen aan daaruit voortvloeiende activiteiten en de 

wijze waarop het onderwijs georganiseerd is. Ouders kunnen deze informatie teruglezen 

in de schoolgids, te vinden op www.d4w.nl/de-wegwijzer.   

 

http://www.d4w.nl/de-wegwijzer
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Inschrijving geschiedt door de directie volgens de wettelijke voorschriften. Een 

inschrijving kan geweigerd worden indien er niet aan het hier bovenstaande kan worden 

voldaan of indien er een gegronde verwachting is dat het kind het onderwijs op school 

niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school 

redelijkerwijs kan leveren. Ook is een leerlingenstop mogelijk.  

Als ouders van een leerling met een handicap hun kind aanmelden, zal de Intern 

Begeleider (IB-er) betrokken worden bij de inschrijving. We zullen dan de mogelijkheden 

onderzoeken die we als school hebben om deze leerling zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden.  

Het schoolbestuur (De Vier Windstreken) heeft in overleg met de directeur en intern 

begeleider zes weken de tijd om te  bepalen of het kind op onze school geplaatst kan 

worden. Als een school de bijzondere ondersteuning voor een kind niet zelf kan bieden, 

heeft de school de taak (zorgplicht) een school binnen het samenwerkingsverband (+ 80 

scholen in en rondom Gouda) te vinden waar het kind de noodzakelijke ondersteuning 

wel kan krijgen. Dat kan een school voor speciaal onderwijs zijn, maar het kan ook een 

andere basisschool zijn met bijzondere expertise op het gebied van de 

ondersteuningsvraag. Deze zorgplicht maak deel uit van de wet op Passend Onderwijs. 

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u vinden op de site van het 

samenwerkingsverband: http://swv-po-mh.nl.     

 

Schorsing geschiedt door de directie na toestemming van het College van Bestuur van 

het bevoegd gezag en de inspectie. Het gebeurt ten hoogste voor 5 lesdagen en alleen 

na zeer ernstige gedragsmoeilijkheden. 

 

Verwijdering (zie ook hoofdstuk 4.6: Verwijzing) kan plaatsvinden nadat leerkrachten 

en IB-er constateren dat het wegens leer- of gedragsmoeilijkheden niet langer 

verantwoord is een leerling op school te laten blijven.  

Voordat de verwijdering plaatsvindt heeft er al veel begeleiding plaatsgevonden; er zijn 

uitgebreide hulpplannen gemaakt en uitgevoerd. Indien mogelijk is er ambulante 

begeleiding aangevraagd. Bij voorkeur is de leerling besproken in het School 

Ondersteunings Team. Alles gebeurt in voortdurend overleg met de ouders/verzorgers. 

Het voornemen tot verwijdering wordt door de voorzitter van het College van Bestuur 

met de ouders besproken nadat de school en de betrokken groepsleraar hierover officieel 

zijn gehoord. De leerplichtambtenaar wordt hierover ingelicht.  

Ook indien er problemen zijn rond het respecteren van de grondslag, kan verwijdering 

overwogen worden. 

De school mag bij wijze van resultaatsverplichting niet eerder overgaan tot definitieve 

verwijdering dan voordat een andere school bereid is gevonden de betrokken leerling op 

te nemen (art.40 lid 10 WPO). 

Ouders hebben de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de voorzitter van het College 

van Bestuur. 

 

 

2.3 Gebruik van de verschillende ruimtes in het schoolgebouw 

Ons gebouw bestaat uit acht leslokalen, een speellokaal, een gemeenschapsruimte en 

enkele werkkamers.  

Het speellokaal wordt gebruikt voor de kleutergymlessen. Daarnaast spelen zij daar als 

het weer te slecht is om buiten te spelen. Voor alle andere groepen vindt het bewegings-

onderwijs plaats in sporthal Custwijc. 

In de hal is de centrale bibliotheek gerealiseerd, met rustige plekken om te lezen en stil 

te werken.  

De TSO maakt gebruik van het lokaal op de bovenverdieping en het werkpleklokaal op de 

begane grond. Verder is de personeelskamer boven en is er een ruimte waar kinderen 

van groep 5 t/m 8 kunnen werken aan uitdagende opdrachten met behulp van de Pittige 

Plustorens. 

http://swv-po-mh.nl/
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Op de gangen spelen of werken regelmatig kleine groepjes kinderen. Om 8.30 en 13.00 

is het soms druk in de gangen. Kinderwagens, buggy’s, e.d. kunnen niet mee naar 

binnen genomen worden i.v.m. de (brand)veiligheid en drukte.  Deze kunnen zo lang 

even in de hal gestald worden. 

In de kamer van de intern begeleider is onze orthotheek, een verzameling informatie en 

methodes waarvan het team gebruik maakt. Dit gebeurt als er hulp geboden moet 

worden aan kinderen met specifieke behoeften. 

In alle lokalen staan computers, iPads en chromebooks, die zeer regelmatig gebruikt 

worden in het lesprogramma. Deze computers zijn verbonden met een netwerk.    

 

2.4 Het samenstellen van de groepen 

Het samenstellen van de groepen gebeurt op grond van leerlingaantallen, sociale, 

didactische en pedagogische motieven. Dit betekent dat de leerkrachten ieder jaar 

opnieuw de kinderen indelen in 

groepen en daarbij rekening houden 

met bovenstaande. 

Door onze schoolgrootte zijn er altijd 

combinatiegroepen op onze school. 

Groep 1-2 is ook een 

combinatiegroep. Een kleuter die net 

op school komt, leert de gang van 

zaken in de groep sneller kennen als 

hij/zij het voorbeeld heeft van de 

oudste kleuters.  

Ook oudere kleuters leren veel door 

het helpen van de jongere kinderen. 

Daarbij komt dat vooral kleuters een 

grote ontwikkeling doormaken die niet 

bij ieder kind hetzelfde verloopt.  Door 

kinderen van 4 tot 6 jaar in de groep 

te hebben vindt ieder kind aansluiting 

op het niveau dat bij hem of haar 

past.   

 

Daarnaast werken we met een combinatiegroep 2-3. De overgang van het speelse in 

groep 2 naar het werken in groep 3 blijkt nu een stuk kleiner te zijn. Groep 3 kan 

gemakkelijker nog spelen, terwijl ze ondertussen al leren lezen, rekenen en schrijven. 

 

Het geven van goed onderwijs in gecombineerde groepen betekent dat we ons onderwijs 

zo moeten organiseren dat er aandacht en tijd kan zijn voor elk individueel kind. Door te 

werken met verschil in instructie en het toepassen van coöperatieve werkvormen 

ontstaat er een afwisseling van leerkrachtgebonden momenten en zelfstandig 

werkmomenten.  

Bij het aanschaffen van nieuwe leerboeken of computerprogramma’s is een criterium dat 

we een lesmethode vinden die goed te gebruiken is in combinatiegroepen. Zoals al 

eerder genoemd, is het zelfstandig leren werken en het leren dragen van eigen 

verantwoordelijkheid heel belangrijk. We beginnen daar dan ook al in groep 1 mee.  

 

2.5 Het werken in de groepen 

Groep 1/2 

De kleuters krijgen elke dag de mogelijkheid om te werken met ontwikkelingsmaterialen 

en leer- en ontdekkingsspellen. Bovendien wordt er veel samen gespeeld, om de sociale 

ontwikkeling te stimuleren. In de kleutergroepen wordt rond thema’s gewerkt. Binnen 

zo’n thema vinden werklessen, kringactiviteiten en spelactiviteiten plaats. Er wordt 

gebruik gemaakt van een speciale kleutermethode, genaamd Kleuterplein, waarin allerlei 
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taal- en rekenactiviteiten staan uitgewerkt. Ook deze activiteiten zijn ingebed in de 

verschillende thema’s.  

De leerlingen kiezen zelf hun activiteit op het planbord met behulp van 

activiteitenkaartjes. Ook plannen zij zelf op welke dagen in de week zij werkopdrachtjes 

willen doen. De taal- en rekenoefeningen worden vooral in de grote of kleine kring 

gedaan. Al zijn kleuters nog jong, ze zijn al in staat om zelf of in kleine groepjes te 

spelen en te leren.  

 

 

 

Groep 3 t/m 8: Instructie 

In iedere groep maken wij als uitgangspunt gebruik van klassikale momenten voor 

informatie, instructie, werkbespreking en de gezamenlijke afronding. De uitleg geven wij 

op een ‘gelaagde’ manier, dat wil zeggen op verschillende niveaus.  

Dit houdt in dat kinderen die minder uitleg nodig hebben, snel zelfstandig aan het werk 

gaan, terwijl andere kinderen in een klein groepje  extra uitleg krijgen.  

De leerkrachten geven na de instructie verwerkingsopdrachten. Doordat de meeste 

kinderen zelf aan het werk gaan ontstaat er ruimte om kinderen die de les moeilijk 

vinden extra te helpen. Ook aan kinderen die ander werk hebben of juist verder zijn, 

wordt op zo’n moment aandacht besteed.   

 

Verwerking 

De meeste kinderen werken mee met de groep, maar voor kinderen voor wie de 

opdrachten te gemakkelijk of te moeilijk zijn, zoekt de leerkracht extra of ander werk. 

We bepalen het niveau van de kinderen door observaties, controle van het gemaakte 

werk en toetsen om zodoende zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij het eigen 

niveau van het kind. Sommige kinderen krijgen extra oefenstof en andere juist 

verrijkings- en verdiepingsstof.  

 

 

De leerkracht als begeleider 

Naast de klassikale momenten gebruiken we ook coöperatieve werkvormen waarbij de 

kinderen individueel, in tweetallen of in groepjes werken. Deze werkvormen worden 

dagelijks gebruikt. Ze worden al in de kleutergroepen ingezet. Bij dit alles streven we er 

als leerkrachten naar om meer als begeleider op te treden dan als sturende factor.  

Kinderen gaan hoe langer hoe meer hun eigen sterke kanten benutten en hun eigen 

manier van leren ontdekken en toepassen.  

We willen graag dat de kinderen zelf tot leren komen, waarbij de leerkracht leerstof 

aanbiedt en vooral ondersteunend en begeleidend bezig is.  
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Door met de kinderen in gesprek te gaan maken we hen mede verantwoordelijk van hun 

eigen leerproces. Drie maal per jaar bespreken de kinderen vanaf groep 3 (in groep 2 

twee keer per jaar) met de leerkracht hoe het gaat op school:  

 Hoe voelen ze zich op school 

 Waar zijn ze tevreden over/trots op? 

 Wat vinden ze moeilijk en willen ze eventueel extra aan gaan werken? 

 Wat hebben ze nodig van de leerkracht? 

Deze gesprekken krijgen een vervolg in de ouder-kindgesprekken, waarbij ouders, 

leerkracht en kind met elkaar bespreken hoe het gaat. 

 

Om zelfstandig te kunnen werken hebben kinderen zelfvertrouwen nodig en moeten ze 

een stukje verantwoordelijkheid aankunnen.  

Op De Wegwijzer wordt hier veel aandacht aan besteed. Met de kinderen wordt 

gesproken over hun eigen kwaliteiten en hun manier van werken.  

Het resultaat van een zelfstandigwerkopdracht wordt besproken maar ook het proces er 

naartoe en de rol van de leerlingen hierin.  

Op momenten dat leerlingen geen beroep op de leerkracht kunnen doen, mogen zij op 

afgesproken momenten met elkaar overleggen om tot een oplossing te komen. Wanneer 

zij klaar zijn mogen zij kiezen uit één of meerdere vervolgopdrachten. De keuze van 

opdrachten staat op borden aan de muur of in hun weektaak in de map. Leerlingen leren 

op deze manier zelfstandig te werken en (kleine) problemen op te lossen.  
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3 DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS 

 

Het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaat uit van een ononderbroken 

natuurlijk ontwikkelingsproces. Ieder kind moet zo veel mogelijk de gelegenheid krijgen 

naar eigen vermogen en in eigen tempo zich te ontwikkelen.  

De vak- en vormingsgebieden waaraan wij werken zijn: 

 godsdienstige vorming 

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 schrijfontwikkeling (handschrift) 

 taal-leesontwikkeling 

 Engels 

 reken-denkontwikkeling 

 wereldoriëntatie 

 creativiteitsontwikkeling/kunstzinnige vorming 

 bewegingsonderwijs: grove motoriek  

 verkeer 

 actief burgerschap 

 cultuur 

Bovengenoemde ontwikkelingsgebieden zijn nooit helemaal te scheiden, want ze vormen 

met elkaar een totaliteit. 

