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Beste lezer,  

We informeren ouders en andere belangstellenden graag goed over onze school. Voor de planning en af-
spraken voor het schooljaar 2020-2021 gebruiken we deze schoolkalender. Op de achterkant van elk kalen-
derblad vindt u in alfabetische volgorde allerlei praktische informatie.  

Over actuele zaken en eventuele aanvullingen op de kalender, informeren we de ouders via de kw-krant 
die eens per vier weken uitkomt. Algemene informatie over de school vindt u ook op onze website: 
www.d4w.nl/wilhelminaschool. Via de site en via de app ‘Social Schools’ doen we regelmatig verslag van 
onze activiteiten. We hopen dat we u zo voldoende op de hoogte kunnen stellen van de gang van zaken op 
school.  

Voor vragen en opmerkingen over de kalender, het onderwijs en de organisatie van de school kunt u altijd 
bij ons terecht.  

Het team van de Koningin Wilhelminaschool.  

De Vier Windstreken: Talent voor talent!  

De Koningin Wilhelminaschool maakt deel uit van de Stichting PCPO De Vier Windstreken. De Missie en 
Visie van onze Stichting zijn als volgt omschreven:  

missie:  
We zijn een professionele organisatie die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde, 
kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van de-
ze waarden een bijdrage te leveren aan de toekomstige maatschappij. Kernwaarden zijn daarbij openheid, 
sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Wind-
streken.  

visie:  
Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. Onze leerkrachten verstaan de kunst om de-
ze talenten aan te spreken. Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, 
die ieder naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving. Vanuit deze visie accepteren en 
waarderen we elkaar met respect voor ieders eigenheid.  
In onze scholen werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamenlijk aan een betekenis-
volle toekomst. Talent voor talent! 

Het ‘Gepersonaliseerd onderwijs’ op onze school: 
Op basis van bovenstaande missie en visie hebben we als team van de Koningin Wilhelminaschool de afge-
lopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Deze ontwikkeling blijft voortdurend 
doorgaan om ons onderwijs steeds weer te verbeteren. Passend bij deze ontwikkeling werken wij met het 
concept ‘Gepersonaliseerd Leren’. Dit concept geven wij op een manier vorm die passend is bij de missie 
en visie van de Koningin Wilhelminaschool.  

Onder Gepersonaliseerd Leren verstaan wij:  

• Onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de kinderen.  
• Onderwijs dat actief aandacht besteedt aan de 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nodig 

hebben. 
• Onderwijs waarbij kinderen mede-eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en waarbij de 

motivatie van het kind wordt aangesproken. Hierbij werken wij met een ‘Takenkaart’, waar-
mee wij de zelfstandigheid van kinderen stimuleren.  

http://www.d4w.nl/wilhelminaschool
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Koningin Wilhelminaschool     
Willem de Zwijgersingel 220                      
2805 BW Gouda                                  
t: 0182-513746 
e: wilhelminaschool@d4w.nl 
w: www.d4w.nl/wilhelminaschool 
 

Directeur Babette de Vries babette.de.vries@d4w.nl 

Management team Louise Bregman louise.bregman@d4w.nl  

 

Leerkracht groep 1/2 Daniëlle Faassen 
  

danielle.faassen@d4w.nl 

Leerkrachten groep 3 Vanessa Riem 
 
Edith van Zoest 

vanessa.riem@d4w.nl 
 
edith.van.zoest@d4w.nl 
 
 

Leerkrachten groep 4 Lydia Vermeij 
 
Marjon Vermeulen 
 

lydia.vermeij@d4w.nl 
 
marjon.vermeulen@d4w.nl 

Leerkracht groep 5 Evelien Bastiaans 
 
Joëlle in ’t Hout   (LIO ) 
 

evelien.bastiaans@d4w.nl 
 
joelle.in.t.hout@d4w.nl 

Leerkrachten groep 6/7 Marlotte Mourik 
 
 

marlotte.mourik@d4w.nl 

Leerkrachten groep 7/8 Jason Hamilton 
 
 

jason.hamilton@d4w.nl 

Ib'er groep 1 t/m 8 Linda Bron 
 
 

linda.bron@d4w.nl 

 

Onderwijsassistenten Dorien Gorissen gr 4 
 
Anne Krijgsman gr 6/7/8 
 
Marian Olde gr 6/7/8 
 

dorien.gorissen@d4w.nl 
 
anne.krijgsman@d4w.nl 
 
marian.olde@d4w.nl 
 
 

 

Conciërge Abdel Makrini 
 
 
 

abdel.makrini@d4w.nl 

Interieurverzorgster Nathalie de Roode 
 
 
 

nathalie.de.roode@d4w.nl 

Administratie Els van der Pool 
 
 
 

els.van.der.pool@d4w.nl 
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Aanmelding 
De Wilhelminaschool is een open christelijke 
school waarin verbinding en ontmoeting cen-
traal staan, vanuit de overtuiging dat ieder mens 
gelijkwaardig en waardevol is. We geven onze 
kinderen de rijkdom van de Bijbelverhalen mee 
als bron van inspiratie in het leven van alledag  

Ouders/ verzorgers die overwegen hun kind op 
onze school aan te melden, kunnen een af-
spraak maken voor een intakegesprek. We ge-
ven u graag een rondleiding tijdens schooltijd, 
liefst in het bijzijn van het kind. Ouders kunnen 
ons bellen, mailen of gewoon even langslopen 
om een afspraak te maken. Bij het intakegesprek 
ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier.  

Kort voordat een kind 4 jaar wordt, ontvangen 
we hem/ haar graag op school voor één of meer 
kennismakingsbezoekjes in de nieuwe klas. De 
leerkracht nodigt u daarvoor uit en neemt met u 
zo nodig de laatste aandachtspunten door. Kleu-
ters mogen vanaf hun 4e verjaardag naar school.  

BSO de Kaketoe 
Voor de buitenschoolse 
opvang kunt u in ons ge-
bouw terecht. Bij Qua-
drant kindercentra wordt 
een sfeer gecreëerd 
waarin kinderen, ouders 
en medewerkers zich 
prettig en veilig voelen. 

