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1.

De schoolgids

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg
van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur aan de
zorg van de leerkrachten toe. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je
dan ook met zorg.
De schoolgids kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.
Van onze kant rekenen wij het tot onze taak u door middel van deze schoolgids zorgvuldig, helder en
openhartig te informeren over alle zaken en ontwikkelingen die onze school aangaan.
We zien deze schoolgids daarbij in de eerste plaats als praktisch naslagwerk. In de tweede plaats zien wij
de schoolgids als een goede manier om naar buiten toe verantwoording af te leggen van ons onderwijskundig beleid, onze voornemens en het doel dat we ons voor ogen stellen. In de laatste plaats biedt de schoolgids ons ook de mogelijkheid onszelf aan u te ‘presenteren’. Met deze schoolgids richten we ons dus ook op
nieuwe ouders.
“de schoolgids …”
 Een praktisch naslagwerk …
 Een verantwoordingsverslag …
 Een presentatiemiddel …
Door deze schoolgids is zichtbaar wat voor een prachtig, maar ook verantwoordelijk werk wij als personeel
van “De Wegwijzer” mogen doen. Dit alles met de hulp van God en bewust van onze tekortkomingen.
Wij zijn verheugd om u, door deze schoolgids, inzicht te kunnen geven in het reilen en zeilen van onze
school. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor
een toelichting.
Alle data in deze schoolgids zijn D.V., zo de Heere wil en wij leven.

L. Soeters
(locatiedirecteur)

Bent u tevreden, vertel het vooral aan anderen. Hebt u klachten, vertel het vooral de school!
Misschien een open deur, maar openheid en
een open deur, voor u en uw kind, staan bij
ons centraal.
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3.

Algemeen

3.1

De geschiedenis
Twee eeuwen geleden was er in Kesteren een school die bij de Nederlands Hervormde Kerk hoorde. Het
schoolgebouw stond op de plaats waar nu het Hervormd Verenigingsgebouw Eben-Haëzer staat. Tegen het
einde van de 19e eeuw moest deze school wijken voor een openbare school.
Deze openbare school werd in 1896 geopend aan de Schoolstraat (momenteel Hoofdstraat). Enkele jaren
later stelde de toenmalige predikant, ds. N.C. Bakker, voor een christelijke school op te richten. Het voorstel mondde uit in een geldinzamelingsactie, maar deze poging liep op niets uit. Jaren later, 31 oktober
1940, was het ds. J.T. Doornebal die in de kerkenraad opnieuw het voorstel deed om te komen tot het oprichten van een christelijke school.
Op 19 april 1941 kwam er een schriftelijke afwijzing van de minister van Onderwijs. Dus geen christelijke
school in het dorp.
In 1956 werd het onderwerp “christelijke school” weer in de kerkenraad besproken. Predikant was toen ds.
C. v.d. Berg. Deze dominee heeft ontzettend veel gedaan om in Kesteren een christelijke school van de
grond te krijgen. Op 22 maart 1956 is de Stichting Hervormd Onderwijs Kesteren opgericht. Na de verkregen Urgentieverklaring werd in 1959 de kleuterschool aanbesteed.
In 1960 werd de kleuterschool gevestigd op de plaats waar nu de appartementen en winkels zijn aan de
Nedereindsestraat.
Op 31 augustus 1962 ging de School met de Bijbel van start.
Het pand aan de Carvonestraat werd 7 november 1972 geopend door de toenmalige burgemeester, D.J.
Pott.
De school kreeg ook een naam: “De Wegwijzer”. Hiermee bracht men tot uitdrukking dat de school voor
leerlingen een wegwijzer wil zijn, niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar bovenal ook in geestelijk
opzicht. Een wegwijzer naar Hem die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven.”
In de loop der jaren is het gebouw aan de Carvonestraat diverse malen verbouwd om over voldoende ruimte te beschikken voor alle leerlingen.
Per november 1990 kwamen alle groepen, dus ook de kleuters, onder één dak. Door de gestage groei van
de leerlingen is de ruimte in het gebouw aan de Carvonestraat weer te klein.
Vanaf 30 mei 2005 stonden er drie noodlokalen op het plein, totdat we de nieuwe school in gebruik namen.
De gemeenteraad heeft op 19 april 2007 een positieve beslissing inzake vervangende nieuwbouw genomen.
Bestuurslid G. van der Vliet en zijn zoon Gerben legden de eerste steen op 17 juni 2009. Het nieuwe
schoolgebouw is op 1 februari 2010 in gebruik genomen en op 17 maart officieel geopend door ds. A. den
Hartog en zijn kleindochter Lieke. De nieuwe school staat aan de Nedereindsestraat 27d, tussen de openbare basisschool ‘Het Palet’ en de christelijke basisschool ‘Het Kompas’.

3.2

Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe
Sinds 1 januari 2009 maakt onze school deel uit van Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe. Deze
Stichting beheert vijf basisscholen in de Betuwe: De Wegwijzer in Kesteren, de Eben-Haëzerschool in Lienden, de Hervormde School in Opheusden, CBS De Schakel in Meteren en de School met de Bijbel in Randwijk.
Het bestuur van SSBB fungeert als toezichthouder. De algemeen directeur is gemandateerd bestuurder.
Voor ouders doen zij hun werk voornamelijk op de achtergrond. Op deze manier scheppen ze voorwaarden
voor kwalitatief goed onderwijs op scholen. Als u kennis wilt nemen van de samenstelling van het bestuur,
de statuten en de visie van onze Stichting verwijzen we u naar www.ssbb.nl. Op onze website is ook het
jaarverslag te vinden, waarin we verantwoording afleggen van het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als
financieel.
De Stichting staat Bijbelgetrouw onderwijs voor, met als grondslag de Bijbel en de Drie Formulieren van
Enigheid. Hierbinnen is ruimte voor de eigenheid van de scholen in de plaatselijke situatie. Vanuit iedere
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school is er één bestuurslid afgevaardigd naar het bestuur. Daarnaast is er plaatselijk een bestuurscommissie die (voornamelijk) uit ouders bestaat. Deze bestuurscommissie is met name verantwoordelijk voor de
identiteit van de school en draagt ook zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school.
Onze vijf scholen hebben ieder een locatiedirecteur. Het geheel wordt aangestuurd door een algemeen
directeur.
De plaatselijke stichting van De Wegwijzer heet Stichting Hervormd Onderwijs Kesteren. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en wordt door de ouders gekozen. Bij het stellen van tweetallen houdt men
altijd rekening met de achterban van de ouders. Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de kerkelijke achtergrond van de ouders.

3.3 Waarom samenwerking?
Omdat scholen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheden krijgen van de overheid, zien schoolbesturen zich geplaatst voor een behoorlijke verzwaring van de bestuurslast. De grotere vrijheid en verantwoordelijkheid brengen ook (financiële) risico’s met zich mee. Ook het delen van expertise en uitwisselen van
personeel zijn grote voordelen van een fusie.
3.4

Bestuurstaken (SSBB)
Het bestuur draagt algehele verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op “De Wegwijzer” en heeft
daarnaast als taken:
 Het vaststellen van het doel van de school. Bij doelbeslissingen moet antwoord gegeven worden op de
vragen welke resultaten, voordelen of verbeterde omstandigheden bereikt zullen worden, tegen welke
kosten en voor welke doelgroepen;
 Het vaststellen van het beleid. Het bestuur neemt beslissingen op hoofdlijnen gericht met concrete
doelstellingen en resultaten. Daarbij geeft het bestuur aan wat de grenzen zijn en waarbinnen het management moet opereren. Het bestuur neemt ook beslissingen over de wijze waarop zij haar taak wil
vervullen en hoe de relatie is tussen het bestuur en het management;
 Toezicht houden op welke wijze inhoud wordt gegeven aan de identiteit;
 Het beoordelen van het management, volgens van tevoren vastgestelde criteria;
 Het mandateren van het management, dat vervolgens binnen deze vastgestelde en verantwoorde kaders moet blijven;
 De naleving van de wettelijke voorschriften waaraan moet worden voldaan om de vergoedingen van het
rijk of de gemeente te verkrijgen;
 Het beheer van de financiële middelen en de zorg voor een goede administratie hiervan;
 De zorg voor en het onderhoud van het schoolgebouw en de eventuele andere eigendommen van de
Stichting;
 Het toezicht op het onderwijs dat wordt gegeven;
 Het benoemen en ontslaan van personeelsleden.