Vanaf groep 5 worden de opdrachten voor taal en rekenen gemaakt op Snappet. Dat is 

een uitgebreid computerprogramma, waar de kinderen mee werken op een chromebook 

(soort laptop). Kinderen kunnen direct zien of ze een opdracht goed gemaakt hebben en 

ook de leerkracht ziet in één oogopslag welke kinderen nog moeite ergens mee hebben 

en wat er al goed gaat. Ook de ontwikkeling op de langere termijn per onderdeel is mooi 

zichtbaar in Snappet. 

 

Hierna vindt u bij elk gebied, wat wij eronder verstaan, welke doelen we willen bereiken 

en hoe we deze proberen te realiseren. 

 

3.1 Godsdienstige vorming 

Wij willen proberen door kennis van de Bijbelse geschiedenis en  door toepassing 

daarvan op ons dagelijks leven, de kinderen vertrouwd te maken met de christelijke 

waarden en normen en het omgaan daarmee in de samenleving. 

We vertellen de verhalen uit de bijbel. Bovendien besteden we in de hoogste groepen ook 

aandacht aan het lezen uit de bijbel, kerkgeschiedenis en andere wereld- 

godsdiensten. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen een bijbel die ze bij het verlaten van de 

school mogen houden. 

We willen onze visie op de samenleving en wat daarin 

gebeurt aan de kinderen vertellen, zonder regels op te 

leggen. Ook andere meningen mogen er zijn en worden 

gerespecteerd. Wel benoemen wij wat wij op onze school 

als uitgangspunten hanteren.  

We volgen de verhalen die ons worden aangereikt in de 

methode “Kind op Maandag”. Per week hebben de kinderen 

ongeveer 1,5 uur godsdienstles, verdeeld over twee of drie 

vertellingen en verwerking daarvan. Eén keer per jaar vindt 

de scholenzondag plaats in samenwerking met de 

Gereformeerde Kerk in Waarder. De kerkdienst voor deze 

zondag wordt voorbereid door de leerlingen en leerkrachten 

van de school samen met de dominee van deze kerk. In de 

week voor de scholenzondag komt de dominee op bezoek 

in de klas om te vertellen over de dienst, de kerk en zijn 

werk.  
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3.2 Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) 

Dit is het kunnen omgaan van het kind (op zijn ontwikkelingsniveau) met de ander; het 

leren ervaren en omgaan met de gevoelens van zichzelf en de ander. Bij de SEO hoort 

ook het hebben van zelfvertrouwen en 

een positief zelfbeeld.  

Door de kinderen samen te laten 

werken in spel, taken en opdrachten en 

door in (kring)gesprekken aandacht te 

besteden aan sociaal-emotionele 

onderwerpen willen wij de kinderen 

respect voor elkaar bijbrengen. Hierbij 

kunnen als uitgangspunt bijvoorbeeld 

gebeurtenissen die zich voordoen of de 

lessen Bijbelse geschiedenis zijn. Ook 

het gedrag dat wij laten zien als 

leerkracht heeft invloed op de omgang 

van kinderen onderling.  

 

We  gebruiken daarnaast in groep 1 t/m 

8 een methode voor SEO. 

Dat is de Kanjertraining. Na het behalen van de licentie mogen de leerkrachten de 

kanjerlessen in de groep geven. De leerkrachten op De Wegwijzer zijn in het bezit van 

deze licentie en elke paar jaar wordt deze opnieuw behaald na een cursus.  

De kracht van de kanjertraining is de eenvoud en de vanzelfsprekendheid. Er zijn slechts 

5 regels die steeds terugkomen in verhalen, spel, liedjes, oefeningen. 

Het uitgangspunt is: je bent een kanjer!  

De regels zijn: 

- We vertrouwen elkaar  

- We helpen elkaar  

- Niemand speelt de baas  

- Niemand lacht uit 

- Niemand doet zielig 

Voor de jonge kinderen worden deze 

regels ondersteund door dieren; de 

tijger, de pestvogel, het  konijntje en de 

aap.  

Doordat de kanjerlessen in iedere groep 

jaarlijks worden gegeven vormen ze een stabiele basis voor de leerlingen en 

leerkrachten.  

 

Eens in de maand geven we geen les volgens de Kanjertraining, maar wordt er een les 

gegeven uit Kriebels in je buik. Dit is een lesmethode voor leren omgaan met relaties en 

sekualiteit. Aan de orde komen zaken als: verschillen tussen jongens en meisjes, hoe 

komt een baby in de buik, de puberteit, je grenzen aan durven geven. Het team is 

hiervoor geschoold door de GGD. 

 

Meerdere keren per jaar organiseren we groepsdoorbrekende activiteiten, zodat de 

kinderen uit de verschillende groepen met elkaar in contact komen. Kinderen van groep 1 

t/m 8 doen dan in groepjes een activiteit, zoals een spel of een knutsel. 

We ‘bekijken’ alle kinderen twee keer per jaar op sociaal-emotioneel gebied m.b.v. het 

observatiesysteem Zien! Bij  kinderen die opvallen volgt een nader onderzoek en zo 

nodig krijgen ze extra hulp en aandacht van de leerkracht. 

 

 

3.3 Handschriftontwikkeling 

Op onze school hebben we een schrijfmethode voor groep 3 t/m groep 6: Handschrift. 
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Maar al bij de kleuters wordt begonnen met de voorbereiding op het schrijven. We 

beginnen met tekenen, schilderen en krijten op grote vlakken.  Er wordt geoefend met 

schrijfpatronen en later met letters, cijfers en woorden. Ook bewegen in het speellokaal 

is belangrijk voor het ontwikkelen van een goede fijne motoriek.  

In groep 3 wordt dagelijks schrijfles gegeven. De aandacht ligt op het aanleren van de 

schrijfletters en deze ook aan elkaar leren schrijven. In groep 4 komen de hoofdletters 

erbij en schrijven de kinderen nog drie keer per week. Groep 5 en 6 staan in het teken 

van het consolideren van een verzorgd handschrift. De kinderen schrijven dan nog 1 à 2 

keer per week. 

In groep 3 schrijven de kinderen nog met potlood en vanaf groep 4 wordt met balpen 

geschreven. De kinderen krijgen een potlood en pen van school.  

 

3.4 Taal-lees ontwikkeling 

Bij alle vak- en vormingsgebieden heb je taal nodig om te kunnen communiceren. 

We gaan ervan uit dat een kind een aantal dingen moet kunnen en leren om met taal om 

te gaan; we bedoelen hiermee spreken, luisteren, lezen en creatief schrijven 

(stellen).  

Al deze onderdelen komen aan de orde in de taalmethode. We werken met de 

taalmethode “Taal Actief”.   

Kinderen die erg goed zijn in taal kunnen de lessen versneld doorlopen en daarnaast 

andere, meer uitdagende opdrachten doen. Vanaf groep 5 worden de opdrachten voor 

taal gemaakt op Snappet. Dat is een uitgebreid computerprogramma, waar de kinderen 

mee werken op een chromebook (soort laptop). Kinderen kunnen direct zien of ze een 

opdracht goed gemaakt hebben en ook de leerkracht 

 

De spelling van woorden en de werkwoordspelling wordt ook aangeleerd met behulp van 

de methode Taal Actief, maar dan de spellingsleergang. 

Woorden zijn ondergebracht in verschillende spellingscategorieën met elk zijn eigen 

moeilijkheid en spellingsregel. 

Op meerdere momenten in de week worden spellingsregels herhaald en geoefend. Dit 

gebeurt op diverse manieren. Ook zijn er regelmatig kleine en grotere dictees. Kinderen 

die veel moeite hebben met spelling kunnen oefenbladen mee naar huis krijgen.  

 

Taal/Lezen is erg belangrijk. 

Ruim een kwart van de lestijd wordt aan taal/lezen besteed. We beginnen er al mee in de 

kleutergroepen met het zogenaamde voorbereidend lezen. Zo is er in de kleutergroepen 

een lettermuur te vinden en wordt er gewerkt met een ‘letter van de week’. Ook 

activiteiten als rijmen, hakken en plakken van woorden en voorlezen hebben alles te 

maken met taal en lezen. We volgen de leerlijnen taal/lezen uit de methode 

“Kleuterplein” voor groep 1 en 2, zodat we zeker weten dat we alles aan bod laten 

komen. Steeds vaker komt het voor dat leerlingen in groep 1/ 2 al wat kunnen lezen 

omdat ze hier aan toe zijn en het lezen hun interesse heeft.  

 

In groep 3 gebruiken we voor technisch lezen de methode “Veilig leren lezen”.  

Vanaf groep 4 gebruiken we de methode “Estafette.”  

Deze leesmethode biedt op een zeer degelijke manier het leesonderwijs aan. Niet alleen 

de doelen die de kinderen per AVI moeten kennen komen aan bod, maar ook wordt er 

geoefend op tempo en op toon voorlezen en wordt er meer ingespeeld op begrijpend 

lezen. 

Daarnaast hebben we voor het begrijpend lezen “Overal tekst”.  

In de bibliotheek in de hal zijn veel leuke lees- en informatieboeken te vinden en jaarlijks 

worden er nieuwe boeken aangeschaft. Elke groep kan in de schoolbibliotheek regelmatig 

nieuwe boeken kiezen. Daarnaast lenen we boeken van de bibliotheek in Bodegraven op 

onze klassenpas. In de groep wordt dagelijks gelezen om de leesvaardigheid te 

verbeteren. Ook wordt er elke dag aan iedere niveaugroep instructie gegeven.  
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Om het lezen te bevorderen, is het belangrijk dat de kinderen veel ‘leeskilometers’ 

maken, oftewel dat ze vaak lezen. Ouders kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. 

Wanneer een kind thuis ook regelmatig leest, heeft dit een grote, positieve invloed op de 

leesontwikkeling het kind. 

 

3.5 Engels 

De Engelse taal is in ons dagelijks leven duidelijk herkenbaar en aanwijsbaar. Kinderen 

horen dagelijks Engelse taal en muziek via radio, televisie en computer. In ons dagelijks 

taalgebruik komen ook vele Engelse uitdrukkingen voor. Onze methode heet “The Team”. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen lessen rondom thema’s als kennismaking, 

boodschappen doen, klokkijken en de weg vragen. Er is veel aandacht voor het spreken 

en het verstaan van de taal. We vinden het belangrijk dat de kinderen de taal durven 

spreken. Daarom doen we veel naspreekoefeningen en kleine gesprekjes in tweetallen. 

Daarnaast krijgen de kinderen regelmatig Engelse woordjes mee als huiswerk om hun 

woordenschat te vergroten. 

In groep 1 t/m 4 wordt Engels spelenderwijs opgepakt, d.m.v. liedjes en eenvoudige 

thema’s zoals, kleuren, lichaamsdelen en tellen. 

 

3.6 Reken- en denkontwikkeling 

Met de reken- en denkontwikkeling bedoelen we praktisch, logisch en abstract denken, 

leren zoeken naar de oplossingen van problemen, relaties leren hanteren en die ook 

verwoorden.  

De kleuters werken met specifieke ontwikkelingsmaterialen m.b.t. voorbereidend 

rekenen.  

Zo zijn puzzels goed voor de oog-handcoördinatie, het ruimtelijk inzicht en het leren zien 

van verhoudingen. De bouwhoek bijvoorbeeld heeft een functie bij het omgaan met 

maten en gewichten en het vergelijken daarvan. Tijdens werklessen leren kinderen 

meten en verhoudingen zien. Daarnaast worden rekenbegrippen  gestimuleerd in liedjes 

en telverhalen. Ook komt voorbereidend rekenen in allerlei opdrachten en in allerlei 

kringactiviteiten aan bod.  

Ook voor de rekenactiviteiten worden leerlijnen uit de methode “Kleuterplein” gebruikt.    

 

In groep 3 wordt een overgang gemaakt van deze 

manier van werken naar het werken met blokjes 

en symbolen en het werken uit de reken- en 

werkboeken van onze rekenmethode “Pluspunt”. 

Deze methode gaat ervan uit dat rekenen en 

wiskunde in de wereld om ons heen plaatsvindt. De 

verschillende onderdelen zoals optellen, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen worden vanuit de 

praktijk benaderd.  

In de groepen 4 wordt dit alles uitgebreid en 

geoefend, waarna in de hogere groepen deze 

basisbewerkingen worden toegepast op 

ingewikkelder problemen. 

Heel belangrijk bij het rekenonderwijs is het zelf 

ontdekken en vervolgens verwoorden van 

oplossingen van gestelde problemen. Inzicht in 

“wat doe je en wat wil je weten” wordt hierbij 

gestimuleerd. Dat kan op verschillende manieren, 

zodat de kinderen de keuze moeten maken welke 

manier hen het beste bevalt. Rekenen wordt zo 

een gezamenlijke bezigheid: we praten en denken 

samen over de gestelde problemen. 