Iedereen is uniek en mag er zijn zoals hij is.  

BSO de Kaketoe is er voor kinderen van 4 tot 13 
jaar aansluitend aan onze schooltijden tot 18.30 
uur. BSO de Kaketoe is geopend op maandag, 
dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag 
vindt de buitenschoolse opvang plaats op BSO 
de Kwikstaart.  

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een 
gevarieerd activiteitenprogramma afgestemd op 
de behoefte van de kinderen. Koken, knutselen, 
natuur, klussen, sport, spel en buitenspelen ko-
men allemaal voorbij.  

Voor meer informatie over BSO de Kaketoe kunt 
u bellen met de afdeling planning en plaatsing: 
0182-689896 of kijk op de website: 
www.quandrantkindercentra.nl  

 

Brede School 
Wij zijn aangesloten 
bij de Brede School 
Gouda. Hierin wer-
ken we samen met 
andere scholen en 
instellingen. Het doel 
van de Brede School 
is voor kinderen een 
zo breed mogelijk aanbod te verzorgen op het 
gebied van sport, creativiteit, cultuur, natuur en 
dergelijke. Door de Brede School wordt bekend-
heid gegeven aan activiteiten waar kinderen 
anders misschien niet snel aan mee zouden 
doen. Diverse sporten en andere activiteiten 
worden onder schooltijd gegeven. Daarna kun-
nen de kinderen zich meestal inschrijven voor 
een korte naschoolse  cursus.  
Een link voor de nieuwsbrief van de Brede 
School nemen we altijd op in onze eigen kw-
krant. Via www.bredeschoolgouda.nl kunt u ook 
rechtstreeks op de hoogte blijven van de activi-
teiten, inschrijven en betalen.  De inschrijffor-
mulieren kunnen ook worden ingeleverd in de 
brievenbus bij het speellokaal.  

Communicatie en bereikbaarheid  
De schoolkalender, de KWkrant en Social 

Schools zijn voor ons belangrijke 
manieren om te vertellen over de 
gang van zaken op school. Social 
schools is hierbij vooral bedoeld 
voor mededelingen, het delen van 

activiteiten en foto’s.  

E-mail is een veelgebruikt communicatiemiddel 
tussen de leerkracht en ouders/verzorgers. De 
mailadressen van de collega’s vindt u aan het 
begin van deze kalender. Voor een uitgebreider 
gesprek met de leerkracht kunt u het beste een 
afspraak maken via de mail of telefonisch.  

Voor ziekmeldingen en andere boodschappen 
kunt u tussen 08.00 uur en 08.25 uur telefonisch 
contact opnemen met de school.  

Aarzelt u alstublieft niet om bij 

vragen of problemen even binnen 

te lopen of telefonisch contact op 

te nemen.  Bij voorkeur na schooltijd. 

http://www.quandrantkindercentra.nl
http://www.bredeschoolgouda.nl
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Continurooster 
Onze school werkt met een continurooster. De 
kinderen eten hun van thuis meegebrachte 
lunch met de juf of meester.   

De schooltijden zijn: maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.30 uur. 
(kleuters op vrijdag tot 12.15 uur).  Op  woens-
dag van 08.30 tot 12.15 uur. 

Excursies 
Gedurende hun schoolperiode hebben de kin-
deren af en toe excursies die passen bij de the-
ma’s die in de klas worden behandeld. Uiteraard 
wordt u vooraf op de hoogte gesteld omtrent 
het doel en de organisatie van de excursie. 

We vragen ouders mee als begeleiders. Fietsen 
moeten veilig zijn en op slot gezet kunnen wor-
den. Achterop meerijden is niet toegestaan, ook 
niet bij de begeleiders. Bij vervoer per auto is 
een inzittendenverzekering vereist en moeten 
de kinderen gebruik kunnen maken van autogor-
dels. De kosten voor de excursies komen groten-
deels uit de vrijwillige ouderbijdrage.  

Fietsen  
Op de Koningin Wilhelminaschool komen veel 
kinderen op de fiets. De fiets kan gestald wor-
den in de fietsenrekken aan de achterkant van 
het gebouw. Met de kinderen maken we de af-
spraak dat er op het plein niet gefietst wordt en 
dat er bij de fietsen niet gespeeld mag worden. 
Voor zover mogelijk, zullen we letten op de ge-
stalde fietsen, maar we kunnen als school geen 
verantwoordelijkheid dragen voor vermissing of 
beschadiging.  

Fotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op 
school om portretfoto’s en groepsfoto’s te ma-
ken. De afhandeling van de bestelling en beta-

ling gaat buiten de school 
om. U ontvangt een voor-
beeldfoto met inlogcode, 
waarmee u zelf de foto’s van 
uw kind kunt bekijken en be-
stellen. Wij delen alleen de 
bestelde foto’s uit. 

 

Gezond eten en drinken 
In alle groepen is er tussen 10.00 en 10.30 uur 
gelegenheid om iets te eten en te drinken. We 
lunchen met de kinderen tussen 12.00 en 12.30 
uur. We vinden het belangrijk de kinderen te 
leren om te kiezen voor gezonde voeding. Chips, 
blikjes, frisdrank, snoep en dergelijke zijn niet 
toegestaan.  

 

Trakteren  
Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij op school 
trakteren. De keuze van de traktatie laten we 
aan u over, maar we vragen u wel om bij het 
uitzoeken van de traktatie rekening te houden 
met de gezondheid van de leerlingen. Ook vra-

gen we de ouders rekening te houden met aller-
gieën en diëten vanuit religieuze overtuiging.  

Gymnastiek  

De kleuters gebruiken enkele keren per week 
het speellokaal voor de kleutergym- of spelles. 
De kleuters gymmen meestal in hun ondergoed. 
Ze gebruiken gymschoentjes die sluiten met 
elastiek of klittenband.  