3.5

Bestuurscommissietaken (SHOK)
De bestuurscommissie is vooral verantwoordelijk voor de identiteit. Als u vragen of opmerkingen hebt over
de identiteit, kunt u een brief of mail schrijven naar de bestuurscommissie, p.a. Postbus 83 4040 DB, Kesteren of bestuurscommissie@wegwijzerkesteren.nl. Onze voorkeur gaat uit naar de mail.
Taken bestuurscommissie:
 Identiteit: het opstellen en bewaken van regels waardoor invulling wordt gegeven aan de lokale identiteit;
 Toelatingsbeleid: het opstellen en bewaken van regels die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder kinderen toegelaten worden op school;
 Personeelsbenoemingen: het binnen de gestelde kaders doen van een bindende voordracht aan het bestuur;
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 Sociale contacten onderhouden met school en personeel;
 Contacten met ouders onderhouden en als schakel fungeren tussen school en ouders om daarmee de
plaatselijke eigenheid van de school vorm te geven;
 Klankbord locatiedirecteur;
 Adviseur van het bestuur.
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4.

Identiteit van de school

4.1

Onze drijfveer
De Heere God geeft in Zijn Woord een duidelijke opdracht om de kinderen op te voeden in de “lering en
vermaning des Heeren” (Efeze 6).

4.2

Grondslag van de school
“De Wegwijzer” heeft als grondslag de Heilige Schrift. Dat is het onfeilbare Woord van God, waaraan we
dezelfde uitleg geven, zoals de Drie Formulieren van Enigheid dat doen. Dit zijn de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenisgeschriften willen de
inhoud en betekenis van de Bijbel onder woorden brengen. Het mag duidelijk zijn dat onze grondslag consequenties heeft voor wat betreft onze visie op het kind en de opvoeding. Wij spreken de Bijbel na als wij
belijden dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden, in geestelijk opzicht onbekwaam zijn
tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Van nature zijn wij vervreemd van God, willen wij ook niets van
Hem weten. Er is niets in ons dat naar God vraagt. Maar gelukkig vraagt God wel naar ons. Door het werk
van de Heere Jezus is herschepping, wedergeboorte, vernieuwing mogelijk. God biedt ons in Zijn Zoon Zijn
vrede aan. Wie in Hem is, is een nieuw schepsel, dat met opgeheven hoofd verlangend uit mag zien naar
de wederkomst van de Heere Jezus. Op onze site vindt u het identiteitsprofiel. Dit document verwoordt
concreet waar De Wegwijzer voor staat.

4.3 Hoe de identiteit gestalte krijgt
Allereerst denken we natuurlijk aan de Bijbellessen. Centraal tijdens deze lesuren staat het handelen van
God met de mensen, zoals dat in de Bijbel aan ons bekend gemaakt is. De kinderen leren tijdens deze belangrijke en waardevolle momenten wie wij zijn en wie God is in Christus. Kortom, uw kind wordt op basisschool “De Wegwijzer” onderwezen in de weg naar en met de Heere Jezus Christus. Het christelijke karakter van onze school stopt niet bij de Bijbelles. Het Woord van God is op alle terreinen richtinggevend en
normbepalend. Ook bij andere vakgebieden worden dus christelijke waarden en normen overgedragen. Dit
vindt plaats in een sfeer waarbinnen medeleven, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid een belangrijke
rol spelen, een sfeer waarin geen plaats is voor plagen, agressie of discriminerend gedrag in woord, gebaar
of bijvoorbeeld teksten op kleding. Naast de overdracht van deze christelijke waarden en normen tijdens
alle lessen, krijgt de identiteit van onze school ook gestalte in een aantal vormkenmerken:
 Een dagdeel wordt begonnen en afgesloten met gebed en psalm;
 Elke dag wordt er godsdienstonderwijs gegeven, waarin aandacht is voor Bijbellezen, het aanleren van
psalmen en geestelijke liederen, het vertellen van de Bijbelse geschiedenissen en de verwerkingen;
 Er worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen (getoetst aan bepaalde criteria) aangeleerd en
gezongen;
 De christelijke feestdagen (Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) worden gevierd;
 Aandacht voor bid-, dankdag en de Hervormingsdag;
 Naast de vertellingen uit de Bijbel worden er ook zendingsverhalen en (vooral in de bovenbouw) verhalen uit de kerkgeschiedenis verteld;
 Het gebruik van de Statenvertaling (geen herziening);
 Gebruik van de psalmberijming van 1773;
 In groep 5 t/m 8 worden wekelijks Bijbelse feiten geleerd;
 De viering van de heilsfeiten gebeurt onder de gemaakte afspraken: geen instrumenten die een rol spelen bij de stijl van popmuziek en niet passend zijn bij de Bijbelse boodschap. De liturgie wordt door de
directie beoordeeld;
 Personeelsleden dienen representatief gekleed te gaan en leven kerkelijk trouw mee met een reformatorische kerk;
 Vrouwelijke personeelsleden dragen op school een rok of jurk;
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 Mediagebruik wordt alleen voor educatieve doeleinden gebruikt, er worden geen speelfilms vertoond.

4.4

Toelatingsbeleid en identiteit
Van ouders verwachten wij dat zij instemmen met de grondslag en het identiteitsbeleid van de school.
Praktisch gezien blijkt deze instemming uit het lidmaatschap van een protestantse kerk of het behoren tot
een Bijbelgetrouwe (evangelische) groepering. Bij het toelatingsgesprek met nieuwe ouders wordt dit onderwerp nader toegelicht. Tijdens dit toelatingsgesprek komt de identiteit van de school nadrukkelijk aan
de orde. In dit gesprek belichten wij alle identiteitsgevoelige zaken, zoals:
 Het ritmisch zingen van de psalmen (uitgezonderd tijdens bijeenkomsten met ouders) en keuze geestelijke liederen;
 Het educatieve video/DVD gebruik op school en omgaan met overige moderne media (er worden geen
speelfilms vertoond);
 Het vieren van Sinterklaas (onder de gemaakte afspraken; geen Sinterklaas op school, niet verkleed op
school komen, niet schminken, surprise in de groepen 5 t/m 8 )
 Methodekeuze;
 Verkleden met verjaardag juf of meester.
Door deze zaken al tijdens het toelatingsgesprek aan de orde te stellen, hopen we misverstanden en teleurstellingen op dit gebied te voorkomen. Verder spreken we met ouders over zaken die zij van de school
verwachten, zeker als het gaat om de geestelijke opvoeding. Ook de overdracht van normen en waarden
bespreken we. Uiteraard krijgen ouders de gelegenheid om al hun vragen omtrent het onderwijs te stellen.
Wij stellen dit zeer op prijs, zodat ouders een welbewuste keuze maken. Bij twijfel over toelating beslist
de bestuurscommissie.

4.5 Gebed om de Heilige Geest
In de schoolgids kunnen we de fraaiste volzinnen gebruiken. Het gaat echter vooral om het hart, om het
leven. De christelijke school belijdt: het is alleen de Heilige Geest die de vertellingen en de liederen tot
pijlen kan maken die het hart van kinderen, ouders en personeelsleden raken. Hoe nodig is dan het gebed
om de Heilige Geest. Waar Hij is, daar zal leven, geestelijke gezondheid en groei zijn. Daar worden vruchten gezien van geloof en bekering. En daaraan is in onze tijd de grootste behoefte. Dat is uiteindelijk het
belangrijkste.
De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de identiteit. Als u vragen of opmerkingen hebt over de
identiteit, kunt u een brief of mail schrijven naar de bestuurscommissie, p.a. Postbus 83, 4040 DB, Kesteren of bestuurscommissie@wegwijzerkesteren.nl. Onze voorkeur gaat uit naar de mail.
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5.