 



 19 

Vanaf groep 5 rekenen de kinderen in Snappet. De methode Pluspunt wordt dan niet 

meer gebruikt, maar de kinderen rekenen volgens de leerlijnen van verschillende 

rekengebieden, zoals bijvoorbeeld klokkijken, oppervlaktes berekenen en optellen onder 

20. Voor kinderen die bepaalde sommen moeilijk vinden, kan de leerkracht eenvoudig 

extra oefenstof klaarzetten. Voor kinderen die lesstof juist al beheersen zet de leerkracht 

juist uitdagender werk klaar. 

  

3.7 Wereldoriëntatie 

Dit is de verzamelnaam voor een groot aantal vak- en vormingsgebieden die te maken 

hebben met de wereld om ons heen. Hiertoe behoren aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuuronderwijs, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, gezond gedrag 

en sociale redzaamheid. Bovendien wordt er ook aandacht geschonken aan 

vredesopvoeding en milieueducatie. Naarmate kinderen ouder worden werken we meer 

met methodes. Waar mogelijk 

proberen we de verschillende 

gebieden te combineren. 

Groep 1 en 2 werken bij de 

verschillende thema’s aan allerlei 

aspecten van wereldoriëntatie 

‘dicht bij huis’.  

Vanaf groep 3 hebben wordt 

regelmatig gebruik gemaakt van 

SchoolTV, zoals Huisje Boompje 

Beestje. In groep 5 t/m 8 hebben 

we sinds dit schooljaar een nieuwe 

methode: Faqta. Bij deze digitale 

lesmethode zijn de 

wereldoriëntatievakken 

geïntegreerd. Kinderen leren om 

zelf op zoek te gaan naar 

informatie over de verschillende 

thema’s. 

 

Naast de lessen in de klas, gaan we met alle kinderen één keer per jaar op pad voor een 

buitenles in samenwerking met natuureducatiecentrum “De Watersnip” en vinden er 

incidentele uitstapjes plaats om de natuur aan den lijve te ondervinden.  

 

 

 

3.8 Creativiteitsontwikkeling 

Creativiteit is het vermogen om uit 

ervaringen, gevoelens en gedachten 

nieuwe combinaties, ideeën of 

producten te vormen. Hierdoor 

kunnen de kinderen komen tot een 

meer bewuste waarneming van hun 

omgeving. Deze lessen zijn voor de 

ontwikkeling van de kinderen van 

groot belang. Wekelijks komen dan 

ook verschillende lessen aan de orde. 

De kleuters werken hierbij 

thematisch.  

 

Het gaat bij creativiteitsontwikkeling 

om dramatische vorming, beeldende 
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vorming en muzikale vorming. Zie ook hoofdstuk 3.9, waarbij u kunt lezen over ons 

cultuuraanbod. 

De dramatische vorming komt vooral aan bod als een onderdeel van taal. De andere 

gebieden krijgen aandacht in de lessen handvaardigheid/textiele werkvormen, tekenen 

en muziek.  

Eén maal per jaar wordt gedurende een aantal weken aan deze vakgebieden bijna 

dagelijks aandacht besteed tijdens ons schoolproject. Ook andere vakgebieden worden 

daarbij betrokken. 

 

3.9 Cultuuronderwijs 

Cultuuronderwijs heeft een duidelijke plek in het onderwijs op de Wegwijzer. Dat gebeurt 

in samenwerking met het Kunstgebouw. De kinderen komen jaarlijks in aanraking met 

een aspect van cultuur: muziek, dans, theater of beeldende kunst. Dat kan door naar een 

voorstelling te gaan met de klas, maar het kan ook door een leskist, met allerlei 

materialen en suggesties, waardoor er in de klas van alles wordt geleerd en ervaren over 

dit cultuuraspect. 

 

3.10 Bewegingsonderwijs 

Dit omvat alle activiteiten waarbij kinderen gestimuleerd worden zich te bewegen. 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen iedere dag bewegingsonderwijs. Dit kan buiten 

zijn, of in het speellokaal. U kunt hierbij denken aan klimmen en klauteren, 

evenwichtsoefeningen, springen, oefenen werpen en vangen maar ook zang- en tik- 

spelletjes. We creëren uitnodigende situaties, waarbij de kinderen zelf uitproberen en 

ontdekken, maar ook gerichte opdrachten krijgen een plaats bij de gymles. 

De groepen 3 t/m 8 gymmen één keer per week een dubbel lesuur in de sporthal, bij 

Custwijc. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.  

 

3.11 Actief burgerschap 

Een vast onderdeel van onze lesstof is de aandacht die we besteden aan “actief 

burgerschap”. Het gaat hierbij om allerlei zaken die belangrijk zijn voor het functioneren 

in onze maatschappij. Belangrijkste hulpmiddel binnen dit vakgebied is de Kanjertraining. 

Behalve aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt met deze methode ook gewerkt 

aan actief burgerschap.  

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen worden met de oudere kinderen besproken. De 

kinderen maken kennis met de principes van een democratie, soms door in de klas een 

verkiezing ergens over te houden. Ook nemen we deel aan de 4 mei herdenking bij het 

monument in Waarder.  

De kleuters leren door de inhoud van de aangeboden thema’s zelf actief hun omgeving 

kennen (bijvoorbeeld door een “gast’ in de klas die iets over een onderwerp vertelt en 

laat zien).  

In de hogere groepen worden af en toe mensen uitgenodigd die over een 

maatschappelijk onderwerp komen vertellen, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van 

Bureau HALT.  

We werken aan waarden en normen, bijvoorbeeld naar aanleiding van Bijbelverhalen in 

ons godsdienstonderwijs, maar ook op andere momenten tijdens de dag. We besteden  

aandacht aan andere godsdiensten en mensen uit andere culturen en we staan stil bij 

onze welvaart in relatie tot de armoede in andere landen.  

We praten met de kinderen over de sfeer in de eigen groep en mogelijke verbeteringen 

hiervan. Actief Burgerschap is dus een onderdeel van ons aanbod, dat niet in losse lessen 

te vatten is. Allerlei ontwikkelingen in de groepen, maar ook spontane acties en 

onderdelen uit lesmethodes vallen hieronder. 

 



 21 

3.12 ICT 

Zoals in eerdere paragrafen al beschreven is, heeft het werken met ICT een belangrijke 

plek in ons onderwijs. Vanaf groep 5 werken de kinderen op chromebooks en in de 

onderbouw worden iPads gebruikt. Hierop staan allerlei interessante apps voor kinderen, 

waarin op een speelse manier geoefend wordt met kleuren, tellen, rijmen en vanaf groep 

3 ook met letters, lezen en de tafels. 

De kinderen ondertekenen vanaf groep 5 aan het begin van ieder schooljaar een 

‘internetprotocol’. We leren de kinderen hoe ze op een veilige manier het internet kunnen 

gebruiken.  

In iedere groep is een digitaal schoolbord te vinden. Deze wordt bij veel lessen gebruikt. 

Op een digibord kan geschreven worden, maar van veel lesmethodes wordt het digitale 

lesboek geprojecteerd. De bladzijden van het taal en rekenboek kunnen op het bord 

worden weergegeven zodat de kinderen goed kunnen meekijken met de instructie.  

Daarnaast kunnen er filmpjes en foto’s van het internet op vertoond worden die de 

lessen levendiger maken en nog meer verdieping geven. 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om hun spreekbeurt aan 

de hand van een PowerPointpresentatie te houden.   

 

Voor ouders zijn er het Parnassys Ouderportaal en Social 

Schools. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 6. 

 

3.13 Verkeerseducatie 

Bij de kleuters wordt er een start gemaakt met 

verkeerseducatie. De leerlingen krijgen een aantal lessen over 

gedrag in het verkeer en veilig over straat bewegen. Regels en 

tekens zoals het stoplicht en zebrapad worden uitgelegd. In de 

daarop volgende groepen wordt er vooral veel aandacht 

besteed aan verkeersborden, verkeersregels en tekens op en 

langs de weg.  

Verkeer wordt gegeven met behulp van de Jeugdverkeerskrant en er zijn praktijklessen 

vanuit het programma School op Seef. Het team wordt hierbij begeleid door een 

verkeersleerkracht. 

In groep 7 doen de leerlingen een theorie- en praktijk examen. Het theorie-examen 

wordt landelijk opgesteld en bestaat uit een aantal vragen over verkeerssituaties. Om het 

praktijkexamen te halen moetende leerlingen een fietsproef afleggen. Deze proef is 

afwisselend in Waarder en Driebruggen. 
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4 DE ZORG VOOR KINDEREN - ZORGVERBREDING 
 

4.1 Systeem van leerlingenzorg 

Algemeen  

De leerlingenzorg op school is niet alleen de zorg die de leerkracht aan individuele 

leerlingen geeft. Het is de algemene zorg voor alle leerlingen, die een doorlopende 

ontwikkeling moeten doormaken van hun vierde tot en met hun twaalfde levensjaar. De 

leerkrachten van de Wegwijzer zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan 

kinderen. Dit zorgsysteem is voor onze school vastgelegd in het schoolplan en het 

Zorgplan. In het groepsplan en groepsoverzicht wordt per leerling beschreven welke 

onderwijsbehoefte het kind heeft. 

 

De leerlingenzorg kent 6 fasen:  

 

1. Problemen signaleren  

De leerlingenzorg begint met het tijdig signaleren van onderwijsproblemen.  

In groep 3 t/m 8 worden hiervoor toetsen gebruikt die bij de methodes horen, zodat we 

kunnen zien hoeveel het kind van het onderwijs in de klas heeft opgenomen. Er zijn ook 

toetsen die landelijk genormeerd zijn (de CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem), 

zodat we kunnen zien hoe het kind scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. Alle gegevens 

worden systematisch in het leerlingvolgsysteem verwerkt.  

In de groepen 1 en 2 werken we met het digitaal observatiesysteem van “Kleuterplein” 

en met CITO toetsen voor groep 1 en 2.  

De school werkt met een strakke jaarplanning voor alle toetsen die afgenomen worden in 

de verschillende klassen. Deze toetskalender wordt jaarlijks vastgesteld en is terug te 

zien in de schoolgidsbijlage.  

De leerkrachten observeren de kinderen het hele jaar door. Daarnaast vullen zij twee 

keer per jaar voor alle kinderen een vragenlijst in m.b.t. de sociaal emotionele 

ontwikkeling van alle kinderen, met als onderdelen zelfstandigheid, werkhouding, 

motivatie, omgang met kinderen en leerkrachten, welbevinden, zelfcontrole en zelfbeeld. 

Dit doen wij m.b.v. het observatiesysteem ZIEN.   

 

2. Problemen analyseren  

In de tweede fase worden de gegevens van de toetsen geanalyseerd en geëvalueerd in 

het groepsplan. Na het afnemen van de methode toetsen wordt er gekeken of de 

vastgestelde doelen voor ieder kind zijn behaald. 

De leerkracht bekijkt waar de fouten zijn 

gemaakt en noteert de acties die worden ingezet 

om ervoor te zorgen dat ieder kind zich optimaal 

verder kan ontwikkelen.  

Na de citotoetsen worden de groepsplannen 

geëvalueerd en wordt er gekeken of de 

vastgestelde doelen en groei per kind behaald 

zijn. Er wordt ook bekeken hoe de groep scoort 

ten opzichte van het vorige half jaar. De 

resultaten worden besproken met de intern 

begeleider. Wanneer het nodig is, zal de 

leerkracht met de intern begeleider een actieplan 

maken voor de groep of voor het individuele kind. 
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3. Verder onderzoek en kortdurende hulp  

In de derde fase worden oplossingen voor eventuele problemen voorbereid.  

Raadplegen van het dossier door de leerkracht en het opvragen van informatie bij bijv. 

de ouders zijn ook onderdeel van dit vervolgonderzoek.  

Van zorggesprekken met ouders wordt een verslag gemaakt.  

Er kan sprake zijn van tijdelijke uitval en dan kan extra hulp gedurende een korte tijd 

voldoende zijn.  

 

4. Structurele hulp beschreven in het groepsplan 

Als een kind structurele hulp nodig heeft, wordt dit in het groepsplan beschreven. Hierin 

staan:  

 een duidelijke beschrijving van het probleem;  

 de resultaten van het onderzoek;  

 het doel dat we willen bereiken;  

 de termijn waarbinnen we dit doel willen bereiken;  

 een overzicht van de leerinhouden, waar het om gaat;  

 de leermiddelen/materialen die gebruikt zullen worden;  

 een overzicht van de instructie- en leerprincipes;  

 de manier waarop de uitvoering georganiseerd wordt. 