Oudere leerlingen dragen gymschoenen, een T-
shirt met korte broek of een turnpakje tijdens 
de gymles. Dit mag niet dezelfde kleding zijn die 
in de klas gedragen wordt. De kinderen nemen 
hun gymspullen mee op de dag van de gymles.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen één keer 

per week gym in de gymzaal aan de Willem de 

Zwijgersingel. Deze gymles kan worden gegeven 

door de groepsleerkracht, maar het is ook mo-

gelijk dat deze gymles wordt gegeven door een 

andere leerkracht van school. Daarnaast worden 

er ook lessen vanuit de Brede School gegeven. 

Huiswerk 
Met regelmaat krijgen de kinderen in de midden
- en bovenbouw huiswerk mee. We zorgen er-
voor dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de mo-
gelijkheden van het kind. Een belangrijk doel 
van het geven van huiswerk is de kinderen te 
leren er goed mee om te gaan. 
Vanaf groep 4 kunnen kinderen huiswerk mee-
krijgen. Het huiswerk beperkt zich dan nog tot 
het oefenen van de tafels. Vanaf groep 5 komt 
hier ook het huiswerk voor de wereld oriënte-
rende vakken bij. Vanaf groep 7 wordt geleide-
lijk aan wat meer huiswerk gegeven om de kin-
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ICT 
Digitale hulpmiddelen zoals tablets, het digibord 
en computers zijn belangrijk in ons onderwijs. 
De school is daartoe voorzien van een professio-
neel netwerk.  
Vanzelfsprekend maken we regelmatig gebruik 
van internet. Omdat filtering van het internet 
leidt tot aanzienlijke beperkingen van het ge-
bruik, wordt ons internet niet meer gefilterd. De 
risico’s van internet worden aan het begin van 
het schooljaar met de kinderen besproken, 
evenals de handelswijze als het toch een keer 
fout gaat.  

Soms maken we gebruik van 
foto- of video-opnamen. Bij 
intern gebruik gaat het bij-
voorbeeld om opnames in 
het kader van de professio-
nalisering van leerkrachten 
en studenten. Voor gebruik buiten de school 
vragen we de ouders vooraf om toestemming. 

Intern begeleiders 
Om alle leerlingen de ondersteuning te bieden 
die nodig is en de leerkrachten daarin te bege-
leiden, is er op school een intern begeleider 
werkzaam: Linda Bron.  Zij voert leerlingbespre-
kingen met groepsleerkrachten, is betrokken bij 
het opstellen van plannen voor extra ondersteu-
ning. Verder is zij betrokken bij het afstemmen 
tussen groepen, bij het afstemmen binnen groe-
pen en gaat zij na wat het rendement van het 
onderwijs is. Daarnaast heeft de intern begelei-
der een belangrijke rol in het begeleiden van de 
leerkrachten en de afstemming van het onder-
wijs tussen de groepen. Voor vragen over de 
ontwikkeling van uw kind verwijzen we u in eer-
ste instantie naar de leerkracht. Indien gewenst 
kunt u bij vragen en/of zorgen over uw kind ook 
altijd een afspraak maken met de intern begelei-
der.  

Interne contactpersoon en externe vertrou-
wenspersoon 
Binnen de Wilhelminaschool werken we met 
een interne contactpersoon. Deze persoon is 
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en per-
soneel bij klachten of onvrede. De interne con-
tactpersoon kan u adviseren en samen met u 
bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. 
Onze interne contactpersoon is juf Edith van 
Zoest (edith.van.zoest@d4w.nl, op school be-
reikbaar op maandag en dinsdag).  
 
           

 
Naast de interne contactpersoon kunt u kiezen 
voor het inschakelen van een externe vertrou-
wenspersoon om u advies te geven over de pro-
cedure van uw klacht. Het adres van de externe 
vertrouwenspersoon van de Wilhelminaschool 
is: GGD externe vertrouwenspersoon,  
tel: 088-3083342, email: externevertrouwens-
persoon@ggdhm.nl  

Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel 
eens anders dan verwacht of bedoeld. Dat is op 
onze school niet anders. Wij vinden het belang-
rijk dat een klacht op de juiste manier wordt 
behandeld. Uiteraard is ons streven dat uw 
klacht binnen de school wordt opgelost. Be-
spreekt u daarom uw klacht eerst met de leer-
kracht of een andere medewerker waar de 
klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, 
dan kunt u contact opnemen met de directeur  
van de school om in een gesprek te bespreken 
wat er nodig is om de klacht goed af te hande-
len. Wanneer u het niet eens bent met de beslis-
singen van de directeur van de school, kunt u 
een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter 
van het college van bestuur van De Vier Wind-
streken, mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi. De afhan-
deling van klachten is vastgelegd in onze klach-
tenregeling. Deze kunt u vinden op de website 
van De Vier Windstreken: https://www.d4w.nl/
ons-beleid/klachtenregeling/ 
Deze klachtenregeling is bedoeld voor individue-
le gevallen.  
Als u vindt dat uw klacht niet afdoende behan-
deld is, kunt u zich rechtstreeks tot de externe 
landelijke klachtencommissie wenden. U kunt 
dan terecht bij de Geschillencommissie bijzon-
der onderwijs (GCBO). Klachtencommissies Ka-
tholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gere-
formeerd Onderwijs Postbus 82324 2508 EH 
Den Haag Telefoon 070 – 3861697 (van 09.00u 
tot 16.30u) Email: info@gcbo.nl  
 
Klassenouders 
Klassenouders zijn zowel voor de leerkracht als 
ouders een aanspreekpunt voor allerlei prakti-
sche zaken met betrekking tot de groep. Het is 
fijn als de klassenouders andere ouders bij de 
activiteiten betrekken en een stimulerende rol 
hebben. De klassenouders hebben contact met 
de leerkracht(en) over praktische zaken. Aan het 
begin van het schooljaar vragen we ouders om 
zich aan te melden als klassenouder.  

mailto:tel:%20088-3083342
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
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Kleding  
Om zoekraken te voorkomen vragen we u om 
jassen, laarzen, gymschoenen en dergelijke te 
voorzien van de naam van uw kind. Gevonden 
kleding wordt onder de trap bewaard. De spul-
len die daar lang blijven liggen, brengen we naar 
de kringloopwinkel.  