Doelstellingen/uitgangspunten

5.1

Uitgangspunten van ons onderwijs
Bij het geven van het onderwijs laten wij ons leiden door Gods Woord. Het gaat ons om de ontplooiing van
uw kind, zodat het nu en later, vanuit het heil van Christus, op alle levensterreinen mag leven en handelen.
Daarbij gaan we er vanuit dat elk kind uniek is. Zo leert de Bijbel ons dat. Recht doen aan verschillen in
aanleg, tempo en belangstelling maken alleen al om die reden deel uit van onze onderwijsvisie.
Wij doen dan ook onze uiterste best om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

5.2 Visie, onderwijskundig doel en missie
We streven er naar om iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden. Zowel cognitief
als sociaal emotioneel.
Onze visie op opvoeding en onderwijs hebben we als volgt verwoord:
“De Wegwijzer” wil, vanuit de gedachte van de eenheid van opvoeding, vorming en kennisoverdracht,
elk kind de mogelijkheden geven tot ontplooiing van de eigen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en talenten, zodat het nu en later met respect voor de ander, op alle levensterreinen mag leven en
handelen als christen.
Cognitief onderwijskundig doel:
Gezien de leerlingenpopulatie, mogen we verwachten dat onze opbrengsten aan het einde van de periode boven het landelijk gemiddelde liggen.
Onze missie luidt als volgt: “Samen groeien”.
In “samen” zien we :
De samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten;
De samenwerking tussen leerlingen onderling;
De samenwerking tussen leerkrachten en ouders;
De samenwerking tussen leerkrachten en bestuur (commissie);
 De samenwerking tussen school en de omgeving waarin de school staat en externe instanties.
(buurt, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, (BSO) gemeente, verenigingen, GGD, logopedist,
fysiotherapeut, centrum voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk, e.d.);
De samenwerking tussen leerkrachten onderling (‘teamgeest’).
In “groeien” zien we:
De groei van de persoonlijke ontwikkeling, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied;
De groei tot samenwerken;
De groei van het team (nascholing en deskundigheidsbevordering). Onderwijzen doe je niet alleen,
maar als team!;
We bidden om te mogen uitgroeien tot een schepsel dat tot eer van zijn Schepper leeft.

5.3 Pedagogische opdracht
Pedagogiek betekent opvoedkunde. Leerkrachten zijn naast onderwijzer ook deels opvoeder. Onderwijzen
en opvoeden hangen ook nauw met elkaar samen. Een leerling die zich niet veilig voelt in de klas, komt
veel minder tot leren dan een leerling die het in de klas uitstekend naar zijn zin heeft.
Het pedagogisch, dus opvoedkundig, handelen van de leerkracht is van niet te onderschatten invloed op
het welbevinden - en daardoor ook op het presteren - van de leerling. Bij pedagogisch handelen staat welzijn en betrokkenheid van de leerling voorop.
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We streven er als leerkrachten naar om heel bewust een aantal opvoedkundige doelen te realiseren:
 Bevorderen van de eigenheid van elke leerling;
 Kinderen leren elkaar te respecteren;
 Kinderen zelfstandig leren spelen, werken en denken;
 Kinderen leren samenwerken;
 Bevorderen van een goede werkhouding.
Ons pedagogisch beleid is terug te vinden in zaken als:
 Evenwicht tussen straffen en belonen
 Opstellen en hanteren van duidelijke regels
 Feedback op leerlingenwerk
 Leerling gesprekken
 Pedagogisch leerlingvolgsysteem
 Sociale vaardigheidslessen
 Seksuele voorlichting
 Lessen mediaopvoeding
 Bijbelse norm van naaste liefde overbrengen
 Sociale vaardigheidstraining op locatie
 Maar vooral de respectvolle benadering naar elkaar toe

5.4

Burgerschapskunde
Sinds 1 februari 2006 zijn scholen bij wet verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale
integratie. Dit betekent niet dat er een nieuw vak op de scholen onderwezen moet worden, maar wel dat
dit thema nadrukkelijke en bijzondere aandacht moet krijgen. Sinds de invoering van de basisschool wordt
hier in het onderwijs al aandacht aan besteed. De reden van de hernieuwde aandacht is dat er in de samenleving de laatste jaren een groeiende tendens waarneembaar is van individualisering, onthechting en
een afnemende aandacht voor waarden en normen. Mensen stellen vaak het eigenbelang voorop, voelen
zich minder verbonden met een groep en laten waarden als respect, dienstbaarheid en hulpvaardigheid
steeds meer los als belangrijke richtinggevers voor hun leven.
In alle sectoren van de maatschappij wordt extra aandacht gevraagd voor dit verschijnsel, zo ook in het
onderwijs. Gestructureerd en via een zelf gekozen werkwijze moeten scholen werken aan burgerschap en
integratie om uiteindelijk het ‘saamhorigheidsgevoel’ in de samenleving te vergroten. Hoewel dit misschien een groot “ver van ons bed – thema” lijkt, is het belangrijk inhoud hieraan te geven binnen de
‘vierkante meters van school en thuis’.
De school als oefenplaats
De inspectie van het onderwijs heeft de volgende visie op burgerschap en integratie: ‘De school is een oefenplaats voor goed burgerschap. In de groep, op het schoolplein, tijdens het overblijven, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor
mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn
sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. De school is voor de leerling een venster
op de samenleving. De invoering van burgerschapsvorming in het primair en voortgezet onderwijs is geslaagd als scholen in Nederland zich bewust zijn van hun rol als oefenplaats van goed burgerschap en als
hun onderwijs en schoolcultuur die rol optimaal ondersteunen’.
Waar gaat het over?
Burgerschap en integratie bestaan uit drie domeinen, t.w. identiteit, democratie en participatie. Deze
worden hieronder kort toegelicht.
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• Identiteit
Dit is het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? Voor onze school betekent dit dat we de christelijke waarden als uitgangspunt nemen. De Bijbel is de norm.
De maatschappij van nu is een andere dan die de Bijbel voorstaat. Mensen behandelen elkaar niet altijd als
gelijkwaardig, er wordt gediscrimineerd en onderdrukt. In de school komt dit onrecht aan de orde. Het is
belangrijk dat een kind leert als verantwoordelijk schepsel goed om te gaan met zichzelf en met anderen,
ongeacht sekse, ras milieu, afkomst of overtuiging. Daarbij is respect voor de ander een kernwaarde. Naastenliefde beperkt zich niet tot de mensen van onze eigen signatuur. We verwijzen in dit verband
naar de gelijkenis uit Lukas 10:30-37. Bij lessen over burgerschap en sociale integratie willen we ons hierop richten.
• Democratie
Hierbij willen we kennis bijbrengen over de democratische rechtstaat, politieke besluitvorming, democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. Dit klinkt heel groots en volwassen, maar op kindniveau, zeker vanaf groep 5, is hier inhoud aan te geven door b.v. lessen te geven n.a.v. Prinsjesdag of door
het gemeentehuis een keer te bezoeken en informatie te geven over de gemeenteraad.
• Participatie
Het gaat bij dit domein om kennis over de basiswaarden en om mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden
en houdingen bij te brengen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.
Voorbeelden zijn: kinderen leren samenwerken in klein groepsverband (taken verdelen, groepsleiderschap), door in de groep verkiezingen na te bootsen, maar ook hoe ga je met elkaar om in school en op
het schoolplein, hoe zorg je goed voor jouw en andermans spullen, betrokkenheid bij arme mensen.
Veel van wat hierboven staat gebeurt al bij ons op school: voor wat betreft de domeinen identiteit en democratie wordt hier invulling aan gegeven via het thematische en het projectonderwijs, de verkeers- en
EHBOlessen, de sociaal-emotionele vorming en vooral de Bijbellessen. We denken ook aan de lessen die
worden aangeboden in de verschillende methoden en de aandacht die we geven aan het nieuws in de bovenbouw groepen. We werken met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ voor de sociaal emotionele ontwikkeling en met de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ voor de seksuele opvoeding. Op deze manier
krijgen deze onderdelen op een gestructureerde manier aandacht. Mediaopvoeding krijgt ook een plaats in
ons onderwijs. Leerlingen nemen vroeg of laat middels de media deel aan hun omgeving. Wij dienen ze te
leren hoe ze dat integer en respectvol moeten doen. Ook gaan de groepen 7 en 8 op natuurwerkweek.
Daarin leren we de kinderen respectvol omgaan met de natuur. Regelmatig zijn er projecten om onze
naasten te helpen. Wekelijks halen we zendingsgeld op en betrekken de kinderen en ouders bij de besteding van deze gelden. Leerlingen van groep 8 worden betrokken bij de plaatselijke activiteiten van de dodenherdenking. Ook de Koningsdagviering is iets waar veel leerlingen en ouders naar toe gaan.
Burgerschapskunde is iets waar we als ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk voor zijn. We kunnen elkaar daarbij helpen door:
 Goed voorbeeldgedrag te tonen
 Ongewenst gedrag signaleren en melden aan elkaar
 Kinderen te waarderen vanwege goed gedrag en aan te spreken op ongewenst gedrag
 Samen te letten op het gebruik van de multimedia: pesten via de media is en probleem, maar ook kan
geweld in de media geweld oproepen
Tot slot
Het is dus geen apart vak in ons onderwijs, maar het gaat om intensievere en meer gestructureerde aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs
in het bijzonder. In de meeste gevallen is Burgerschapskunde geïntegreerd in de vakken.
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5.5