 

5. Oplossingen toepassen  

Nadat  de groepsplannen zijn opgesteld, voert de groepsleerkracht deze plannen uit in de 

klas. 

Noodzakelijke extra hulp kan, na overleg met de intern begeleider, gegeven worden door 

de remedial teacher of onderwijsassistent. Deze kan kinderen apart of in groepjes 

begeleiden (als er kinderen zijn met dezelfde leerproblemen).  

 

6. Oplossingen evalueren  

De groepsleerkracht is de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het groepsplan 

en de daarin gemaakte afspraken. De leerkracht evalueert na een periode van 6-8 weken 

het groepsplan. Hiermee wordt nagegaan of de ondernomen activiteiten effect hebben 

gehad. Vervolgens stelt de leerkracht voor de komende periode een nieuw plan op. 

 

 

4.2 Het volgen van de leerlingen 

De leerlingdossiers  

Van alle leerlingen wordt een dossier aangelegd, waarin wij alle stukken m.b.t. het kind 

archiveren, zoals het inschrijfformulier, gespreks-notities, correspondentie, 

aantekeningen van leerlingvolggesprekken, onderzoeksverslagen en onderzoeksgegevens 

die ons door ouders zijn verstrekt. Een groot deel van het dossier is digitaal. Ouders van 

leerlingen kunnen na afspraak met de intern begeleider op school inzage krijgen in de 

gegevens die wij opgeslagen hebben en desgewenst een toelichting hierop. De intern 

begeleider is eindverantwoordelijk voor de leerlingdossiers.  

 

De leerlingvolggesprekken  

De IB-er voert minimaal 2 keer per jaar leerlingvolggesprekken met de 

groepsleerkrachten. In deze gesprekken komen aan de orde:  
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 de resultaten, ingebracht door de 

groepsleerkracht;  

 de toetsgegevens, in verhouding 

tot de groeps- en landelijke 

resultaten;  

 de zorggegevens uit de leerling-

dossiers;  

 de gespreksverslagen van de 

leerkrachten (gesprekken met 

ouders en hulpverleners);  

 de gegevens die ons door ouders 

en zorginstanties verstrekt zijn.  

 

In de leerlingvolggesprekken zal ook aandacht worden geschonken aan de situatie van de 

groep als totaal. De gemaakte afspraken worden door beide partijen nageleefd en in een 

volgend gesprek geëvalueerd.  

 

Overdrachtsgesprekken  

Voor het eind van het schooljaar vinden gesprekken plaats tussen leerkrachten om zo de 

algemene en bijzondere gegevens over kinderen aan elkaar door te geven. Deze 

overdracht is van groot belang voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling en begeleiding 

van de kinderen.  

 

Het School Ondersteuningsteam (SOT)  

Wanneer de zorg extra aandacht vraagt, kunnen de leerlingen, na schriftelijke 

toestemming van ouders, worden besproken in het SOT. Daarin kunnen naar keuze 

zitting hebben:  

 ouders 

 de intern begeleider en de directie  

 de orthopedagoog of onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband voor 

Passend Onderwijs  

 de onderwijsadviseur van Onderwijs Advies  

 de schoolarts  

 een maatschappelijk werker  

Als daar behoefte aan is, kunnen gespecialiseerde deskundigen, zoals een logopedist of 

psycholoog, uitgenodigd worden om aan het overleg deel te nemen.  

 

 

4.3 Als het niet meer lukt op school 

Ondanks alle mogelijkheden die we hebben om een kind te helpen, kan het voorkomen 

dat we samen met de ouders moeten vaststellen dat het niet lukt en dat we hulp van 

buiten de school moeten aanvragen. Uitgebreidere onderzoeken bij het kind kunnen dan 

bijvoorbeeld aantonen dat extra hulp dat is beschreven in het groepsplan of zelfs een 

geheel of gedeeltelijk eigen programma voor het kind, niet voldoende zijn. In dat geval 

wordt een kind aangemeld bij het samenwerkingsverband, zie paragraaf 4.4. 
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4.4 Passend onderwijs 

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Midden Holland waarin 

ruim 80 basisscholen uit Gouda en omgeving samenwerken om kinderen de best 

denkbare onderwijsplek te bieden. Bij Passend Onderwijs wordt gekeken naar wat een 

kind kan en naar wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.  

Bij het samenwerkingsverband kan een beschikking worden aangevraagd voor extra 

ondersteuning. De school krijgt dan extra middelen om het betreffende kind te kunnen 

begeleiden. Ook kan een beschikking voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs 

worden aangevraagd. 

Contactgegevens van het samenwerkingsverband zijn:  

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland 

Stavorenweg 6, 2803 PT Gouda. Telefoon: 0182-533511. Website: http://swv-po-mh.nl   

Postadres: Postbus 32, 2800 AA Gouda. E-mail: secretariaat@swv-po-mh.nl 

 

 

4.5 De wijze waarop ouders betrokken worden bij de zorgprocedure 

In voorgaande hoofdstukken ging het er over hoe we als school de zorg geregeld hebben. 

De betrokkenheid van de ouders is hierbij van groot belang en die wordt hieronder 

samengevat:  

 De resultaten van de leerlingen van groep 1 t/m 8 worden tweemaal per jaar in een 

rapport met de kinderen meegegeven. Na elk rapport is er een 10-minutengesprek 

voor alle betrokken ouders en hun kind met de leerkracht. Daarnaast hebben we in 

september een startgesprek, waarin ouders met hun kind vertellen wat belangrijk 

voor het kind in de klas. In november is er een facultatief 10-minutengesprek met de 

ouders en hun kind over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Zie 

hiervoor ook 6.1: De contactmomenten; 

 Ouders zijn altijd welkom op school om over hun kind te praten;  

 Ouders worden uitgenodigd als de hulp over een langere periode gegeven moet 

worden en worden dan op de hoogte gesteld van de aanpassingen en extra hulp die 

het kind krijgt.  Ouders worden ook betrokken bij de voortgang van de resultaten; 

 Bij elke volgende stap in het hulptraject worden ouder(s) op de hoogte gehouden: 

toetsing door deskundigen, het inschakelen van hulpverleners, zorgcommissie, etc. 

Als het om een psychologisch onderzoek gaat, kan dat alleen met schriftelijke 

toestemming van de ouders;  

 Bij inschakeling van hulpverleners door de ouders zelf (psycholoog, kinderarts, 

kinderpsychiater, logopedist, fysiotherapeut, etc.), zijn de ouders uiteraard niet 

verplicht de resultaten van de onderzoeken aan de school ter inzage te geven, maar 

het wordt wel door ons op prijs gesteld. Als de ouders ons kopieën geven van 

onderzoeksverslagen, zullen wij daar zeer zorgvuldig mee omgaan en deze kunnen 

altijd teruggevraagd worden;  

 Hulpverleners van buiten de school mogen alleen met toestemming van de ouders, de 

IB-er of leerkrachten van school benaderen voor informatie of advies. Als de school 

na toestemming van de ouders informatie verstrekt aan anderen, is die ook 

toegankelijk voor de ouders. 

 

 

http://swv-po-mh.nl/
mailto:secretariaat@swv-po-mh.nl
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4.6 Begaafdengroep 

De Wegwijzer geeft passend onderwijs aan 

meerbegaafde leerlingen. Voor deze groep 

leerlingen is binnen de klas extra uitdaging en 

verdieping mogelijk. Hiervoor is materiaal 

aanwezig op school. Daarnaast werken onze 

begaafde leerlingen vanaf groep 5 met de 

Pittige Plustorens. Zij worden hierin twee keer 

per week buiten de klas begeleid en werken 

verder zelfstandig aan deze taken.  

Kleuters die meer uitdaging nodig hebben, 

krijgen dit met behulp van de methode 

Pienter! Aan de hand van thema’s en boeken 

worden uitdagende activiteiten met de 

kinderen gedaan. 

 

 

4.7 Dyslexieverklaring 

Wanneer de school en ouders dyslexie vermoeden bij een kind kan een onderzoek 

worden aangevraagd. Voor het verzoek tot onderzoek legt de school contact met een 

aanbieder voor dyslexiezorg. Meestal is dat Onderwijs Advies of Driestar Educatief in 

onze regio. De zorgaanbieder beoordeelt op basis van het dossier of de leerling in 

aanmerking komt voor onderzoek.  Bij een positieve beoordeling vindt dyslexie-

onderzoek plaats. 

Als uit het onderzoek blijkt dat het kind ernstige enkelvoudige dyslexie heeft, dan krijgt 

het kind een dyslexieverklaring. Met deze verklaring heeft het kind recht op verschillende 

hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld: het voorlezen van teksten, meer tijd voor het maken 

toetsen, het vergroten van teksten etc. Het verschilt per kind welke hulpmiddelen nodig 

zijn. 

Naast deze hulpmiddelen heeft het kind ook recht op een aantal behandelingen door een 

speciale dyslexiebehandelaar. Vaak gaat het kind door deze behandelingen (met 

huiswerk) flink vooruit met lezen en spelling. 

 

4.8 Pestprotocol 

Kinderen zijn voortdurend bezig grenzen af te tasten: bij zichzelf en bij anderen. Dit leidt 

onvermijdelijk tot botsingen wanneer grenzen van anderen overschreden worden. Op 

zich is dit niets bijzonders; op deze manier leren kinderen immers tot hoe ver ze kunnen 

en mogen gaan. Bij pesten worden de grenzen ver overschreden. 

Je kunt het als volgt omschrijven: 

“Pesten is het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld tegen iemand 

die zich niet kan verdedigen.” 

Pesten is een ongelijkwaardige strijd van (vaak) een groep tegen een enkeling. De term 

‘ongelijkwaardig’ geeft het wezenlijke verschil aan tussen plagen en pesten. Een 

slachtoffer zal de pestkop(pen) niet terug kunnen pesten. Sommige kinderen zijn vaker 

slachtoffer.  

Pesten heeft alles te maken met de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, met de 

machtsverdeling, met de sfeer in de groep. Als het evenwicht in een groep is verstoord, 
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probeert die groep dat verstoorde evenwicht (dat onduidelijkheid en onveiligheid biedt) 

te herstellen. Als de oorzaak van die verstoring niet wordt aangepakt, kan er sprake zijn 

van het ‘zoeken naar slachtoffers’.  

Bij het aanpakken van dit probleem kijken we niet alleen naar de pestkoppen en de 

slachtoffers, maar ook naar de meelopers, de leerkrachten en de ouders.  

Leerlingen moeten bewust worden gemaakt van wat pesten nu precies is, en wat voor 

akelige gevolgen het kan hebben. Leerkrachten en ouders moeten alert zijn om 

pestgedrag te signaleren en het daarna bespreekbaar te maken. Pas als iedereen inziet 

wat voor problemen er zijn, kunnen we er samen met de kinderen wat aan gaan doen. 

De kinderen kunnen verschillende sociale vaardigheden trainen d.m.v. rollenspelen. In 

onze methode Kanjertraining komt dit veelvuldig aan de orde. 

In kringgesprekken kunnen kinderen leren om zich een mening vormen. Ze kunnen 

afspraken maken over wat wel en niet kan en mag in hun omgang met anderen.  

Gedurende het schooljaar besteden we 

regelmatig aandacht aan het onderwerp 

pesten.   De kanjerlessen geven veel 

handvatten hoe je leerlingen kunt leren 

omgaan met pestgedrag.  Maar ook films 

en boeken leveren een zinvolle bijdrage 

om pesten te voorkomen of in de kiem  

te smoren.  

Als u merkt dat er kinderen worden 

gepest, wilt u dat dan aan ons melden?  

Pestgedrag kan op een stille, 

onderhuidse manier gaan. De signalen 

zijn veelal thuis eerder te merken dan op 

school. Kinderen willen niet ‘klikken’ of 

worden juist meer gepest wanneer zij 

het zelf aan de leerkracht melden. De 

leerkrachten stimuleren de kinderen om bij oneerlijk gedrag het te melden maar we zijn 

blij met uw steun hierbij. Met elkaar hopen we dit akelige probleem zoveel mogelijk te 

beperken. Het pestprotocol is te vinden op de website. U kunt er ook naar vragen bij de 

directie.  

 

 

4.9 Logopedie 

Iedere reguliere basisschool wordt regelmatig bezocht door een logopedist van de GGD 

Hollands Midden, jeugdgezondheidszorg. De werkzaamheden van de logopedist worden 

hieronder beschreven. 