Kwaliteit van ons onderwijs 
Bij de eindtoetsen pres-
teren onze leerlingen 
over het algemeen 
goed. De afgelopen ja-
ren heeft groep 8 bo-
vengemiddeld gescoord 
op de Route-8 eind-
toets, waar de scholen 
van De Vier Windstre-

ken aan deelnemen. Ongeveer twee derde van 
onze leerlingen stroomde afgelopen jaren uit 
naar één van de  brugklassen voor mavo/havo, 
havo, atheneum of gymnasium.  

De kwaliteit van een school is naar onze mening 
niet uitsluitend af te leiden uit toets uitslagen en 
uitstroomgegevens. De niet-meetbare ontwikke-
ling van kinderen is zeker zo belangrijk. We 
hechten daarom ook veel belang aan:  
-het geluk, het welbevinden, de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen,  
-de ondersteuning voor leerlingen die meer of 
minder presteren dan de gemiddelde leerling 
-de ontwikkeling van creatieve vaardigheden      
-het ontwikkelen van de eigen talenten van het 
kind en de mogelijkheden die de school biedt 
om te kunnen leren op een wijze die bij de leer-
ling past. 

Leerlingvolgsysteem 
De resultaten van toetsen, observaties en be-
schrijvingen door leerkracht of intern begelei-
der, leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem. 
Als ouder heeft u het recht de gegevens in te 
zien, die we over uw kind opslaan. Neemt u des-
gewenst contact op met de intern begeleider. 
Vanaf eind groep 3 krijgen kinderen in hun rap-
port ook de leerlingenkaart uit het leerlingvolg-
systeem mee. Aan de hand daarvan kunt u de 
ontwikkeling van uw kind vergelijken met het 
landelijk ‘gemiddelde’.  
 
Logopedie 
Vanuit GGD Hollands Midden is er een (beperkt) 
aanbod van logopedische zorg. Met instemming 

van de ouders worden alle kinderen rond hun 5e 
verjaardag gescreend. Ouders krijgen van te vo-
ren schriftelijk informatie en het verzoek een 
vragenlijst in te vullen. Als u twijfelt over de 
spraak-taalontwikkeling van uw kind, dan kunt u 
het via de leerkracht aanmelden voor een logo-
pedisch onderzoek.  

Luizencontrole 
Dankzij de inzet van een actieve groep ouders 
hebben we op school het hoofdluisprobleem 
over het algemeen goed onder controle. In de 
week na elke vakan-
tie worden alle kin-
deren gecontroleerd. 
De GGD adviseert ons 
over de juiste aan-
pak. Het belangrijkste 
advies dat we ouders 
kunnen geven, is de 
kinderen zeer regel-
matig te controleren 
met behulp van een speciale luizenkam die bij 
de drogist verkrijgbaar is. Als u hoofdluis of ne-
ten ontdekt, vernemen we dat graag zo spoedig 
mogelijk. Dan kunnen wij de kinderen laten con-
troleren en andere ouders vroegtijdig waarschu-
wen. 

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft instem-
mingsrecht en adviesrecht bij zaken die van be-
lang zijn voor de school. De MR houdt zich bezig 
met de belangen van kinderen en van leerkrach-
ten. Daarom is de MR samengesteld uit verte-
genwoordigers van ouders en team.  
Vanuit het team zijn dit Daniëlle Faassen en 
Evelien Bastiaans. Vanuit de ouders zijn dit Rut-
ger van den Bout en Elsbeth Fraanje. 

De MR vergadert regelmatig met de MR van de 
Plaswijckschool om af te stemmen, daarnaast 
vergaderen ze ook nog apart.  
Tijdens vergaderingen komen onderwerpen aan 
de orde die door collega’s, ouders of door de 
directie worden ingebracht. Op deze manier 
dragen zij bij aan het verbeteren van het onder-
wijs, de communicatie, voorzieningen et cetera. 
Verschillende beleidskeuzes vragen om instem-
ming van de Medezeggenschapsraad.  
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Ouderbetrokkenheid 
Ouders en school hebben beiden hun verant-
woordelijkheid voor de onderwijskundige ont-
wikkeling en opvoeding van kinderen. Een goede 
onderlinge afstemming is van groot belang. Kin-
deren presteren beter en voelen zich prettiger 
als leerkrachten en ouders regelmatig contact 
met elkaar hebben en veelal op één lijn zitten. 
Ook het deelnemen aan schoolactiviteiten door 
ouders is bevorderend voor de ontwikkeling van 
kinderen. De thuiswereld en de schoolwereld 
zijn daardoor voor het kind met elkaar verbon-
den. 

Ouders kunnen veel voor de school betekenen, 
variërend van het verven van een speelhuisje of 
het snoeien van een struik tot het lidmaatschap 
van MR of Schoolraad. 

- Elk jaar worden de ouders uitgenodigd om in 
de klas te komen kijken.  
Aan het begin van elk schooljaar houden we 
voor elke groep apart een informatieavond. Dat 
doen we voor nieuwe ouders in de kleutergroe-
pen nogmaals in januari/februari. Ouders kun-
nen dan met de leerkracht(en) kennismaken en 
vernemen wat er op het programma staat, hoe 
er geleerd wordt en dergelijke.  
-In september houden we kennismakingsge-
sprekken voor ouder en kind.  
-Tijdens de gesprekken in februari gaan we in op 
de voortgang van het leren. Dat doen we mede 
op basis van onze observaties, de halfjaartoet-
sen en het eerste rapport/verslag dat de kin-
deren dan meegekregen hebben. Aan het einde 
van het schooljaar vindt in principe geen ge-
sprek meer plaats, tenzij daar reden voor is. Dit 
gesprek kan zowel door de leerkracht als door u 
als ouders worden aangevraagd. Ze worden 
ruim van tevoren aangekondigd zodat u de gele-
genheid heeft er tijd voor vrij te maken. 
- Jaarlijks organiseren we in samenwerking met 
ouders van de Schoolraad en MR een algemene 
ouderavond.  
- Jaarlijks zijn er twee Schone School avonden, 
waarbij we gezamenlijk de school extra schoon-
maken en klussen doen.  