Cultuureducatie
Het doel van cultuureducatie is: de leerlingen vertrouwd maken met kunst en cultureel erfgoed. Verder
willen we de oriëntatie van de leerling op de omgeving bevorderen, alsook de persoonlijke ontwikkeling
van de leerling. Ook dit is geen apart vak, maar wordt geïntegreerd in de andere vakken. Cultureel erfgoed
en kunstuitingen zijn aanwezig in de dagelijkse omgeving van leerlingen. Onderwijs met en over cultureel
erfgoed draagt bij aan het geven van inzicht in de alledaagse werkelijkheid. Onderwijs waarbij cultureel
erfgoed wordt ingezet, van zowel de eigen cultuur als van die van anderen, leidt tot belangstelling en
waardering voor dit erfgoed. Hierdoor leren leerlingen niet alleen genieten van cultureel erfgoed, maar
krijgen zij er ook respect voor, en leren zij opkomen voor het behoud van cultureel erfgoed.
Tevens is het de bedoeling dat leerlingen leren de verschillende cultuuruitingen te beoordelen, niet alleen
op grond van mooi of lelijk, maar vooral op grond op van Bijbelse normen en waarden. Met name in de
maand mei vinden er allerlei excursies plaats naar musea, tentoonstellingen en andere plaatsen waar de
leerlingen aanschouwelijk onderwijs ontvangen over het cultureel erfgoed in de omgeving.
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Hier treft u ons logo aan. Als u dit goed bekijkt, ontdekt u de liefde voor het kind
en de verbondenheid met elkaar. Dwars door die liefde loopt de weg naar boven.
Dit wijst op onze naam “De Wegwijzer”. De rode baan duidt op het reinigend
bloed van Christus. De verkondiging van het evangelie loopt als een rode draad
door ons onderwijs. Groen is de kleur van groeien en doelt op ‘Samen groeien’.
Beide kleuren zijn in onze school terug te vinden. Op “De Wegwijzer” willen we
de kinderen wijzen op de Enige Weg tot behoud, n.l. de Heere Jezus Christus. Hij
is dé Weg, en dé Waarheid en hét Leven. Buiten Hem zijn er geen andere wegen,
dan alleen doodlopende wegen. Laat onze bede dan zijn:
“Heer’, ai maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.”
(Psalm 25 : 2)
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6.

Onze zeven ‘huisregels’

eerbied

We praten met eerbied over God: eerbied

respect

We hebben respect voor de ander: respect

veilig

We zorgen ervoor, dat onze school voor iedereen een veilige plek is: veiligheid

werken

We zorgen ervoor, dat een ander goed kan werken: werken

spelen

We zorgen ervoor, dat iedereen erbij hoort: spelen

netheid

We zorgen goed voor de spullen van onszelf en van de ander: netheid

beloven

We houden ons aan de regels: beloven
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7.

De organisatie van het onderwijs

7.1

Leerstofjaarklassensysteem
Op onze school kennen we vanaf groep 3 het traditionele leerstofjaarklassensysteem. Elke groep heeft zijn
eigen leerstof, leerlijnen en doelen. Binnen dit klassikale systeem streven we ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Dat doen we o.a. door:
 Te werken met een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften
 Te differentiëren in instructie en verwerking
 Rekening te houden met de specifieke onderwijsbehoeften van een kind, bijvoorbeeld: concentratie-,
automatiserings- en/of sociaal-emotionele problemen e.d.
 Uitdagend aanbod voor meer- en hoogbegaafden d.m.v. opdrachten, eigen werkboekjes, pittige vragen
tijdens de instructie, e.d.
 Aangepaste werkwijze voor leerlingen met dyslexie
 De differentiatieniveaus binnen de methoden te hanteren

7.2

Ons beleid ten aanzien van groepsindeling

7.2.1 Klassenverkleining
We vinden een groepsgrootte van ongeveer 26 leerlingen de meest ideale. Helaas stromen er niet altijd
precies 26 leerlingen in. Door meer handen in de klas, werken we ook aan klassenverkleining. Dat kan door
onderwijsassistenten of stagiaires. Uitganspunt is en blijft: tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften
van het kind. Soms is dan goed klassenmanagement nodig. Een andere keer kan een onderwijsassistent,
een extra leerkracht of een remedial teacher uitkomst bieden. We hanteren ook het begrip ‘zorgzwaarte’
van een groep. Dan kijken we naar het aantal zorgleerlingen in een groep en de hoeveelheid zorg die de
leerlingen nodig hebben. U zult begrijpen dat een groep van 20 leerlingen een hogere zorgzwaarte kan
hebben dan een groep van 30. De samenstelling van een groep is nooit hetzelfde. Dat vereist afstemming
per situatie. Maatwerk dus. Als het financieel en organisatorisch enigszins mogelijk is, splitsen we groepen
met meer dan 34 leerlingen.

Combinatiegroepen
Alhoewel nooit is bewezen dat combinatiegroepen nadelig zouden zijn voor de kwaliteit van het onderwijs
en het welbevinden van leerlingen, proberen we combinatiegroepen vanaf groep 3 zoveel mogelijk te vermijden. Soms is het echter onvermijdelijk. Dan bekijken we per situatie wat het beste is voor iedereen.
7.2.2

7.3

Wie werken er in de school?

De algemeen directeur
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor alle scholen van de SSBB. (Stichting Scholen met de Bijbel
in de Betuwe) Hij onderhoudt de contacten met het bestuur, gemeente, besturenraad, samenwerkingsverband, administratiekantoor en overheden. Hij geeft leiding aan de locatiedirecteuren en maakt, samen
met hen, het beleid. Hij legt hierover verantwoording af aan het bestuur.
7.3.1

7.3.2 Locatiedirecteur
De locatiedirecteur heeft de leiding over het schoolgebeuren en onderhoudt de contacten met de inspectie, buurt, bestuurscommissie en ouders. De locatiedirecteur houdt zich, samen met de algemeen directeur, ook bezig met het maken en uitvoeren van beleid. Te denken valt daarbij aan zaken als onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, formatiebeleid, financieel beleid, leerlingenbeleid en organisatiebeleid.
Tevens begeleidt hij de groepsleerkrachten. De locatiedirecteur wordt een aantal dagdelen op administratief gebied ondersteund door de managementassistente.
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7.3.3 Managementteam
We hebben een managementteam bestaande uit de (intern begeleider) IB-er, de onderbouw- en bovenbouwcoördinatoren en de locatiedirecteur. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren
van het onderwijskundig beleid en coördineren van de leerlingenzorg.
De locatiedirecteur blijft uiteraard eindverantwoordelijk. Het managementteam komt ongeveer 1 keer per
maand bij elkaar.
7.3.4 Remedial teacher
De remedial teacher (RT-er) zorgt voor het geven van extra hulp aan leerlingen die moeite hebben met de
aangeboden leerstof, alleen of in groepjes. Dat kan binnen of buiten de klas. Uitganspunt is altijd: de OAer wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in het tegemoet komen in de onderwijsbehoeften van
leerlingen. We streven ernaar om zoveel mogelijk hulp in de klas te bieden. Dat doen we om de volgende
redenen:
 Het kind wordt dan minder snel een uitzondering.
 Als een leerling uit de klas wordt gehaald, mist het leerstof die op dat moment in de klas wordt
aangeboden.
 De leerkracht heeft in de groep meer zicht en grip op wat de leerling krijgt aangeboden. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk. De RT-er ondersteunt alleen de leerkracht.

Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) heeft de zorg voor de organisatie van alle zaken rondom de speciale leerlingbegeleiding in onze school. De IB-er ziet erop toe dat zorgafspraken en zorgprocedures goed worden uitgevoerd, ondersteunt de leerkrachten bij het stellen van diagnoses en opstellen van ontwikkelingsperspectieven en coördineert en ondersteunt de extra hulp aan leerlingen door de remedial teacher.
7.3.5

Bouwcoördinator
De bouwcoördinator behartigt de onderwijskundige zaken betreffende onder- en bovenbouw, leidt de
bouwvergaderingen en neemt deel aan het managementteam.
7.3.6

ICT
De ICT-er heeft een aantal taken in het kader van het gebruik van de computer, o.a.
7.3.7






Het beheer van de programmatuur en apparatuur;
Het ondersteunen van collega’s bij het gebruik van de computer;
Het informeren van de collega’s op dit gebied;
Maken en bewaken van ICT beleid

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten geven les aan hun eigen groep en zorgen voor de voortgang van het onderwijs. Zij
zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen uit hun groep.
De groepskracht is en blijft de spil van goed onderwijs. Hij of zij is ook de verantwoordelijke persoon voor
goed onderwijs aan uw kind. Daar mag u hem of haar ook altijd op aanspreken. Na de identiteit is het belangrijkste doel van iedere leerkracht: onder een goede sfeer goed onderwijs geven aan ieder kind.
7.3.8
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7.3.9 Onderwijsassistenten
De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten. Dat kan zijn omdat de zorgzwaarte van een groep
te groot is voor een enkele leerkracht, of omdat het omdat een grote groep gaat of omdat er een leerlingen of enkele leerlingen op een bepaald gebied binnen of buiten de klas moeten worden geholpen. Net
als bij de RT-er is ook hier het uitgangspunt: de OA-er wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in
het tegemoet komen in de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Bestuur: draagt algehele verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op “De Wegwijzer”.
Directie: geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk.
 Dhr. M.J. van der Mark (algemeen directeur)
 Dhr. L. Soeters ( locatiedirecteur )
Remedial Teacher: geeft remedial teaching aan leerlingen buiten de groep.
 Mw. P.G. Meurs en mw. M. Willemsen
Intern begeleider: deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
 Mw. P.G. Meurs
 Mw. M. Willemsen (schaduw IB-er)
Bouwcoördinatoren: het coördineren van onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken.
 Mw. M.H. Schouten: bouwcoördinator voor de groepen 1, 2 en 3
 Mw. M.F. Heldoorn: bouwcoördinator voor de groepen 4 t/m 8
ICT-er: deze leerkracht coördineert het gebruik van de computers in de school.
 Dhr. W.H. Zaaijer
Managementassistente: zij verzorgt de telefonische contacten, ondersteunt de directie en verzorgt
de administratie.
 Mw. M.H. van der Vliet
Onderwijsassistenten: zij assisteren de leerkrachten
Mw. J.H. Dijs
Mw. L. Meijering
Mw. A. Roelofsen

Stagiaires
“De Wegwijzer” biedt studenten van de ‘Christelijke Hogeschool’ te Ede (PABO), ‘De Driestar’ te Gouda
(PABO) en ‘Het Hoornbeeck College’ te Amersfoort (MBO) de gelegenheid ervaring op te doen en de theorie in praktijk te brengen.
Zij worden begeleid door zowel de groepsleerkracht als de betreffende scholen. De lio-stagiaires (leraren
in opleiding) zijn voor een langere, meestal aaneengesloten, periode op school. De lio-stagiaires begeleiden de groep zelfstandig. De eindverantwoordelijkheid ligt echter altijd in handen van de groepsleerkracht.
7.3.10

MR
De MR bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee leerkrachten. Aanspreekpunt en voorzitter is juffrouw
Meurs. mr@wegwijzerkesteren.nl. De ouders binnen de MR hebben instemmingsrecht over alle zaken die
ouders aangaan en adviesrecht over alle zaken die leerkrachten aangaan. Bij leerkrachten is het uiteraard
net andersom. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de MR met een unaniem advies komt of unaniem
instemt/niet instemt. De MR fungeert ook als klankbord voor de ouders. Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag van de MR op onze site. MR vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderdata opvragen bij de
MR voorzitter.
7.3.11
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7.3.12 GMR
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) bestaat uit ouders en leerkrachten van de vijf fusiescholen. Van De Wegwijzer zijn juffrouw Geluk en meneer Van Bragt afgevaardigd.

7.4

Groepsindeling

Groepsverdeling
Groep

Leerkracht(en)

Lokaal

0/1a
1b/2b
1c/2c
1d/2d

Juf Karin Thijsen
Juf Hennie van Tuijl
Juf Erika Geluk
Juf Margaretha Schouten
Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen: juf
Hennie Zonnenberg
Juf Van Ingen
Donderdag en vrijdagmorgen: Juf Vierbergen
Juf Verwoert
Juf Van Hattem
Woensdag: juf Van Reenen
Juf Klaassen
Vrijdag: Juf Den Hartog
Juf Heldoorn
Dinsdagmiddag: Juf Willemsen
Donderdagmiddag: juf Van Reenen (deel)
Vrijdagmiddag: juf Vierbergen (deel)
Juf Van Heemst
Meester Verbeek (+ twee LIO’s)
Juf Van Binsbergen
Woensdag: meester Soeters
Meester Zaaijer / meester Arends
Maandag t/m donderdagmorgen: Juf
Meurs
Dinsdag- en donderdagmorgen: Juf Willemsen
Maandag en dinsdag: Juf Heidi Dijs
Dinsdag en donderdag: Juf Lida Meijering
Juf Arinda Roelofsen

0L3
0L4
0L1
0L2

Aantal leerlingen
13/15
27
27
27

0L5

21

Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij

0L6
1L8

22
30

Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij
Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij

1L10

26

1L9

25

1L12
HPK
HPK

26
33
20

HPK
0N8

17

3a
3b
4
5a
5b/6b

6a
7
8a
8b
IB

OA

MA
RT

ICT

Dinsdag en woensdag: Mw. Van der Vliet
Maandag: Juf Meurs
Dinsdag- en donderdagmorgen: Juf Willemsen
Maandag en dinsdag: Juf Heidi Dijs
Juf Kooij begeleidt zorgleerlingen
Meester Zaaijer is ICT-er van De Wegwijzer

Opmerkingen
Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij
Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij
Op vrijdagmiddag heeft deze groep vrij

Juf Heidi Dijs ondersteunt de grote groepen en
verricht RT werkzaamheden
Juf Lida Meijering ondersteunt groep 1 en 2
Juf Arinda Roelofsen ondersteunt groep 1 en 2
0N1

Toelichting bij de groepsindeling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juf Schouten en juf Heldoorn hebben op dinsdagmiddag bouwcoördinatortaken.
Door meer ‘handen in de klas’ werken we indirect ook aan klassenverkleining.
De combinatiegroep 5/6 wordt twee dagdelen per week gesplitst.
Uit elke groep krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen één maal per week extra uitdaging.
We bekijken per jaar op welke wijze we de kleutergroepen verdelen. Dat hangt af van het aantal aanmeldingen. Een bepaalde verdeling in het verleden biedt dus geen garantie voor de toekomst.
Het komende schooljaar zullen de groepen 7, 8a en 8b (tijdelijk) in Het Pantarijn in Kesteren (HPK) gehuisvest zijn.
Groep 7 zal, a.g.v. de groepsgrootte, worden gesplitst. Meester Verbeek neemt de helft van de groep voor zijn rekening.
In de eerste en tweede helft van het schooljaar zal er een LIO-stagiair (e) aan de andere helft lesgeven.
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8

Het onderwijsaanbod

8.1

Basisschool en basisvaardigheden
Het basisonderwijs is voortdurend in beweging. Basisvaardigheden van vandaag kunnen – bij wijze van
spreken – morgen weer verouderd zijn. Hechtte men ‘vroeger’ bijvoorbeeld veel waarde aan het inprenten
van allerlei namen en feiten bij de kennisgebieden aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, tegenwoordig
is het belangrijker dat een kind om leert gaan met de ontstellende hoeveelheid informatie die op ons afkomt. Aan ons als school de taak om deze maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten te houden en
ons leerstofaanbod zo nodig bij te stellen. Daarbij nemen we signalen van uw kant graag mee.
 Het onderwijs op De Wegwijzer bereidt kinderen voor op de sterk veranderende samenleving door in te
spelen op deze veranderingen. Dat doen we door ICT onderwijs, goede verhouding tussen kennis en
vaardigheden, burgerschapskunde en het vak Engels vanaf groep 1.
 Het onderwijs op De Wegwijzer moet tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling.
Dat gebeurt in de instructie, de verwerking en de benadering van een kind.
 Het kind is op De Wegwijzer meer dan alleen leerresultaten. We vormen uw kind. Dat doen we door ze
te laten samenwerken met andere kinderen, door ze zelfstandig te laten werken aan opdrachten, door
ze sociaal emotioneel te vormen, door met ze te praten, door ze seksuele voorlichting te geven, door
hun welbevinden en betrokkenheid te monitoren, enz.