Screening: 

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een 

kind en voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Het vroegtijdig herkennen van 

taal-, spraak- en gehoorproblemen kan leerproblemen op latere leeftijd helpen 

voorkomen. 

Alle kinderen komen, rond de 5e verjaardag, in aanmerking voor een korte spraak-

taalscreening. Deze screening vindt plaats op school en onder schooltijd. 

Omdat het om een korte screening gaat, is ook het oordeel van de ouder en dat van de 

leerkracht van belang. Ouders krijgen vooraf een oudervragenlijst, daarin wordt tevens 

toestemming gevraagd voor de screening en voor de bespreking van gegevens met de 

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer_public/1b/41/1b41f2e4-f84f-469e-b8b7-40a70f75420e/pestprotocol_2019.pdf
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leerkracht. Leerkrachten krijgen een schoolvragenlijst. 

 

Het resultaat van de screening kan zijn: 

 “pluis”: er zijn geen bijzonderheden 

 “pluis met aandacht”:  de ontwikkeling verloopt normaal, maar er is een enkel 

aandachtsgebied (aangegeven door ouders, leerkracht of logopedist). Ouders krijgen 

een uitnodiging voor gesprek  waarin de uitslag van de screening besproken wordt, 

vragen beantwoord worden en adviezen gegeven worden. 

 “niet pluis”:  de screening geeft reden tot vervolg. In overleg met ouders en 

leerkracht  wordt een vervolgtraject bepaald (aanvullend onderzoek, controle-

onderzoek, verwijzing naar (KNO)- arts of  verwijzing naar een logopediepraktijk). 

 

Onderzoek: 

De logopedist kan onderzoek doen op verzoek van leerkracht en/ of ouder op het gebied 

van taal, spraak, stem, vloeiendheid, mondmotoriek en gehoor. Waar nodig kan advies of 

instructie gegeven worden aan ouders, leerling en leerkracht. Na onderzoek wordt in 

overleg een vervolgtraject bepaald. Dit kan bijvoorbeeld een controle-onderzoek  zijn of 

wanneer  logopedische behandeling nodig is een verwijzing naar een logopediepraktijk . 

De logopedist kan  hierin adviseren. 

Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen, middels een aanvraagformulier,  aangemeld 

worden voor logopedisch onderzoek. Ouders kunnen via de leerkracht of IB-er een 

aanvraag doen voor logopedisch onderzoek. De logopedist  van de GGD Hollands Midden, 

jeugdgezondheidszorg, op school is: Ruth Fousert. Voor vragen bereikbaar via email: 

rfousert@ggdhm.nl  

 

  

mailto:rfousert@ggdhm.nl
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5 PRAKTISCHE INFORMATIE OVER SCHOOLZAKEN 

 

In dit hoofdstuk vindt u allerlei informatie die te maken heeft met de dagelijkse gang van 

zaken in de school. 

 

5.1 Schooltijden 

 
 Groep 1-4    Groep 5-8    

Maandag 8.30 – 12.00   13.00 – 15.00 8.30 – 12.00          13.00 – 15.00 

Dinsdag   8.30 – 12.00   13.00 – 15.00   8.30 – 12.00   13.00 – 15.00  

Woensdag    8.30 – 12.15      8.30 – 12.15      

Donderdag   8.30* – 12.00   13.00 – 15.00   8.30 – 12.00   13.00 – 15.00  

Vrijdag   8.30 – 12.00      8.30 – 12.00   13.00 – 15.00  

 *groep 3 en 4 beginnen om 8.15 i.v.m. gym  

 

De kinderen mogen 10 minuten voordat de school begint op het plein komen. Dan gaat 

de deur open. Ouders mogen hun kind in de klas brengen. Om 8.30 uur gaat de bel en 

sluiten we de deur: de lessen gaan beginnen. ’s Middags gaan het hek en de deur om 

12.50 uur open voor groep 1, 2 en 3. Zij worden dan naar binnen gebracht door hun 

ouders of oppas. Groep 4 t/m 8 speelt tot 12.55 op het plein en dan gaat de bel. De 

kinderen vormen een rij en leerkracht haalt de kinderen op en neemt ze in de rij mee 

naar binnen. 

 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 hoeven minder lesuren te maken, daarom hebben deze 

groepen de vrijdagmiddag vrij.   

 

Pauze groep 3 t/m 8 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 spelen een kwartier buiten tussen 10.00 en 10.30 uur, 

verdeeld in twee groepen. De verdeling hangt af van de groepen en de groepsgrootte en 

kan jaarlijks wisselen.   

 

Pleinwacht:  

De leerkrachten lopen ‘s middags vanaf 12.50 uur pleinwacht. 

In de pauzes zijn er meerdere leerkrachten op het schoolplein aanwezig. 

 

5.2 Gym 

Vanaf groep 3 gaan de kinderen voor de gymles naar de sporthal Custwijc. De gymlessen 

worden gegeven door onze vakleerkracht gym: Jan Folsche. 

Het is de bedoeling dat de kinderen op de dag waarop ze gym hebben, hun gymkleding 

meenemen: een gympakje of een sportbroek en shirt en gymschoenen Deze schoenen 

mogen niet buiten gedragen worden. Bovendien is het niet toegestaan schoenen met 

zwarte zolen te dragen, omdat deze strepen achter kunnen laten op de vloer.  

Wanneer kinderen geen gymspullen bij zich hebben, kunnen ze niet meedoen met de 

gymles. 

Eens per jaar zijn de Koningspelen (meestal de vrijdag voor 27 april). Dat is een 

nationale sportdag, waaraan onze school met veel plezier deelneemt. We werken dan 

samen met Basisschool De Lelie en de Prins Willem Alexanderschool uit Waarder. 

 

5.3 Kleuters 

Elke ochtend mogen de kleuters in de klas worden gebracht door een ouder of 

begeleider. De deur gaat 10 minuten voor schooltijd open. De kinderen kunnen bij 

binnenkomst hun jas en tas ophangen en daarna plaatsnemen in de kring. Hier kunnen 
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ouders nog even een boekje lezen met hun kind. Om 8.30 uur gaat de klassendeur dicht 

en start de leerkracht met de groep.  

Tijdens de inlooptijd is de juf er vooral voor de kinderen. Dringende mededelingen 

kunnen doorgegeven worden en ook kan dan een afspraak gemaakt worden voor een 

gesprek wanneer hier behoefte aan is. Andere vragen kunnen beter na schooltijd gesteld 

worden. Kinderwagens, buggy’s, e.d. kunnen niet mee naar binnen genomen worden 

i.v.m. de (brand)veiligheid en drukte.  Deze kunnen zo lang even in de hal gestald 

worden. 

 

 ‘s Middags worden de kinderen vanaf 12.50 uur binnengebracht en gaan zij direct aan 

de slag met een spel of activiteit, die zij ’s ochtends al gekozen hebben.  

Twee keer per week krijgen de kinderen gym in het speellokaal. Bij slecht weer wordt 

ook in het speellokaal gegymd; bij 

warm weer spelen de kinderen 

vaker buiten. Voor de gymles is het 

nodig uw kind gymschoenen mee 

naar school te geven. Deze 

gymschoenen blijven op school en 

liggen in een speciale bak in de 

klas. Het is handig als de naam van 

het kind op de schoenen staat. We 

gaan ervan uit dat ouders zelf in de 

gaten houden wanneer er een 

grotere maat schoenen nodig is. 

Het is praktisch voor de 

leerkrachten als de kinderen 

gymschoenen met elastiek of 

klittenband dragen. Gymkleding is 

voor de kleuters niet nodig. 

 

5.4 Groep 8 

In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op “de overstap” van de kleine dorpsschool 

naar de grote middelbare school in de stad. Nog meer dan in andere leerjaren worden de 

kinderen getraind in het zelfstandig werken en de sociale redzaamheid. 

Aan het eind van groep 7 heeft de leerkracht al een voorlopig advies gegeven over het 

niveau van het voortgezet onderwijs, dat het beste bij een leerling past. 

In groep 8 wordt in februari een definitief schooladvies gegeven. De leerkracht gaat met 

de ouders en leerlingen in gesprek over het traject richting de middelbare school en over 

mogelijke vervolgscholen. Voor 1 maart wordt een definitieve keuze door de ouders 

gemaakt. Als voorbereiding wordt er in de klas regelmatig voorlichting gegeven over het 

voortgezet onderwijs. 

Om naast de mening van de ouders, van de leerling en die van de leerkracht van groep 8 

een objectief gegeven te hebben, wordt eind april de eindtoets Route 8 afgenomen. Deze 

toets heeft geen invloed meer op het eerder gegeven schooladvies, behalve wanneer de 

toets zo goed heeft uitgepakt, dat de school en ouders een hoger niveau mogelijk en 

wenselijk achten. Na inschrijving op een middelbare school vindt er altijd een goede 

overdracht plaats tussen de groep-8-leerkracht en de coördinator van de middelbare 

school. 

Andere belangrijke dingen die in groep 8 aan bod komen: 

De kinderen van groep 8 studeren een musical in, die in de laatste week voor de 

zomervakantie  voor de ouders wordt opgevoerd. Ook worden er twee extra opvoeringen 

gehouden: één voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 en één voor de opa’s en oma’s 

en geïnteresseerden. 

Op de afscheidsavond krijgen de kinderen een bijbel en een getuigschrift uitgereikt. 
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5.5 Huiswerk 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met het hebben van huiswerk. 

Op het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen dit gewend zijn. Vanaf 

groep 5 wordt er huiswerk aangeboden. Vanaf groep 6 gebeurt dit via vaste richtlijnen, 

We hanteren een duidelijke opbouw in het huiswerk. De kinderen zullen steeds een 

beetje meer huiswerk krijgen. Op de informatieavond in september geven de 

leerkrachten aan wat er op het gebied van huiswerk in de betreffende groepen verwacht 

wordt. De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een overzicht van het 

huiswerk wat in de groep van hun kind gegeven wordt.  

De leerkrachten dragen er zorg voor dat de leerlingen het huiswerk in hun agenda 

schrijven. We verwachten van ouders dat zij regelmatig met hun kind de agenda checken 

op huiswerk. 

 

5.6 Agenda’s voor groep 6, 7 EN 8 

De leerlingen in groep 6, 7 en 8 schrijven hun huiswerk op in een agenda. Een goede 

agenda is er één waarbij in één oogopslag een hele week te overzien is. Wij schaffen 

ieder schooljaar agenda’s aan voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8. We vragen 

daarvoor een bijdrage in de kosten van € 2,50.  

De leerlingen hebben dan allemaal dezelfde basisagenda en hiermee voorkomen we dat 

ouders onnodig op hoge kosten worden gejaagd. Doordat alle kinderen dezelfde agenda 

hebben, kunnen we het huiswerk samen met de kinderen noteren en hen op die manier 

leren hoe een agenda gebruikt wordt. 

 

5.7 Materialen voor groep 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 krijgt iedere leerling verbruiksmaterialen die gedurende de schoolloopbaan 

hun eigendom blijven.  

In groep 3 krijgen de kinderen een schrijfpotlood, een gum, een kleurdoos, een schaar 

een prittstift en een multomap.  

In groep 4 krijgen de leerlingen een liniaal, een lijmflesje en een pen.  

Vanaf  groep 5 is het de bedoeling dat de leerlingen zelf een 23rings multoband 

meenemen. Tabbladen worden op school uitgedeeld. Wanneer iets op, is krijgen de 

kinderen nieuw materiaal.  

Als een kind iets moedwillig stuk maakt, dan vragen we de ouders het te vergoeden.   

 

5.8 Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen 

Schoolreis 

In september gaan we met de kinderen op schoolreis. Voor de kinderen is dit een grote 

dag en het wordt dankzij de hulp van ouders altijd een groot succes. Voor groep 7/8 is er 

om het jaar een driedaags schoolkamp. We huren dan een kamplocatie en organiseren 

buitenspellen, actieve opdrachten en uitstapjes. Dit kamp vindt plaats aan het begin van 

het schooljaar. 

 

https://d4w-live-3126f5d06cce4967b321c17b96fb7-c6255cb.aldryn-media.com/filer_public/db/a5/dba5dcef-9bbf-45ab-8275-e4e1d22097c0/huiswerkafspraken_2019.pdf
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Koningsspelen 

Ieder jaar aan het einde van april zijn de Koningsspelen. Hiervoor mogen wij de 

sportvelden van de voetbalvereniging en sporthal Custwijc gebruiken. We werken altijd 

samen met andere basisscholen uit de omgeving, zoals de Lelie en de Prins Willem 

Alexanderschool uit Waarder. Ouders zijn actief betrokken bij deze dag. De nadruk ligt 

deze dag op sport en sportiviteit. We doelen hierbij niet alleen op het bewegen maar ook 

op het sportief omgaan met win- en verliessituaties. Vaak worden ook sportverenigingen 

uit de omgeving betrokken bij deze landelijke sportdag. 