Ouderhulp en Activiteitencommissie  
We zijn erg blij dat er steeds weer ouders zijn 
die ons graag willen helpen bij allerlei activitei-
ten. Steeds vaker zien we dat ook opa’s en 
oma’s het leuk vinden om op school te helpen. 
Dat juichen we toe! Mede daardoor kunnen de 
leerkrachten zich concentreren op hun primaire 
taken. Bij het lezen, bij de luizencontroles, bij 
creatieve activiteiten, bij het tuinonderhoud en 
veel andere zaken wordt de hulp van ouders 

gevraagd. Aan het begin van het schooljaar 
wordt de beschik-
baarheid van ou-
ders geïnventari-
seerd. 

Op de Koningin Wil-
helminaschool zijn 
we ook erg blij met 
de ouders uit de 
activiteitencommissie. Deze commissie zorgt 
bijvoorbeeld voor de aankleding bij vieringen, de 
catering en de aankleding van de school bij the-
ma’s. Aan het begin van het schooljaar kan via 
de inventarisatielijst, die per e-mail aan de ou-
ders wordt verzonden, aangemeld worden voor 
een commissie. 

Ouderbijdrage  
Voor uitgaven die niet door de overheid vergoed 
worden, hanteert de school de vrijwillige ouder-
bijdrage. Daarvan betalen we onder meer de 
kosten die we maken voor aankleding en versie-
ring bij vieringen en feesten en de daarbij ho-
rende attenties, de kosten van sportactiviteiten, 
excursies en dergelijke.  
De overheid stelt dat deze bijdrage vrijwillig 
moet zijn en daar willen we niet aan tornen. 
Maar omdat alle kinderen in principe deelne-
men aan de genoemde activiteiten gaan we er-
van uit dat voor elk kind de ouderbijdrage be-
taald wordt. Als dat voor ouders een probleem 
is, vragen we om daarover contact op te nemen 
met de schoolleiding zodat we met elkaar naar 
een oplossing kunnen zoeken.  
Naast de ouderbijdrage worden alleen de kosten 
van het schoolreisje en het schoolkamp bij de 
ouders in rekening gebracht.    

De ouderbijdrage is €32,50 per schooljaar per 
kind. In januari ontvangt u een betalingsverzoek. 
Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is:  

NL39 RABO 0136 8500 57   t.n.v. St. PCPO 
De Vier Windstreken, Kon. Wilhelminaschool.  
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Onderwijs aan kleuters 
Met de kleuters werken 
we in periodes van 3 á 4 
weken met thema’s die 
voor de kinderen beteke-
nisvol zijn. Voorbeelden 
zijn: kriebelbeestjes, ons 
lichaam, dokter, bouwen, 
en dergelijke. Bij zulke 
thema’s spelen en werken 
de leerkrachten samen 
met de kinderen. Zo stimuleren en begeleiden 
zij hen en volgen hun ontwikkeling op de voet. 
Binnen de thema’s komen de ontwikkelingsge-
bieden zoals voorbereidend rekenen, taalonder-
wijs, sociaal emotionele ontwikkeling en creati-
viteit aan bod. Het is bij de thema’s bijzonder 
fijn en zinvol als ouders vanuit hun eigen omge-
ving en ervaring een bijdrage leveren aan de 
thema’s. Dat kan bijvoorbeeld door materialen 
of informatie aan te reiken, en door er met kin-
deren actief mee bezig te zijn. Voor kleuters die 
toe zijn aan volgende stappen in hun ontwikke-
ling zijn er in groep 1 en 2 voldoende mogelijk-
heden.  
 
Passend onderwijs 
Niet alle kinderen kunnen het basisonderwijs 
volgen zonder bijzondere aanpassingen. Voor 
“Passend Onderwijs” is onze school aangesloten 
bij SWV Midden Holland, Postbus 32, 2800 AA 
Gouda.  

Dit samenwerkingsverband van ruim 80 basis-
scholen beoogt 
kinderen de 
onderwijs-
faciliteiten te 
bieden die het 
kind nodig 
heeft. Veel 
meer dan in het 
verleden wordt 

bij Passend Onderwijs gekeken naar wat een 
kind (wél) kan, het liefst in het regulier onder-
wijs. 

Als een school de bijzondere ondersteuning voor 
een kind niet zelf kan bieden, heeft de school de 
taak (zorgplicht) een school binnen het SWV te 
vinden waar het kind de noodzakelijke   onder-
steuning wel kan krijgen. Dat kan een school 

voor speciaal onderwijs zijn, maar het kan ook 
een gewone basisschool zijn met meer expertise 
op het gebied van de ondersteuningsvraag. 

De Koningin Wilhelminaschool is goed voorbe-
reid op Passend Onderwijs. Al jarenlang zijn we 
gewend om zorg/ ondersteuning te bieden aan 
kinderen met bijzondere ondersteuningsvragen. 

Het postadres van SWVPO-MH is:  

Bachstraat 3  
2807 HZ Gouda  
Tel: 0182-533511 
E-mail: secretariaat@swv-po-mh.nl  

Meer informatie over Passend Onderwijs kunt u 
vinden op de site van het samenwerkingsver-
band: http://swv-po-mh.nl  

Pesten 
Door goede afspraken met de 
kinderen te maken en het han-
teren van schoolregels waar de 
kinderen zich bij betrokken voe-
len, zorgen we ervoor dat we 
goed met elkaar kunnen spelen 
en samenwerken. Als dat in de 

klas of op het plein toch eens niet goed ver-
loopt, is het goed te weten dat de school een 
“Pestprotocol” hanteert. In dit protocol is be-
schreven wat we onder pesten verstaan en wel-
ke stappen we nemen in geval van pestgedrag. 
Uitgangspunt daarbij is dat we pesten nooit zul-
len accepteren. De school moet voor elke leer-
ling een volkomen veilige plek zijn. 