8.2
Het onderwijs op onze school
Ons onderwijsaanbod is vanaf groep 3 vooral methode gestuurd. Waarom werken wij op die manier?
 De methoden dekken de kerndoelen
 De methoden geven duidelijke handvatten voor
differentiatie
 We hoeven zelf niet het wiel uit te vinden
 Methoden zijn beproefd door testscholen en goedgevonden
 Methoden geven ook ideeën en suggesties
 Bij de methoden zit oefensoftware
 Bij de methoden zit digibordsoftware
Voordat we de belangrijkste kenmerken per groep met u delen, een paar opmerkingen vooraf:
 We vinden de wereldtaal Engels zo belangrijk, dat we dit vak aanbieden vanaf groep 1
 Burgerschap is verweven in de andere vakken. (zie elders in deze schoolgids)
 Techniek geven we vooral binnen het vak natuuronderwijs
 In het kader van cultuureducatie maakt iedere groep regelmatig excursies. Maar soms halen we de cultuur ook in huis door bijvoorbeeld leskisten of sprekers die gastlessen over dit onderwerp verzorgen
 Aan het begin van iedere groep ontvangt u een groepsbrief waarin meer gedetailleerde en actuele informatie per groep is vermeld
 In iedere groep worden lessen gegeven uit de methoden “Kinderen en hun sociale talenten” (sociale
vaardigheden) en “Wonderlijk gemaakt” (seksuele voorlichting)
 Op De Wegwijzer is ICT een hulpmiddel om goed onderwijs te geven en geen doel op zich
8.2.1 Godsdienstonderwijs
 Uit de methode Hoor het Woord
 Vanaf groep 4 wordt er op maandag volgens een rooster een psalm overhoord (zie rooster elders in deze
schoolgids)
 In de groepen 1 t/m 3 wordt er wel een psalm of geestelijk lied aangeleerd
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 Van dinsdag t/m donderdag wordt er volgens een rooster uit de Bijbel verteld
 Op vrijdag worden de Bijbelvertellingen verwerkt, vanaf groep 5 wordt die verwerking ook overhoord
 Bijbels onderwijs geven we vanzelf ook spontaan tijdens de andere vakken: een goed gesprek over naastenliefde, over de evolutietheorie, over de zondagsrust, over een zomaar een onderwerp dat ons raakt
8.2.2 Groep 1 en 2
Wanneer gaat uw kind naar school?
 Kinderen die jarig zijn in de zomervakantie en tot 1 oktober: direct na de zomervakantie (dus ook de
kinderen die net voor de zomervakantie jarig zijn, maar nog niet zijn ingestroomd)
 Kinderen die vier worden tussen 1 oktober en de zomervakantie: in principe de eerste dag na hun verjaardag
 Als uw kind vlak voor een vakantie jarig is, overleggen we over het beste instroommoment
 Uw kind wordt altijd in de gelegenheid gesteld om even te wennen
Ons kleuteronderwijs kenmerkt zich door:
 Spelend leren op het moment dat het kind er aan toe is
 Veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling: samen spelen, samen delen, regels, opruimen,
luisteren, enz.
 Een rijke leeromgeving door uitdagende hoeken (bouwen, lezen, schrijven, educatieve software, enz.)
 Vanaf groep 1 volgen we de ontwikkeling van het kind
door te observeren en te registreren
 Ontwikkeling van de motorische ontwikkeling: prikken,
knippen, kleuren, scheuren, huppelen, springen, hinken, enz.
 Werken rondom betekenisvolle thema’s
 Spelenderwijs Engels vanaf groep 1
 Veel aandacht voor muziek en bewegen
Onze visie op kleuteronderwijs:
Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak erg grillig. Op het ene moment lukt het niet, een week later heeft
het kind het onder de knie. Dat heeft te maken met de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert. Niemand leert een kind fietsen als het twee maanden oud is. Daarom leren wij een kind ook nog niet lezen en
schrijven als het er nog niet aan toe is.
Rijping en sociaal emotionele ontwikkeling zijn twee erg belangrijke begrippen in ons kleuteronderwijs. Op
de derde plaats komt pas de cognitieve ontwikkeling.
Neemt niet weg dat we alert zijn op kinderen die zich gezien hun leeftijdsgenootjes erg snel hebben ontwikkeld. Dan bespreken we met de ouders wat het beste is voor het kind. Wat zijn dan onder andere de
opties?
 Versneld door naar groep 3
 Extra uitdagende leerstof in de groepen 1 en 2
8.2.3 ‘Herfstkinderen’ en tussentijdse instroom
Kinderen zijn niet allemaal tegelijk jarig. Ze mogen naar school als ze vier jaar zijn geworden. Dat betekent dat de meeste leerlingen langer dan acht jaar op de basisschool verblijven. We hebben in het vorige
stukje betoogd dat jonge kinderen zich grillig kunnen ontwikkelen. Nu is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te bepalen wanneer het kind toe is aan het klassikale onderwijs in
groep 3. Bij het ene kind is dat pas na ruim twee jaar, bij het andere kind al binnen die twee jaar. Dit
communiceren we goed met de ouders. Waar letten we dan onder andere op?
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 Sociaal emotionele ontwikkeling
 Cognitieve ontwikkeling
 Rijping
8.2.4 VVE
Het is van groot belang dat u aangeeft op het aanmeldingsformulier of uw kind een VVE indicatie heeft
ontvangen. VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Het kan zijn dat het consultatiebureau en/of
de peuterspeelzaal ontwikkelingsachterstanden vermoeden bij uw kind. Wij adviseren altijd om uw kind
aan te melden bij de peuterspeelzaal als het consultatiebureau (GGD) aangeeft dat er sprake kan zijn van
een achterstand. Hoe eerder uw kind gericht geholpen kan worden met een ontwikkelingsprobleem, hoe
beter.
8.2.5 Vanaf groep 3
Hieronder beschrijven we vooral het kenmerkende van iedere groep. Het spreekt vanzelf dat we in iedere
groep alle vakken aanbieden. We werken dan met vaste en doorlopende leerlijnen door de leerstof van de
verschillende methoden te volgen. Op de verschillende kijkmorgens kunt u de methoden inzien, maar u
mag ook altijd op school informeren naar de methoden die we gebruiken.
Groep 3
Leren lezen is in groep 3 het belangrijkst. Het leesproces is een bijzonder mooi proces. Er gaat een wereld
voor de kinderen open. Om dat leesproces goed te kunnen doorlopen, is het volgende van belang:
 Het leesplezier staat voorop: thuis én op school
 De methode en de leerkracht houden rekening met de verschillende instroomniveaus door niveaugroepen te vormen.
 Als er een vermoeden is van dyslexie, volgen we het protocol (via de IB-er te verkrijgen)
 Thuis en op school voorlezen is leuk en zeer nuttig
 Er is op school een bibliotheek. Kinderen mogen boeken lenen en mee naar huis nemen
 Aan het begin van groep 3 is er een voorlichtingsavond over het leesproces. We leggen het proces uit en
laten zien met welke methode we werken
Groep 4
 Automatiseren van het leesproces
 Automatiseren van de eerste tafels
 Start met begrijpend lezen
 Uitbreiden woordenschat
 Verfijnen schrijfmotoriek
 Met rekenen werken de kinderen op tablets
Groep 5
 Afronden automatiseren leesproces
 Automatiseren alle tafels
 Wereldoriëntatie gesplitst in de vakken aardrijkskunde,
biologie (techniek) en geschiedenis
 Boekbespreking en spreekbeurt
Groep 6
 Meer inzichtelijk rekenen
 Uitbreiding huiswerk
 Boekbespreking en muurkrant.
Schoolgids De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 24