 

Excursies 

In de loop van het jaar gaan we met de verschillende 

groepen op excursie.  

Eén maal, in het voorjaar of in het najaar, gaan we kijken in 

de natuur o.l.v. een medewerker van 

natuuractiviteitencentrum “De Watersnip”. Soms gaan we 

dan naar Reeuwijk, soms blijven we wat dichter bij huis. 

Ook bezoekt een aantal groepen jaarlijks  een culturele 

voorstelling. Eens in de paar jaar staat een bezoek aan de 

bibliotheek op het programma.  

Naar aanleiding van het schoolproject zijn bezoeken aan of 

van allerlei instanties, instellingen of bedrijven mogelijk.  

 

Het vervoer 

Bij een aantal van deze activiteiten hebben we vervoer 

nodig. We vragen dan ouders om ons met de auto te 

vervoeren. Voor het vervoer van kinderen voor school geldt het volgende:  
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Kinderen kleiner dan 1,35 m. moeten normaal gesproken een autostoeltje of 

zittingverhoger gebruiken. Wanneer er andere kinderen dan uw eigen kind meerijden, 

gelden afwijkende regels. Het gaat hierbij om incidenteel vervoer over een beperkte 

afstand voor school. De andere kinderen, dus niet uw eigen kinderen, mogen dan op de 

achterbank zonder stoeltje of verhoger in de gordel vervoerd worden. 

Wanneer ouders er specifiek prijs op stellen, dat hun kind in de auto van een ander toch 

op een zittingverhoger vervoerd wordt, dan kunt u dit zelf met de rijdende ouder 

regelen. 

We hebben afgesproken dat kinderen die met u meerijden, op de achterbank zitten en 

altijd in de gordel zitten. U kunt er zelf voor kiezen om uw eigen kind eventueel op de 

voorstoel te vervoeren (uiteraard ook in de gordel). 

 ‘De Vier Windstreken’ heeft een collectieve inzittendenverzekering afgesloten. Wanneer 

u voor school met kinderen op stap gaat, zijn ze verzekerd.  

 

5.9 Thuissituatie van de kinderen 

Het kan voorkomen dat er in het gezin ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, zoals 

een overlijden, ernstige ziekte of echtscheiding. Kinderen kunnen hierop, ook in de klas, 

reageren. Het is voor ons als leerkrachten belangrijk om het kind goed op te kunnen 

vangen en te kunnen begeleiden. Het is dan ook belangrijk om eventuele veranderingen 

in de thuissituatie door te geven aan de betreffende leerkracht. Uiteraard zullen wij  

vertrouwelijk met alle informatie omgaan. 

 

5.10 Tussenschoolse opvang (TSO)  

In de middagpauze kunnen kinderen bij ons op school overblijven. Dit gebeurt bij de 

Tussenschoolse Opvang (TSO). De coördinator van de TSO is verantwoordelijk voor het 

reilen en zeilen van de tussenschoolse opvang. Daarnaast is er een enthousiast team van 

vaste overblijfkrachten die haar ondersteunen.  

Kinderen die voor het eerst gaan overblijven moeten aangemeld worden.  

 

Dit doet u via een inschrijfformulier dat u kunt opvragen bij de directie of bij de 

overblijfcoördinator. Op dit formulier kunt u aangeven of uw kind(eren) op vaste dagen 

óf incidenteel gebruik gaan maken van de overblijfmogelijkheden. Kinderen die al bekend 

zijn bij ‘Smikkels’ hoeven niet opnieuw aangemeld te worden. De kosten voor de TSO 

bedragen € 2,25 per kind per keer. We werken bij ‘Smikkels’ met strippenkaarten. Een 

strippenkaart voor vaste overblijvers kost € 45,00. Hiermee kunnen kinderen 20 keer 

overblijven. U ontvangt hiervoor een factuur. De strippenkaart wordt iedere keer dat uw 

kind overblijft afgetekend. Als de strippenkaart bijna vol is, krijgt u een rekening voor 

een nieuwe strippenkaart. Een strippenkaart blijft geldig tot en met groep 8. Als er dan 

nog strippen openstaan wordt dat met u 

verrekend. Kinderen die incidenteel 

overblijven krijgen een familiekaart. 

Hiervoor gelden dezelfde regels.  

 

Nog een paar spelregels: 

 Kinderen die incidenteel overblijven, 

kunnen uiterlijk één dag van tevoren 

aangemeld worden. Dit kan door bij de 

naam van uw kind een streepje te 

zetten op de lijst bij de klassendeur. Zo 

kunnen wij namelijk tijdig bepalen hoe 

groot de overblijfgroep is en hoeveel 

overblijfkrachten we moeten inzetten. 

 Kinderen die op hun vaste overblijfdag 

niet komen, worden tijdig afgemeld. 

Ook dit kan door af te melden op de 
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lijst op de klassendeur. Dit voorkomt dat wij onnodig op zoek zijn naar kinderen. 

De overblijfcoördinator/contactpersoon van deTSO is Betty Beunder. Haar 

contactgegevens vindt u terug in de bijlage. 

 

 

5.11 Buitenschoolse opvang (BSO) 

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om een voorziening voor buitenschoolse opvang aan 

te bieden aan ouders. Wij hebben hiervoor afspraken met een kinderopvangorganisatie 

gemaakt. Dit gebeurt bij Kindercentrum Waarder. Vervoer wordt  door het Kindercentrum 

geregeld. Uw kind wordt voor een klein bedrag opgehaald bij school. Een aantal ouders 

van school maakt jaarlijks gebruik van deze opvang. De school heeft goede contacten 

met deze BSO. 

Voor informatie betreffende kosten en belastingteruggave rond kinderopvang kunt u 

terecht bij Kindercentrum Waarder. 

Een andere optie kan nog een gastouder zijn. Op school komen meerdere gastouders. 

Indien gewenst kan de directie u enkele namen doorgeven. 

 

5.12 Snoepen op school 

Op school stimuleren we gezonde voeding. Dat betekent dat we verwachten dat de 

kinderen dagelijks fruit meenemen naar school voor hun tussendoortje in de ochtend. Bij 

verjaardagen van kinderen en/of leerkrachten maken we een uitzondering: dan mag een 

traktatie best wat minder gezond zijn en mogen de kinderen snoepen. We vragen ouders 

wel om dit niet te overdrijven. 

 

 

5.13 Regels in geval van schoolverzuim 

Wanneer een leerling ziek is, moet deze zo spoedig ziek gemeld worden. 

Licht u ons telefonisch in, belt u dan niet onder schooltijd. 

Vóór schooltijd is er altijd iemand aanwezig. Telefoon:  501254. 

Probeert u zoveel mogelijk bezoekjes aan de dokter, tandarts etc. buiten schooltijd te 

plannen.  

Mocht dit onverhoopt niet te regelen zijn, geeft u het dan even aan de leerkracht door. 

 

De schoolleiding kan in bepaalde gevallen toestemming geven de lessen te verzuimen. Te 

denken valt aan een huwelijksfeest, jubileum, begrafenis e.d. 

Dit verlof dient van tevoren te worden aangevraagd bij de directie en niet bij de 

leerkracht. De directie heeft hiervoor aanvraagformulieren, ook te downloaden via de 

website.  

 

Op vakantie buiten de schoolvakanties mag in principe niet. In slechts twee gevallen kan 

toestemming worden verleend : 

 Extra vakantie op medische gronden. In dit geval is een medische verklaring vereist. 

 Wanneer u door de aard van uw beroep genoodzaakt bent buiten de vastgestelde 

vakantiedata op vakantie te gaan. Een verklaring van de werkgever is dan verplicht. 

Er is regelmatig de vraag voor een dag of middag extra verlof i.v.m. een weekendje uit. 

Helaas valt dit niet onder toegestaan schoolverzuim en mogen we hiervoor geen vrij 

geven. De precieze regels hiervoor staan ook op onze website. 

Bij twijfel of bepaald verlof verleend mag worden, is er altijd overleg met de 

leerplichtambtenaar. 

Ongeoorloofd verzuim moet door ons worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders 

ontvangen in dit geval een boete.  

 

http://www.d4w.nl/de-wegwijzer/praktische-info/verlof-vragen/
http://assets.cms.socialschools.nl.s3.amazonaws.com/cms_page_media/236/Informatie%20Leerplicht%20Wegwijzer.pdf
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5.14 Veiligheid / Rookvrije school 

We vinden veiligheid belangrijk voor iedereen bij ons op school.  

De buitenspeeltoestellen worden jaarlijks gekeurd door een bedrijf. Ongevallen en de 

oorzaken daarvan worden geregistreerd. Als het mogelijk is worden de oorzaken van een 

ongeval verholpen om herhaling te voorkomen. Ook besteden we aandacht aan de 

zogenaamde ‘sociale veiligheid’. Gelukkig komen er bij ons op school nauwelijks 

vervelende incidenten, zoals agressief gedrag, voor. Dergelijke voorvallen zullen ook 

worden geregistreerd. Bij veiligheid op school denken we ook aan een “veilig klimaat”. 

Dit betekent onder andere duidelijke schoolregels en maatregelen om pesten zo veel 

mogelijk te voorkomen. 

We hebben op school een aantal leerkrachten die zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. 

Zij kunnen bij ongevallen eerste hulp verlenen en weten wat te doen bij calamiteiten. Elk 

jaar krijgen zij hiervoor nascholing. Er is een ontruimingsplan opgesteld en er wordt 

jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. 

We gaan ervan uit dat ouders die regelmatig op school zijn zich op de hoogte stellen hoe 

te handelen in geval van nood. In elke ruimte is een ontruimingsplattegrond aanwezig. 

 

Wij zijn ook een rookvrije school. Dit betekent dat er in het gehele gebouw niet gerookt 

mag worden. Ook op het schoolplein mag niet worden gerookt. Dit geldt ook als de 

school buiten de schooluren door anderen wordt gebruikt.  
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6 DE OUDERS 

 
In onze school zijn ouders van harte welkom. We vinden het heel belangrijk dat 

ouders/verzorgers en leerkrachten samen proberen de kinderen te begeleiden op een 

belangrijk deel van de weg naar volwassenheid. 

Wij vinden het dan ook prettig om zo veel mogelijk met u in gesprek te zijn over uw 

kinderen. Daarvoor mag u gerust de school binnenlopen, zowel bij de leerkrachten als bij 

de directeur. We zullen tijd vrijmaken om met u over uw kind(eren) te praten. Zeker 

wanneer het met uw kind op school niet zo makkelijk gaat zullen we veel contact 

hebben. Heel belangrijk daarbij is dat we van elkaar weten hoe we de problemen gaan 

aanpakken en op welke wijze er wordt begeleid, thuis en op school. In hoofdstuk 4 hebt 

u kunnen lezen hoe we de zorg voor de kinderen organiseren. We willen u in dat proces 

graag zo goed mogelijk op de hoogte houden en waar mogelijk uw hulp vragen.  

Daarnaast hebben we u graag in de school om ons te helpen; als klassenouder 

bijvoorbeeld of bij het vervoer van en naar allerlei activiteiten. Ook bij de alledaagse 

gang van zaken kunt u ons helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Informatievoorziening 

Website en Social Schools 

Op de website van de school kunt u alle nieuwsbrieven terugvinden. Daarnaast vindt u er 

andere informatie over onze school. Protocollen en de schoolgids zijn vanaf de website te 

lezen of te downloaden.  

Ons adres:  http://www.d4w.nl/scholen/de-wegwijzer . 

De meeste mededelingen en informatie ontvangt u via Social Schools. Dat is te 

vergelijken met het gesloten deel van een website. Social Schools is een ouderplatform, 

waarin alle berichten van de school en de klas worden geplaatst. U kunt ook reageren op 

berichten. Van Social Schools is ook een app voor de tablet of telefoon beschikbaar, 

zodat de laatste nieuwtjes en foto’s direct zichtbaar zijn voor ouders, die zijn aangemeld. 

Foto’s die op de website geplaatst worden, worden eerst goed bekeken op geschiktheid 

voor plaatsing op het internet. Wij werken hierbij met een speciaal reglement. Foto’s of 

filmpjes van kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven voor 

plaatsing op de website, worden uiteraard niet geplaatst.  