Als er sprake is van pesten volgen we een 5-
sporen beleid dat gericht is op:  
-Hulp aan het gepeste kind in de vorm van ad-
viezen en sociale vaardigheidstraining;  
-Hulp aan de pester door sociale vaardigheids-
training en door hulp bij het beteugelen van 
agressie (pesten moet direct stoppen, daar hel-
pen we bij);  
- Hulp aan de omstanders door hen bewust te 
maken van hun verantwoordelijkheden (  
-Hulp aan de leerkracht door achtergrondinfor-
matie te geven 
- Hulp aan de ouders van het gepeste kind en 
van de pester, door het geven van achtergrond-
informatie en adviezen. 
 

http://swv-po-mh.nl
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Rookvrij schoolterrein 

Vanaf augustus 2020 is een rookvrij schoolter-
rein verplicht. Dit geldt voor primair en voortge-
zet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit on-
derzoek blijkt dat kinderen en jongeren die an-
deren zien roken, zelf ook eerder gaan roken. 
Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de 
schadelijke gevolgen van meeroken.  
 
Schoolarts 
In de basisschoolperiode van uw kind vindt een 
preventief gezondheidsonderzoek plaats in de 

jaargroepen 2 en 7. U ontvangt 
een oproep voor dit onder-
zoek. Daarnaast worden de 
kinderen van de controlelijst 
jaarlijks opgeroepen voor on-
derzoek. Alleen met de instem-

ming van de ouders wordt belangrijke informa-
tie met betrekking tot de gezondheid van kin-
deren met de leerkracht en/of de intern begelei-
der besproken. Onze schoolarts is dokter Agnes 
Grauss. U kunt haar bereiken via GGD Hollands 
Midden, tel: 088-3083100. 

Schaal van samen delen 
Op de Koningin Wilhelminaschool werken wij 
met de ‘schaal van samen delen’. Ieder jaar 
wordt aandacht besteed aan één goed doel. 
Hier besteden we aandacht aan in de groepen 
en tijdens projecten. De kinderen mogen op 
maandag wat losgeld meenemen om in de 
schaal te doen, dit geld wordt regelmatig opge-
haald.  

Schoolgids en kalender  
De informatie van schoolgids en kalender sluiten 
op elkaar aan. In onze schoolgids vindt u een 
beschrijving van de doelstellingen en de achter-
gronden van het onderwijs op onze school, een 
beschrijving van de verschillende vak- en vor-
mingsgebieden, de werkwijze en de kwaliteit 
van de school. In de kalender staat vooral de 
praktische informatie die u in de loop van een 
jaar nodig hebt. De teksten van de beide docu-
menten worden ook op de website geplaatst. 

Schoolraad 
Het doel van de Schoolraad is om als klankbord 
op te treden voor de schoolleiding en te advise-

ren over de 
kwaliteit 
van onder-
wijs, orga-
nisatie en 

de identiteit van de school. ouders aan de orde 
gesteld kunnen worden. Waar mogelijk zal de 
schoolleiding direct in gesprek gaan met de ou-
ders. Het is voor de schoolleiding bijzonder 

waardevol om uit de eerste hand te vernemen 
waar ouders bezorgd of enthousiast over zijn, 
zodat het schoolbeleid mede daarop afgestemd 
kan worden. 
 
De schoolraad vergadert regelmatig met de me-
dezeggenschapsraad. Voor meer informatie over 
de schoolraad, of wanneer u belangstelling heeft 
om lid te worden, kunt u aankloppen bij de 
schoolleiding. 

Schoolreis en schoolkamp 
Aan het begin van het schooljaar gaan de kin-
deren van groep 3 tot en met 7 op schoolreis. 
De kosten voor de schoolreis komen op  € 25,- 
per leerling.  Ruim van te voren krijgen de kin-
deren een brief mee naar huis waarin staat waar 
de schoolreis naartoe gaat en hoe de betaling 
verloopt.  
Ook dit schooljaar gaan we weer op kamp! 
Groep 8 gaat van 23 juni  2021 tot en met 25 
juni 2021 op kamp. U krijgt ruim van te voren 
meer informatie over dit schoolkamp. 

Schoolregels 
Zoals elke school hebben we schoolregels en 
afspraken voor de goede gang van zaken op 
school. Bij het formuleren van de schoolregels 
zijn de kinderen betrokken geweest. De school-
regels zijn voor de hele school van toepassing. 
Dit zorgt voor continuïteit en duidelijkheid.  

De schoolregels luiden als volgt:  
- Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is 
niet cool! 
- Rennen doe je op het schoolplein. Binnen moet 
je rustig zijn! 
- Samen spelen, samen delen, elkaar niet verve-
len! 
- Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig 
doet! 

Op basis van de schoolregels worden jaarlijks 
met de kinderen ook afspraken gemaakt voor de 
goede gang van zaken in de groepen.  
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Schooltijden 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
zijn de lestijden voor alle kinderen gelijk. Op vrij-
dagmiddag zijn de kinderen van groep 1/2 vrij 
vanaf 12.15 uur. Op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag gaan de kinderen van 08.30 tot 
14.30 uur naar school.  
‘s Morgens is er een kleine pauze rond 10.00 
uur. Tussen de middag is er een pauze van 30 
minuten, de helft van deze tijd is om buiten te 
spelen, de andere helft is voor het nuttigen van 
de lunch. Op woensdagmiddag eindigt de lestijd 
om 12.15 uur.  

maandag 08.30 uur – 14.30 uur  
dinsdag  08.30 uur – 14.30 uur  
woensdag  08.30 uur – 12.15 uur 
donderdag  08.30 uur – 14.30 uur 
vrijdag   08.30 uur – 14.30 uur 
                             08.30 uur – 12.15 uur (gr 1 & 2) 

’s Morgens is er vanaf 08.15 uur een pleinwacht 
op het schoolplein aanwezig. Om 08.25 uur gaat 
de bel en gaan alle kinderen naar hun eigen lo-
kaal. Om 08.30 uur beginnen de lessen.  

Sportactiviteiten  
De school doet mee aan verschillende Goudse 
sportevenementen, zoals bijvoorbeeld het 
schoolvoetbaltoernooi en het schoolschaakkam-
pioenschap.  

De school heeft een com-
missie, bestaande uit 
ouders, voor de organi-
satie van de Jeugd Avond 
Vierdaagse. Kinderen van 
7 tot en met 12 jaar kun-
nen met de school meedoen. De JAVD 2021 is 
van dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 28 mei.  