Groep 7
 Entreetoets Cito
 Verkeersexamen
Groep 8
 EHBO examen
 Cito eindtoets
 Voorbereiding voortgezet onderwijs
 Werkstuk maken
 In november is er een voorlichtingsavond voor de ouders over het schooladvies, het voorgezet onderwijs
en de Cito
8.2.6 Schooladvies
Al in een vroeg stadium denken we samen met de ouders na over het vervolgonderwijs dat het beste past
bij het kind. Omstreeks het einde van januari krijgt u van ons het advies. Het advies is gebaseerd op:
 De onderwijsresultaten
 Sociaal emotionele factoren zoals: motivatie, concentratie, huiswerkattitude, interesse, enz.
 Mening IB-er, directie en leerkrachten groep 7 en 8
 De mening van ouders en de leerling
De uitslag van de Cito eindtoets zal, als het goed is, ons advies bevestigen. Is de uitslag hoger dan ons advies, dan zijn we verlicht om het advies te heroverwegen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze heroverweging zal leiden tot een hoger advies. We hebben ons advies immers zeer zorgvuldig gewogen op
meer factoren dan één momentopname.
8.2.7 Huiswerk
Een goede huiswerkattitude is erg belangrijk. Het is belangrijk dat we dit samen goed afstemmen. In de
groepsbrief die u aan het begin van het jaar ontvangt, staat alles over het huiswerk van de betreffende
groep. Een paar tips die u wellicht zelf ook had kunnen bedenken:
 Laat het kind op een gunstig tijdstip het huiswerk maken en leren, bijvoorbeeld net na het eten
 Zorg voor een rustig plekje
 Liever vijf keer tien minuten leren dan één keer 50 minuten
 Overhoor uw kind steekproefsgewijs, zeker in het begin
 Trek aan de bel als het huiswerk een kruis wordt, dan kijken we samen wat we er aan kunnen doen.

8.3

Onderwijsresultaten
De kwaliteit van een school is niet alleen met cijfers te meten. Toch zeggen de getallen wel iets, ook over
onze school. Als het goed is, zijn de eindresultaten een bevestiging van het beeld dat we reeds hadden van
een groep en van de individuele leerlingen.
We volgen de kinderen vanaf groep 1 systematisch, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. U kunt de
cognitieve resultaten van uw kind volgen in het ouderportaal van Parnassys. Alle methode- en nietmethode gebonden toetsen staan hierin. Het rapport, dat drie maal per jaar verschijnt, is geen verrassing
meer.
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8.3.1 De scores
Schooljaar:
1. Standaardscore De Wegwijzer
2. Ondergrens inspectie
3. Landelijk gemiddelde
4. Bovengrens inspectie

2013/
2014
538,8
534,3
536,3
538,3

2014/
2015
537,9
534,2
534,8
538,2

2015/
2016
540,0
534,2
534,9
538,2

2016/
2017
540,3
534,0
535,6
538,2

2017/
2018
539,0
535,2
537,2
539,2

Toelichting:
1. De Cito eindscore van De Wegwijzer.
2. Een school scoort in de ogen van de inspectie onvoldoende als er onder de ondergrens wordt
gescoord.
3. Het gemiddelde van alle scholen in Nederland die met de eind Cito hebben meegedaan.
4. Een school scoort volgens de inspectie voldoende als men tussen de onder- en bovengrens
scoort. Een school scoort in de ogen van de inspectie goed als men boven de bovengrens
scoort.
5. Een school mag onder strikte voorwaarde leerlingen uitsluiten van de berekening. Bijvoorbeeld als een leerling pas één jaar op de school zit.
Het mag duidelijk zijn dat het verhaal achter de cijfers onmisbaar is voor een juiste interpretatie. Dan
moet u vooral denken aan de groepssamenstelling. Die is nu eenmaal niet ieder jaar hetzelfde. Daarom
hebben wij een uitstroomtabel hieronder toegevoegd.
Ons onderwijskundig doel: gezien onze leerlingenpopulatie behoren we gemiddeld boven het landelijk gemiddelde te scoren. Conclusie: In de afgelopen vier jaar doen we dat ook.
8.3.2 De uitstroom
Schooljaar:
PRO*
VMBO/LWOO**
VMBO***
VMBO/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO/VWO+****

2012/
2013

2013/
2014

2
13

1
9
1
7
2
8

13
4

2014/
2015

11
3
5
7

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2
12

1
10

7
2
9

9
4
8

1
10
1
8
4
6

Onze leerlingen van groep 8 vertrekken jaarlijks naar het Voortgezet Onderwijs. Ze stromen dan in, in de
bovenstaande niveaus.
* PRO is de afkorting van: Praktijk Onderwijs. Het accent van dit type onderwijs ligt vooral op de praktische vakken ter voorbereiding van een werksituatie.
** LWOO betekent Leer Weg Ondersteunend Onderwijs. Deze leerlingen zitten gewoon op het VMBO,
maar worden bij één of meer vakken extra ondersteund.
*** Vanaf 1999 – 2000 spreken we niet meer van VBO en MAVO, maar van VMBO (Voorbereidend Middel
baar Beroeps Onderwijs). Hierin onderscheidt men vier leerwegen:
basisberoepsgerichte leerweg: de eenvoudige variant van de kaderberoepsgerichte leerweg;
kaderberoepsgerichte leerweg: 4 algemene vakken en de 2 vakken van één van de afdelingen van
het vmbo;
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gemengde leerweg: 5 algemene vakken vergelijkbaar met het huidige d-niveau en één beroepsge
richt vak;
theoretische leerweg: 6 algemene vakken vergelijkbaar met mavo d-niveau.
**** VWO+ is een opleiding die meer uitdaging biedt voor meerbegaafde leerlingen.
-

Het is van groot belang dat wij goed adviseren. Daarom bespreken we ieder jaar met het voortgezet onderwijs of er afwijkingen zijn. We kijken dan of de leerlingen in de derde leerjaar van het VO zonder onderbreking nog op het geadviseerde niveau functioneert.
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8.4

Gymrooster

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Tijd
08.45
09.45
10.30
11.15
13.15
14.00
14.45

–
–
–
–
–
–
–

09.45
10.30
11.15
12.00
14.00
14.45
15.30

Groep
8b
4
6a
8a
3a
3b
5

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

08.45
09.30
10.15
11.00
11.45

–
–
–
–
–

09.30
10.15
11.00
11.45
12.30

4
5
7a
7b
5/6

Vrijdag
Vrijdag

11.15-12.00
13.15 – 14.00

5/6
6a
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8.5

Bewegingsonderwijs
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind goede sportschoenen en sportkleding heeft? Sportschoenen met zwarte
zolen of sportschoenen die buiten gedragen zijn, zijn verboden.
Als uw kind niet mee mag of kan doen, horen wij dit graag van u.
Om 12.00 en 15.30 uur mogen de kinderen vanaf de gymzaal direct naar huis. De leerkracht loopt terug
naar school met de leerlingen die daar worden opgehaald of overblijven. Voor alle duidelijkheid: de leerkracht is niet verantwoordelijk is voor de leerlingen die direct vanaf de gymzaal naar huis gaan.
De tijden voor bewegingsonderwijs vindt u in het kader.
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben ook gym in de gymzaal van Het Pantarijn. Die tijden staan niet
aangegeven in het kader. De leerkrachten zullen dit zelf met de leerlingen bespreken.
Ook voor de kleuters is gymkleding verplicht tijdens de gymles in het speellokaal. De kleding wordt op
school in een linnen tasje bewaard. Voor elke vakantie krijgen de kinderen de kleding mee naar huis, zodat
u de kleding kunt wassen. Na de vakantie nemen de kinderen het weer mee naar school.