Social Schools wordt verder gebruikt om de agenda voor huiswerk en activiteiten in te 

publiceren en om u aan te melden voor oudergesprekken. 

http://www.d4w.nl/scholen/de-wegwijzer
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De informatieavond:  

In september organiseren we een informatie-avond. Op deze avond vertelt de directie 

over de plannen van de school voor het komende schooljaar en over wat al bereikt is. 

Ouders kunnen hun vragen stellen. 

Daarna vertellen de leerkrachten in de groep van uw kind over wat er allemaal aan de 

orde komen zal in hun groep. Naast de informatie over het lesgeven en de lesstof worden 

algemene zaken met ouders doorgenomen zoals huiswerk, klassenregels, 

leerlingvolgsysteem en zelfstandig werken.  

Ook liggen er materialen en methodes voor u ter inzage. Op deze avond is er voor 

ouders ruimte om vragen te stellen over de onderwerpen die worden besproken.  

 

Het rapport: 

Twee maal per jaar vullen de leerkrachten een rapport in voor de leerlingen en ouders. 

De leerlingen krijgen een rapport in februari en net voor de zomervakantie.  

Op het rapport zijn twee onderdelen te vinden:  

 De CITOkaart. Deze kaart geeft informatie over de ontwikkelingslijn naar aanleiding 

van de CITOtoetsen die uw kind heeft gemaakt en geeft u inzicht in de ontwikkeling 

van uw kind ten opzichte van landelijke gegevens.  

 Beoordelingen voor de vakken en werkhouding. Dit zijn cijfers van de toetsen die uw 

kind het afgelopen half jaar heeft gemaakt over de aangeboden lesstof en informatie 

over het welbevinden, het gedrag en de werkhouding in de groep.  

 

De contactmomenten: 

Vier maal per jaar wordt u uitgenodigd om met de leerkracht op school te spreken. We 

bespreken de diverse ontwikkelingen van uw kind(eren). Vanaf eind groep 2 is uw kind 

bij deze gesprekken aanwezig. 

De gesprekken vinden plaats in september, november, februari en eind juni.  

Tijdens het startgesprek in september bent u als ouder vooral aan het woord. We vinden 

het belangrijk om aan het begin van het nieuwe schooljaar van u en uw kind te horen 

wat belangrijk is om te weten en rekening mee te houden gedurende het schooljaar.  

In november bespreken ouders en leerkrachten hun indruk over de eerste lesperiode en 

de tussentijdse vorderingen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt besproken. 

In februari en juni worden daarnaast ook het rapport en de uitslagen van de CITO-

toetsen besproken. 

De leerkracht van groep 8 voert in de herfst de eerste gesprekken over het 

vervolgonderwijs. Het pre-advies uit groep 7 wordt nogmaals besproken en de 

verwachtingen en vorderingen in groep 8. In februari zijn de gesprekken met de 

betreffende ouders èn hun kinderen over de keuze van de vervolgschool en geeft de 

leerkracht het definitieve schooladvies. Ook het rapport wordt in dit gesprek 

meegenomen.  

Enkele weken voorafgaand aan de contactavonden ontvangt u een uitnodiging via Social 

Schools. De dagen waarop de gesprekken zijn, staan op de ouderkalender in Social 

Schools.  

 

De Nieuwsbrief   

Ongeveer één keer per maand verschijnt de nieuwsbrief. Hierin houden we u op de 

hoogte van actuele zaken. De Nieuwsbrief wordt gemaild.  

U kunt ook incidenteel een themabrief ontvangen. Met deze brief krijgt u inhoudelijke 

informatie over onderwijskundige ontwikkelingen binnen school en lopende of nieuwe 

acties.  

 

Overige informatie 

De meeste informatie wordt digitaal verstuurd en staat op Social Schools. Informatie die 

urgent is gaat ook mee met het oudste kind van een gezin.  

Soms worden er extra informatiestencils meegegeven, die gaat dan meestal over 

onderwerpen die voor een bepaalde groep belangrijk zijn. Deze worden ook zoveel 

mogelijk per mail gestuurd.  
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6.2 Aanpak hoofdluisproblemen 

 

Samen met een aantal ouders 

proberen wij het hoofdluisprobleem 

grondig aan te pakken. Een groep 

‘controleouders’ kijkt elke maandag 

dag na een vakantie alle kinderen op 

school na op de mogelijke 

aanwezigheid van hoofdluizen. 

Hiervoor is het belangrijk dat er geen 

gel in het haar zit en dat bij lange 

haren geen ingewikkelde knotjes of 

vlechten in het haar gemaakt zijn. 

Wanneer er hoofdluizen gevonden 

worden bij een kind, licht de 

leerkracht de ouders telefonisch in. De 

andere ouders uit die groep worden 

gemaild met de mededeling dat er hoofdluis voorkomt in de klas van hun kind. Na twee 

weken vindt dan een nieuwe controle van de hele groep plaats. Wij zullen via de 

nieuwsbrief laten weten wanneer er een controle plaatsvindt. 

Wanneer u zelf constateert dat uw kind last heeft van hoofdluis, horen wij dit graag zo 

snel mogelijk. Uiteraard verwachten wij dat u uw kind direct behandelt door veelvuldig 

kammen met een luizenkam en evt. met een luizendodende shampoo of lotion.  

Om verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen, willen we graag dat 

kinderen hun jas in een luizenzak ophangen. Deze zijn via school te bestellen. 

 

6.3 De Schoolraad 

Een mogelijkheid voor ouders om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school 

is om zitting te nemen in de schoolraad. De SR bestaat uit ouders waarvan de kinderen 

op onze school zitten en is een klankbordgroep voor de directie. 

De SR functioneert als een adviesorgaan voor de directie van de school; als geen 

ander weten ouders (en verzorgers) immers wat er gaande is rond de school en in 

de woonomgeving. De SR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

De namen van de schoolraadleden vindt u in bijlage.  

 

6.4 De Medezeggenschapsraad 

De MR van onze school bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten 

(de personeelsgeleding). Zij hebben vier jaar zitting in de raad. Via de MR kunt u als 

ouders meedenken over het beleid dat op onze school gevoerd wordt. De MR kan 

instemming verlenen en adviezen geven over verschillende onderwerpen. Te denken valt 

aan het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage en groepsverdeling van het 

volgende schooljaar. Heeft u belangstelling voor de MR-verslagen, dan kunt u deze 

opvragen. Wanneer u een punt van aandacht heeft kunt u de MR vragen dit als 

agendapunt te behandelen. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. 

Het MR-reglement ligt op school ter inzage. Vraag er even naar bij de directie. Naast de 

MR wordt onze school ook vertegenwoordigd in de GMR. Dit is de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van De Vier Winstreken Een ouder of leerkracht (niet per se uit 

de MR) heeft zitting in de GMR. 

De namen van de MR-leden en het GMR-lid vindt u in bijlage.  

 

6.5 De Ouderraad 

De ouderraad is samengesteld uit ouders die actief betrokken willen zijn bij onze school.  
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Zij zijn bij veel activiteiten aanwezig om te helpen met praktische zaken zoals het 

verzorgen van eten en drinken. De ouderraad bestaat uit 7 leden die elk vier jaar zitting 

hebben. Met elkaar zorgen zij ervoor dat veel activiteiten georganiseerd verlopen.     

Taken van de ouderraad zijn: het team ondersteunen bij Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 

schoolreis, Koningsspelen, afscheid groep 8 enz.  

Een van de teamleden is altijd aanwezig bij de ouderraadsvergadering.  

De namen van de ouderraadleden vindt u in bijlage.  

 

6.6 Versiercommissie 

Onze school ziet er vrolijk en levendig uit. Dit is dankzij een groep ouders die met elkaar 

de ramen en hal versieren. De versieringen en tekeningen hebben te maken met thema’s 

als herfst, sint, kerst, zomer. De ouders zijn altijd blij met nieuwe leden in de groep. Vele 

handen maken licht werk. 

 

6.7 De klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn 

verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor 

het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er 

ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons 

hierop aanspreken. 

 

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik 

en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, 

discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan 

over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van 

leerlingen of de schoolorganisatie. 

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten 

opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, 

de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. 

 

Op onze school is de interne contactpersoon Miranda Mak. Bij haar kunt u altijd terecht 

om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zal naar 

uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. 

De contactpersoon kan u 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 met u verder over de klacht 

te praten en u 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 u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene 

gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van 

de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het bestuur van De Vier 

Windstreken inlichten, dat samen met u naar een oplossing zal zoeken. 

 

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands 

Midden: 

Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  

 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
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Voor klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij de Stichting Geschillen 

Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  Tel. 070-

3861697. 

Email: info@gcbo.nl  website: www.gcbo.nl.  

  

6.8 Ouderbijdrage 

Elk jaar worden er op school activiteiten georganiseerd, waarvan de kosten niet 

gesubsidieerd worden. Denk hierbij aan de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 (en om 

het jaar voor groep 7/8), het tweejaarlijkse schoolkamp voor groep 7/8 maar ook de 

cadeautjes met Sinterklaas, iets lekkers met kerst en het afscheid van groep 8.  

Om deze activiteiten mogelijk te maken, vragen wij u, nadat uw kind bij onze school is 

ingeschreven, jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op 

€ 50,00 per kind per jaar. 

Betaling van deze €50,00 kan ineens in oktober of in 2 termijnen in oktober en januari. 

Voor kinderen die vanaf oktober op school komen, geldt een bedrag van €25,00 en vanaf 

januari € 20.00. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar via de mail een brief met een betalingsverzoek 

voor de bijdrage van uw kind(eren) bij ons op school.  

De ouderbijdrage kunt u dan overmaken op bankrekening IBAN nummer NL 95 RABO 

0308 8813 62 t.n.v. De Wegwijzer o.v.v. ouderbijdrage + naam van uw kind(eren). 

 

 

6.9 Schoolverzekeringen 

De Vier Windstreken heeft een basispakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket omvat 

de volgende onderdelen: 

 

1.  Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen 

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van het bestuur, het personeel, 

stagiair(e)s, vrijwillig(st)ers en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse 

activiteiten deelnemen. 

2. Schoolongevallenverzekering 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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 In het kader hiervan zijn verzekerd: 

 De leerlingen tijdens de schooluren en tijdens andere activiteiten in 

schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van 

leerkrachten en/of hulpkrachten. 

 De bestuursleden, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel, 

stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten, gedetacheerden aan de school en al 

degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse, maar min of meer met de 

school verband houdende activiteiten deelnemen. 

De verzekering is van kracht tijdens schooltijd en buitenschoolse activiteiten tot één 

uur voor of na afloop ervan, of zoveel langer als nodig is voor het rechtstreeks komen 

naar en gaan van de schoolactiviteiten.  

 

Men is tijdens schooluren en evenementen in schoolverband verzekerd voor ongevallen. 

Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij men plotseling en 

onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend geweld, met als 

gevolg een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel. 

 

 

Wanneer als gevolg van een ongeval een fiets, kleding, een bril o.i.d. wordt beschadigd, 

worden kosten hiervoor niet vergoed op grond van deze verzekering. Het moet gaan om  

letselschade! 

Er zijn enkele beperkingen. Wanneer een ongeval opzettelijk wordt veroorzaakt, bijv. 

door roekeloos gedrag of onder invloed van alcohol of drugs, keert de verzekering niet 

uit. Ook als letsel ontstaat als gevolg van een vechtpartij, tenzij dit gebeurt uit 

zelfverdediging, keert de verzekering niet uit. 

 

3. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering is bedoeld om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders 

voor schade aan derden als gevolg van handelen of nalatigheid op te vangen. 

 

4. Aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen 

Dit is een secundaire aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden. Deze 

verzekering vergoedt alleen als er geen andere verzekering is, als de ouders van een 

leerling geen W.A.-verzekering hebben. Schade toegebracht door een leerling aan een 

andere leerling moet in principe verhaald worden via de W.A.-verzekering van de 

betreffende ouders. 

De verzekering geldt tijdens het verblijf in school of op het schoolterrein en tijdens het 

deelnemen aan activiteiten uitgaande van de school onder toezicht van de school. 
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NAWOORD 

De informatie die u zojuist heeft gelezen heeft u hopelijk een goed en positief beeld 

gegeven van onze school. Een aantal zaken op school wordt jaarlijks bijgesteld, 

veranderd en ontwikkeld.  

De informatie over deze onderwerpen kunt u terugvinden in de bijlage.  
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BIJLAGEN 

 

1   JAARINFORMATIE 

 

1.1 Groepsformatie 2019- 2020 

Hieronder vindt u het overzicht van de bezetting in de groepen en de invulling van 

ambulante tijd. 