Jaarlijks is er ook een schoolsportdag. Dit jaar 
zijn het er twee:  de inhaalsportdag van vorig 
schooljaar wordt gehouden op woensdag 23 
september en de sportdag van dit schooljaar is 
op woensdag 2 juni. Beide sportdagen zijn op 
het Olympiaveld. We organiseren de sportdag in 
samenwerking met docenten en studenten van 
MBO- Rijnland.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op school werken wij met de methode 
Trefwoord. Dit is een methode voor  
levensbeschouwing. Tijdens de dagope-
ningen wordt Trefwoord gebruikt om 
na te denken over levensbeschouwelij-
ke thema's. Er worden gesprekken ge-
voerd over vragen en dilemma's op 

sociaal-emotioneel gebied, zoals hoe gaan we  

 
met elkaar om? En welke rol spelen deze the-
ma's in de samenleving? 

Daarnaast wordt de methodiek Klassenkracht 
(Jelly Bijlsma) ingezet in de klassen. Met RES-

PECT voor de klas, een 
systematische aanpak 
om het groepsvor-
mingsproces actief te 
begeleiden. Zo wordt 
er bijvoorbeeld een 
groepsmissie opge-

steld. Deze missie is zichtbaar in de klas en de 
leerkrachten geven SEO-lessen die aansluiten bij 
deze missie.  

De Wilhelminaschool is    een 
Rots & Water school in wor-
ding. Rots  & Water is een 
leerlijn voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Het is een psycho-
fysieke training, ontwikkeld voor het basisonder-
wijs. De training richt zich vooral op de ontwik-
keling van sociale competenties, het voorkomen 
en aanpakken van pesten  en weerbaarheid. 

De leerlingen worden in hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling gevolgd door het leerlingvolgsys-
teem ZIEN! Deze methodiek hanteert zeven di-
mensies, waarvan twee dimensies informatie 
geven over de betrokkenheid en het welbevin-
den van de leerling. De overige vijf dimensies 
gaan in op de ontwikkelbehoeften van de leer-
ling op sociaal-emotioneel gebied. Deze vaardig-
heden bestaan uit: sociaal initiatief, sociale au-
tonomie, sociale flexibiliteit, impulsbeheersing 
en inlevingsvermogen. ZIEN! helpt bij het signa-
leren maar geeft ook handelingssuggesties. 

Stagiaires 
We hebben stagiaires van de Marnix Academie 
en het MBO Rijnland. Onder begeleiding van de 
groepsleerkracht nemen zij de taken op zich. 
Derdejaars Pabo-studenten kunnen al vrijwel 
volledig meedraaien met de schoolactiviteiten. 
Zij zijn soms ook aanwezig bij ouderavonden. De 
studenten worden begeleid door de leerkracht 
van de klas en door juf Edith, die de rol van in-
terne coach vervult. Op onze school werken 
soms ook leerkrachten in opleiding (LIO). Zij zijn 
nog niet volledig afgestudeerd, maar zijn wel al 
bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan.  
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Studiedagen 
Nascholing is in ons onderwijs van groot belang, 
omdat we ons telkens verder willen ontwikke-
len, onder andere op het gebied van gepersona-
liseerd leren. Veel nascholing doen we gezamen-
lijk. Soms is dat op gewone schooldagen. De kin-
deren zijn dan een dag of een dagdeel vrij. Deze 
nascholing wordt ruim van te voren gepland en 
aangekondigd in de kalender en in de KWkrant.  

Thematisch onderwijs 
Door de hele school werken we met thematisch 
onderwijs. In de onderbouw geven de leerkrach-
ten dit vorm door thema’s die aansluiten op de 
belevingswereld van de kinderen.  

In de groepen 4 t/m 8 wordt dit vormgegeven 
door de methode ‘Alles in 1’. Alles in 1 is een 
methode voor thematisch onderwijs waarbij alle 
vakken, behalve rekenen en gym, worden afge-
stemd op één project. In een schooljaar komen 
5 projecten aan bod. In groep 5 komen bijvoor-
beeld de projecten Dieren, Bouwen, Prehistorie, 
Nederland en Voeding aan bod. Omdat alle vak-
ken worden afgestemd op het project wat op 
dat moment wordt behandeld, kunnen de leer-
krachten verdieping in de lesstof aanbrengen. 
Het klaslokaal wordt tijdens de projecten inge-
richt naar het project wat op dat moment wordt 
behandeld, dit zorgt voor een rijke leeromge-
ving.  

Typeles 
Om vlot te kunnen werken op de chromebooks 
en de computers, is een goede typevaardigheid 
gewenst, zeker in de bovenbouwgroepen. Hoe-
wel leren typen niet tot de kerndoelen voor het 
basisonderwijs behoort, hebben we toch beslo-
ten om dit in te voeren. In de tweede helft van 
het schooljaar gaan alle kinderen van groep 5 
daarom gedurende 30 á 40 minuten per week 
typen met de online lessen van het basispro-
gramma van ‘The House of Typing’.  

Vakanties 2020- 2021 

Herfstvakantie  –  19 oktober t/m 23 oktober 
Kerstvakantie  –  21 december t/m 1 januari  
Voorjaarsvak. –  22 februari t/m 26 februari 
Pasen   –  2 april t/m 5 april 
Meivakantie  –  26 april t/m 7 mei 
Hemelvaart –  13 mei t/m  14 mei 
2e Pinksterdag  –  24 juni 
Zomervakantie  –  19 juli – 27 augustus 

Veiligheid 
De school heeft een ARBO-veiligheids-
beleidsplan. Waar mogelijk besteden we aan-
dacht aan de veiligheidsaspecten die binnen en 
buiten de school een rol spelen. Aan het begin 
van het schooljaar wordt er een ontruimingsoe-
fening gehouden om de kinderen te leren wat 
de beste vluchtroute is, in geval van brand of 
een andere calamiteit. Ons schoolgebouw wordt 
door de brandweer regelmatig gecontroleerd op 
de noodzakelijke veiligheidseisen. Twee colle-
ga’s van het team volgen jaarlijks een BHV cur-
sus.  