 

 Ma.mo. Ma.mi. Di.mo. Di.mi. Wo.mo. Do.mo. Do.mi. Vr.mo. Vr.mi. 
Groep 
1/2  
 

Anneke Anneke Anneke Anneke Inge Inge Inge Inge  

Groep 
2/3 

Lisa  
 

Lisa  
 

Lisa  Lisa Hilde Hilde Hilde Hilde 
 

 

Groep 

4/5 

Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse* 

Groep 
5/6 
 

Miranda Miranda Miranda Miranda Miranda Miranda Wilbert Wilbert Wilbert 

Groep 
7/8 

Anne vH Anne 
vH 

Anne 
vH 

Anne 
vH 

Anne 
vH 

Anne vH Anne 
vH 

Els Els 

 
 Ma.mo. Ma.mi. Di.mo. Di.mi. Wo.mo. Do.mo. Do.mi. Vr.mo. Vr.mi. 
Gym 
 

     Jan    

Interne 

begeleiding 
/ MT 

  Sandra Sandra  Sandra Sandra   

Directie 
 

  Karin Karin Karin Karin Karin   

Coördinatie 

Pittige Plus 

en ICT 

     Els Els   

Onderwijs-
assistent 

Nienke 
Anne M 

 Nienke 
Anne M 

 Nienke 
 

Nienke 
Anne M 

 Anne M  

Admini- 
stratie 

  Liesbeth       

 

* Op vrijdagmiddag is groep 4 vrij. 

 

1.2 Gymrooster 2019- 2020 

Eén maal per week wordt er een gymles gegeven in de sportzaal bij Custwijc.   

Wij hanteren daarvoor het volgende rooster: 

   

Donderdag 8.15 – 9.30       Groep 3-4   

 9.30-10.45 Groep 5-6  

 10.45-12.00 Groep 7-8 

         

De kinderen uit groep 3-4 worden om 8.10 bij de sportzaal verwacht. De leerlingen 

kunnen daar zelf vanuit huis naartoe komen of worden gebracht. De leerkracht is om 

8.00 uur aanwezig.  

Kinderen uit groep 5-6 gymmen onder schooltijd en worden dus door de leerkrachten 

naar de gymzaal gebracht en gehaald. De kinderen uit groep 7-8 mogen om 12.00 uur 

zelf naar huis vanuit de gymzaal. 
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1.3 Vakantierooster 2019- 2020 

Het vakantierooster voor dit schooljaar is, met instemming van de MR, als volgt 

vastgesteld:    

 

Herfstvakantie:  19 oktober t/m 27 oktober 2019 

Kerstvakantie:  21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie:  22 februari t/m 1 maart 2020 

Pasen:    10 en 13 april 2020 

Meivakantie:   25 april t/m 10 mei 2020  

Hemelvaart:     21 en 22 mei 2020 

Pinksteren:      1 juni (tweede pinksterdag) 

Zomervakantie:  18 juli t/m 30 augustus 2020 
 

1.4 Studiedagen en -middagen:   

Maandagmiddag  23 september 2019 

Woensdag 30 oktober 2019 

Woensdag 15 januari 2020 

Donderdagmiddag 9 april 2020 

Maandag 29 juni 2020 

 

 

1.5 Toetskalender 2019-2020 

De CITO-toetsen voor het leerlingvolgsysteem worden in groep 1 t/m 8 afgenomen in de 

tweede helft van januari en in de eerste helft van juni.  

De centrale eindtoets voor groep 8 is de Route 8-toets. Deze nemen we af op maandag 

20 april 2020. 
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2 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

2.1 Inleiding 

Het beschrijven van de resultaten van het onderwijs op een school is een moeilijke zaak.   

Scholen kunnen op dit gebied enorme verschillen vertonen.   

Een voorbeeld: De resultaten van een school uit een achterstandswijk in de grote stad 

zijn eigenlijk niet te vergelijken met de resultaten van een school uit een nieuwbouwwijk 

van diezelfde stad. Op de eerste school komen veel kinderen op een laag niveau binnen, 

op de tweede school is het startniveau veel hoger. Als beide scholen erin slagen de 

kinderen op hetzelfde niveau te brengen in groep 8, heeft de eerste school een enorme 

prestatie geleverd. Deze school heeft namelijk een veel langere weg moeten volgen om 

daar te komen, terwijl de weg voor de tweede school veel korter is geweest.    

   

De prestaties van kinderen zijn afhankelijk van een groot aantal factoren.    

Enkele daarvan zijn: de aard en aanleg van de leerlingen, de leerkracht en het lesgeven, 

het zelfbeeld van het kind, de betrokkenheid van ouders bij de vorderingen van hun 

kinderen, de opleiding van de ouders, de sociale achtergrond, de omgeving waarin de 

kinderen wonen, de etnische afkomst (is Nederlands je moedertaal of niet...).   

   

Al deze factoren zijn van invloed op het gedrag en de leerprestaties.   

Wil je iets te weten komen over het effect van het onderwijs, dan moet je dit alles laten 

meewegen. Niet het uiteindelijke resultaat is dan het belangrijkste, maar: hoe ver is het 

kind gekomen, gezien vanuit zijn startpositie.    

Het is dus essentieel elk kind afzonderlijk te volgen in zijn of haar ontwikkeling. De 

zorgverbreding en het leerlingvolgsysteem zijn daarbij onmisbare hulpmiddelen.   

 

2.2 De resultaten op onze school 

We willen u laten zien hoe de scores van onze groep 8 zich verhouden tot de gemiddelde 

landelijke scores. Tot en met 2016 is de CITO Eindtoets afgenomen. Vanaf 2017 maken 

de leerlingen een andere eindtoets: de Route 8. 

Wanneer we kijken naar de achtergrond van onze kinderen, kunnen we zeggen dat we 

een ‘gemiddelde school’ zijn. Gezien die achtergrond mogen we verwachten dat de score 

niet veel af zal wijken van het landelijk gemiddelde.    

We zijn er trots op dat de resultaten van de leerlingen na een paar mindere jaren nu 

weer boven het landelijk gemiddelde liggen. We hebben ons onderwijs extra onder de 

loep genomen en verbeterd. De focus ligt op de instructie en begeleiding op het gebied 

van lezen, taal en rekenen.        

 

jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

score CITO eindtoets/ 

Route 8 landelijk 

gemiddeld   

535,3 534,9   206,0 

 

206,0 

 

206,0 

score CITO eindtoets/ 

Route 8 groep 8 De 

Wegwijzer   

536,7 535,5   214,6 

 

206,3 

 

198,7 
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3 NAMEN EN E-MAILADRESSEN 

3.1  Teamleden 

Directeur Karin ter Horst – van Leeuwen    karin.ter.horst@d4w.nl 

wegwijzer@d4w.nl   

   

Intern begeleider / 

Lid MT   

Sandra Smallenburg-Buijsert   

   

sandra.smallenburg@d4w.nl      

         

Lid MT   Hilde Hage - van Duuren 

   

hilde.hage@d4w.nl   

         

Administratie   Liesbeth de Bruin – den 

Hollander  

administratie.wegwijzer@d4w.nl  

         

T.S.O. coördinator   Betty Beunder - Grakist  tso.wegwijzer@d4w.nl     

         

         

Leerkrachten   Ilse Blok ilse.blok@d4w.nl   

         

         

 Hilde Hage – van Duuren   hilde.hage@d4w.nl     

   

         

 Anne van Hoorn  anne.van.hoorn@d4w.nl  

         

         

 Lisa Koolwijk lisa.koolwijk@d4w.nl  

   

   

   Els Maarleveld   els.maarleveld@d4w.nl     

  

 

Miranda Mak 

 

 

miranda.mak@d4w.nl  

     

     

   Inge Schravendeel - Urbanus   inge.schravendeel@d4w.nl  

         

         

   Anneke van Voorden-

Hoogenboom   

anneke.van.voorden@d4w.nl     

  

Wilbert Baelde (LIO) 

 

Wilbert.baelde@d4w.nl  

         

         

   

Onderwijsassistent Anne Massar anne.massar@d4w.nl  

   

mailto:karin.ter.horst@d4w.nl
mailto:wegwijzer@d4w.nl
mailto:sandra.smallenburg@d4w.nl
mailto:hilde.hage@d4w.nl
mailto:administratie.wegwijzer@d4w.nl
mailto:tso.wegwijzer@d4w.nl
mailto:ilse.blok@d4w.nl
mailto:hilde.hage@d4w.nl
mailto:anne.van.hoorn@d4w.nl
mailto:lisa.koolwijk@d4w.nl
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Leraarondersteuner Nienke van Wensveen nienke.van.wensveen@d4w.nl  

   

3.2  PCPO De Vier Windstreken 

PCPO “De Vier windstreken”             tel. 0182-526719   

Postbus 2061 2800 BE Gouda            info@d4w.nl   

Bezoekadres:  

Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda 

 

3.3 Schoolraad 

 

Astrid van Wijk (voorzitter)     sr.wegwijzer@d4w.nl  

 

Sigrid Gorissen     

     

Leendert Boerefijn 

 

Lisette de Koning  

 

Michelle Verweij 

 

3.4  Medezeggenschapsraad 

  

 

Reinier Kooiman (voorzitter)    reinierkooiman@hotmail.com 

Oudergeleding 

 

Gonneke de Bruin      

Oudergeleding   

 

Hilde Hage – van Duuren     hilde.hage@d4w.nl  

Personeelsgeleding    

 

Ilse Blok       ilse.blok@d4w.nl  

Personeelsgeleding  

   

Afvaardiging Wegwijzer bij GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De 

Vier Windstreken   

Lazlo van Donkelaar                 lazlo@densa.nl  

Oudergeleding    

    

3.5 Ouderraad  

Natasja Kastelein 

(voorzitter) 

 

mailto:nienke.van.wensveen@d4w.nl
mailto:info@d4w.nl
mailto:sr.wegwijzer@d4w.nl
mailto:reinierkooiman@hotmail.com
mailto:hilde.hage@d4w.nl
mailto:ilse.blok@d4w.nl
mailto:lazlo@densa.nl
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Esther van Dam 

 

Michèle Flinterman        

   

Inge Hemmes        

 

Jolanda Kooiman 

 

Carina van Woudenbergh         

 

3.6 Overige adressen  

Peuterspeelzaal Driebruggen (Quadrant)   tel. 06-81373557 

Meidoornlaan 17 Driebruggen 

   

Buitenschoolse Opvang:   

Kindercentrum Waarder               tel. 06-49403983   

   

Contactpersoon ouderbijdrage:     Administratie.wegwijzer@d4w.nl  

Liesbeth de Bruin                  tel. 501254   

             

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Reeuwijk         tel. 088 – 254 23 84 

        www.cjgmiddenholland.nl   

 

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs   tel. 0800-5010   

 

Inspectie van het onderwijs       info@owinsp.nl    

        www.onderwijsinspectie.nl  

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs      tel. 0900 – 1113111    

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs  

Midden-Holland      tel. 0182-533511  

Postbus 32, 2800 AA Gouda     secretariaat@swv-po-mh.nl  

 

 

Schoolartsendienst G.G.D. Midden-Holland    tel. 088 – 308 31 00   

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

Onze schoolarts is: Hester de Jong   

Onze logopediste is: Ruth Fousert     rfousert@ggdhm.nl   

        088 – 308 41 96 

 

Veilig thuis  (bij vermoedens van kindermishandeling) tel. 0800-2000   

 

Contactpersoon Wegwijzer:       

Sandra Smallenburg         sandra.smallenburg@d4w.nl   

 

mailto:Administratie.wegwijzer@d4w.nl
http://www.cjgmiddenholland.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:secretariaat@swv-po-mh.nl
mailto:rfousert@ggdhm.nl
mailto:sandra.smallenburg@d4w.nl
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Vertrouwenspersoon klachten       tel. 088 308 33 42 

Mw. M Jillessen en mw. P. Kruse,  

GGD Midden Holland Gouda      externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  

 

Voor klachten, beroepen en geschillen 

Stg. Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs   tel. 070-3861697    

GCBO         info@gcbo.nl  

Postbus 82324      www.gcbo.nl  

2508 EH Den Haag      

 

 

mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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Christelijke Nationale Basisschool 

“DE WEGWIJZER” 

Meidoornlaan 17 

3465 TK Driebruggen 

tel.: 0348 – 501254 

e-mailadres: wegwijzer@d4w.nl  

website: www.d4w.nl/de-wegwijzer   

Directeur: Karin ter Horst 

 

mailto:wegwijzer@d4w.nl
http://www.d4w.nl/de-wegwijzer