Verlof en leerplicht 
Als een kind 5 jaar is, is 
het leerplichtig. Als leer-
plichtige kinderen zonder 
toestemming van de 
schoolleiding afwezig 
zijn, moeten we dit mel-
den aan de leerplicht-
ambtenaar.  

Vakantieverlof is volgens de leerplichtwet niet 
toegestaan, tenzij er geen enkele gezinsvakantie 
mogelijk is gedurende het jaar, door de aard van 
het beroep van één van de ouders. Als u meent 
een beroep te kunnen doen op de regeling voor 
vakantieverlof, kunt u dit tot maximaal 8 weken 
van te voren bespreken met de schoolleiding. 
Om teleurstellingen en hoge kosten te voorko-
men, verzoeken we u dringend om nooit een 
vakantie te boeken voordat u toestemming 
heeft!  

Diverse bijzondere omstandigheden kunnen re-
den zijn voor het toekennen van een verlofdag. 
Hierbij kunt u denken aan een huwelijk, ernstige 
ziekte et cetera.  Het verlof wordt toegekend 
door de schoolleiding. Een formulier voor het 
aanvragen van dit verlof zetten we op onze web-
site. Het is ook verkrijgbaar bij de schoolleiding.  

Een bezoek aan de huisarts, specialist of tand-
arts kunt u doorgeven aan de leerkracht.  

Meer informatie over verlof kunt u verkrijgen bij 
de schoolleiding of via de site 
www.leerlingzakenmh.nl 

http://www.leerlingzakenmh.nl
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Vieringen  
Vanzelfsprekend is er aandacht voor de christe-
lijke feestdagen. Het Kerstfeest wordt jaarlijks in 
het bijzijn van de ouders gevierd in de Paulus-
kerk. Het doel van de vieringen is met de kin-
deren gezamenlijk uiting te geven aan het geloof 
en dat met elkaar te vieren.  
Ook aan niet-christelijke feestdagen, zoals het 
Suikerfeest wordt aandacht besteed. Dat doen 
we bijvoorbeeld aan de hand van Trefwoord, 
onze methode voor godsdienstige vorming.  

Verzekering/aansprakelijkheid 
Als uw kind tijdens een bezoek op school schade 
aanricht, bent u hier als ouder zelf aansprakelijk 
voor. Tegen de meeste schade kunt u kinderen 
verzekeren door een particuliere WA-
verzekering af te sluiten. Alleen dan kunt u aan-
spraak maken op vergoeding van de door uw 
kind veroorzaakte schade. Als een ander kind 
schade toebrengt aan uw kind, zijn de ouders 
van het andere kind in principe aansprakelijk. 
De School is niet verantwoordelijk en aansprake-
lijk voor gedragingen van kinderen tijdens de 
schooltijden of verband houden met activiteiten 
die in schoolverband worden ondernomen, ten-
zij sprake is van onrechtmatig handelen van de 
school. Het bestuur heeft een aansprakelijk-
heidsverzekering afgesloten voor onze mede-
werkers en de kinderen die naar school gaan. 
Voor kinderen geldt een secundaire regeling: 
dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van ou-
ders voor gaat. School is niet aansprakelijk voor 
verlies van of beschadiging aan eigendommen 
van ouders of kinderen op de school, zoals 
speelgoed en kleding. Wij doen er natuurlijk wel 
alles aan om dit te voorkomen. 

Voortgezet Onderwijs 
Het afgelopen jaar stroomden 3 kinderen door 
naar VMBO b/k, 1 kind naar VMBO g/l, 3 kin-
deren naar VMBO-T (MAVO), 6 kinderen gingen 
naar de MAVO/HAVO brugklas, 1 leerling ging 
rechtstreeks naar de HAVO, 5 naar HAVO/VWO 
en 3 kinderen gingen naar  VWO.  

Om een goede indruk te krijgen van het voortge-
zet onderwijs bezoeken we met de leerlingen 
van groep 8 twee middelbare scholen in Gouda. 
In de periode van november t/m februari orga-
niseren de V.O. scholen informatie bijeenkom-
sten voor toekomstige leerlingen en hun ouders.  
Ook voor leerlingen van groep 7 is het aan te 
bevelen om vast een kijkje te nemen op de open 
dagen van scholen voor V.O.    

In september vinden de voorlopige adviesge-

sprekken plaats. Vlak voor de voorjaarsvakantie 
volgt dan het definitieve advies voor V.O. Daar-
na vullen de ouders het aanmeldingsformulier in 
dat zij van ons ontvangen. De toekomstige brug-
klassers moeten voor 1 maart aangemeld wor-
den. De toelatingscommissie van de school voor 
V.O. bepaalt of een kind toegelaten wordt. Zij 
kijken naar ons advies ten aanzien van de keuze 
voor V.O. en de zogenaamde plaatsingswijzer. 
Daarin heeft de basisschool de resultaten vast-
gelegd van de halfjaartoetsen van de afgelopen 
3 schooljaren.  

Vervanging 
Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons 
gelukkig meestal goed om een geschikte vervan-
ger te vinden. In bijzondere situaties kan het 
voorkomen dat we moeten improviseren, bij-
voorbeeld door groepen tijdelijk samen te voe-
gen. Vrijgeven komt weinig voor. Als dat toch 
noodzakelijk mocht zijn, worden de ouders di-
rect ingelicht. Kinderen worden nooit zonder 
berichtgeving vooraf naar huis gestuurd. 

Website 
Veel informatie over de school vindt u op onze 
website: www.d4w.nl/wilhelminaschool. U vindt 
er protocollen, informatiebrieven en verslagen 
van actuele gebeurtenissen. Regelmatig plaat-
sen we actuele berichten over de activiteiten 
binnen de school op de website, en soms ook op 
Facebook (Wilhelminaschool).  

Verder maken wij als school veel gebruik van 
Social Schools. Deze app geeft ons de mogelijk-
heid om informatie en foto’s op een veilige, af-
geschermde manier met de ouders te delen.  

 