8.6 Expressieonderwijs
In alle groepen besteden we wekelijks ook aandacht aan wat we de expressieve ontwikkeling van uw kind
plegen te noemen. Het gaat hierbij om zaken als muziek, tekenen en handvaardigheid. Iets van het laatste
is meestal wel te zien als u de school binnenstapt. Heel wat werkstukken worden opgehangen en opgeprikt. Wie beseft hoe zinvol hobby’s zijn in onze jachtige tijd, beseft hoe belangrijk ook deze vakken zijn.
En… een kind heeft meer gaven dan alleen het verstand. Ook ten aanzien van het ontwikkelen en bevorderen van de creativiteit hebben wij een opdracht.
8.7

Onderwijsondersteunende middelen en voorzieningen

8.7.1 Audiovisuele hulpmiddelen
Ter ondersteuning van met name de kennisgebieden maken we gebruik van het digitale bord. Een beeld is
niet zelden welsprekender dan duizend woorden.
Bij veel methoden worden ondersteunende video’s, geluidsfragmenten en software aangeboden. We kijken
geen video om de video. De betreffende video heeft een ondersteunende functie, sluit aan bij een gegeven
les of instructie van de leerkracht. De video kan natuurlijk ook functioneren als inleiding op een bepaalde
les(-senserie). Uiteraard geldt bij ons dat de video een educatief karakter moet hebben. Er worden geen
speelfilms gedraaid. Wel worden er documentaires en natuurfilms getoond ter ondersteuning van een les.
De docenten zijn alert op het taalgebruik en de inhoud van de video’s en geluidsfragmenten. We leven in
een land dat steeds meer seculariseert. Dat is ook te merken aan het aanbod van methoden en de daarbij
horende audiovisuele hulpmiddelen. Dit vereist voortdurend onze aandacht.
8.7.2 ICT-onderwijs
Waarom ICT-middelen in onze school?
 We bereiden de kinderen voor op een sterk gedigitaliseerde samenleving
 De middelen zijn een middel om ons lesdoel beter te bereiken
 We kunnen veel adaptiever verwerken
 De beschikbare software is een uitstekend hulpmiddel gebleken bij het automatiseren van bijvoorbeeld
tafels en spelling
 We leren kinderen gericht zoeken in de hoeveelheid van informatie die op hen afkomt
 Het digitaal volgen van de leerlingen biedt vele mogelijkheden
 De tablets (vanaf groep 4) bieden enorme mogelijkheden om adaptief te werken en de kinderen goed te
volgen
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8.7.3 Bibliotheek voor de groepen 1-4
Eén maal per 14 dagen krijgen de kinderen uit de groepen 1-4 de gelegenheid om boeken te lenen uit onze
eigen bibliotheek. Op deze manier proberen we het lezen te stimuleren. Er is een ruime keus uit verantwoorde boeken. Het lenen van de boeken is gratis.

9

Ondersteuning en zorg

9.1

Opdracht
Er is een wijze spreuk: “Gelijke kinderen ongelijk behandelen is net zo oneerlijk als ongelijke kinderen
gelijk behandelen.” Alle kinderen zijn gelijk, maar niemand is hetzelfde. De gedachte achter deze wijsheid is: ieder kind heeft zijn/haar eigen onderwijsbehoeften. Dat is ook zeker een Bijbelse opdracht. Het
is voor ons de uitdaging om het onderwijs zo in te richten om daaraan tegemoet te komen. Dat doen we
door:
 Te differentiëren tijdens de instructie: door vragen te stellen op verschillende niveaus en door leerlingen die de stof al begrijpen al vast aan het werk te zetten.
 Te differentiëren tijdens de verwerking: de methoden van de hoofdvakken bieden minimumstof, basisstof en verrijkingsstof.
 Meer- en hoogbegaafde leerlingen extra opdrachten te geven: werken uit boeken als KIEN en Plustaak,
werkstukken maken, samen opdrachten maken, etc.
 Te werken met tablets. De software op de tablets is erg adaptief. Leerlingen werken op hun eigen niveau en hun eigen tempo. De leerkracht kan dit maximaal monitoren.
 Een aangepaste aanpak bij kinderen met een gedragsstoornis.
 Het toepassen van het dyslexieprotocol.
 Een aangepaste aanpak met kinderen met lichamelijke problemen: slechthorend, slechtziend, etc.
 Met leerlingen te praten: wat houdt ze bezig, wat hebben ze nodig en op welke wijze kunnen we dat
organiseren?
 Met ouders te praten: wat denkt u dat uw kind nodig heeft?
 Te werken met ontwikkelingsperspectieven: voor kinderen met een arrangement of een eigen leerlijn
schrijven we een OPP (ontwikkelingsperspectief). Daarin staat wat we met deze leerling willen bereiken
en op welk manier we dat gaan doen.

9.2 Ondersteuningsstructuur
Met een minimum aan administratie proberen we maximaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling. We ondersteunen daarin drie niveaus:
 Leerlingen die geen bijzondere ondersteuning nodig hebben. Gelukkig is dat op onze school veruit de
grootste groep.
 Leerlingen die met een relatief eenvoudige ondersteuning al geholpen zijn. Dan moet u denken aan kinderen met een milde vorm van een leer- en/of gedragsstoornis, of lichamelijke handicap.
 Leerlingen die behoefte hebben aan een intensieve en meer complexere ondersteuning. Dan gaat het
om leerlingen waarbij we handelingsverlegen zijn of leerlingen met een eigen leerlijn. U moet dan denken aan kinderen met ernstige leer-, lichamelijke en/of gedragsproblemen.
Geen bijzondere ondersteuning:
Deze leerlingen volgen we op twee manieren:
 Cognitief door middel van toetsen of observaties.
 Sociaal emotioneel door middel van een pedagogisch leerlingvolgsysteem.
Eenvoudige ondersteuning:
Deze leerlingen volgen we op drie manieren:
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 Cognitief door middel van toetsen of observaties.
 Sociaal emotioneel door middel van een pedagogisch leerlingvolgsysteem.
 We geven op de groepskaart van deze leerlingen aan wat de stimulerende en belemmerende factoren
zijn en wat de onderwijsbehoeften zijn van de kinderen.
Intensieve ondersteuning:
Deze leerlingen volgen we op vier manieren:
 Cognitief door middel van toetsen of observaties.
 Sociaal emotioneel door middel van een pedagogisch leerlingvolgsysteem.
 We geven op de groepskaart van deze leerlingen aan wat de stimulerende en belemmerende factoren
zijn en wat de onderwijsbehoeften zijn van deze kinderen.
 We stellen een OPP (Ontwikkelings Pers Pectief) op. Daarin staat omschreven wat we met deze leerling
willen bereiken en op welke manier we dat denken te doen. Dat doen we samen met de ouders, de leerling en een ambulant begeleider. Deze laatste is expert op de ondersteuningsbehoefte van het kind.
Extra ondersteuning, hoe doen we dat? Het spreekt vanzelf dat dit afhangt van de ondersteuningsbehoeften per kind. Maar over het algemeen hebben we daarvoor een aantal tools:
 Inzet van een Remedial Teacher (RT). De RT-er geeft extra instructie, oefent extra of heeft gesprekjes
met een leerling.
 De aanpak van de leerkracht: extra instructie, aangepaste verwerking of een bijzondere benadering van
het kind. Daarbij wordt de leerkracht dikwijls ondersteund door een expert.
 Aangepaste omstandigheden. Dan moet u denken aan vergroot materiaal bij slechtziendheid, een time
out plek, een plek waar de leerling rustig kan werken bij ernstige concentratieproblemen, enz.
Over de ondersteuning hebben we met alle betrokkenen regelmatig overleg. Dat doen we op geplande
momenten. De Intern Begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de ondersteuning.
De IB-er coacht de leerkrachten en coördineert de ondersteuning. Zij heeft meerdere malen per jaar met
de leerkrachten en ouders overleg over de ondersteuning van de (zorg) leerlingen.
Als de school een hulpvraag heeft en even niet verder kan met een leerling, kan het wijs en nodig zijn om
een kind te onderzoeken. Dan kan duidelijker worden welke aanpak voor he kind het beste is. Die onderzoeken worden verricht door psychologen of orthopedagogen. Als de school een hulpvraag heeft, worden
de onderzoeken altijd bekostigd door de school. In alle andere gevallen bekijken we per situatie wie de
kosten betaald. Soms is dat de zorgverzekeraar, soms de ouders, soms de school.

9.3

Leerlingdossier
Middels het ouderportaal kunt u het grootste deel van het dossier van uw kind inzien. Iedere ouder heeft
het recht om het gehele dossier van hun kind in te zien. Daarvoor kunt u de directie of de Intern Begeleider benaderen. Wat staat er in een leerlingdossier?
 Het Leerling Volg Systeem (LVS) op cognitief gebied.
 Het Leerling Volg Systeem (LVS) op sociaal emotioneel gebied. (ZIEN!)
 Indien nodig: ondersteuningsbehoeften, stimulerende en belemmerende factoren.
 Indien nodig: notities, afspraken met leerlingen en/of ouders, verslagen van een belangrijk gesprekken,
etc.
 Indien nodig: verslagen van onderzoeken.
 Indien nodig: OntwikkelingsPersPectief. (OPP)
 En verder wat wij van belang van het kind achten om toe te voegen aan het dossier.

9.4

Signalering
Hoe weten we nu of een leerling extra ondersteuning nodig heeft? Daarvoor hebben we de volgende signaleringsinstrumenten:
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Observatie van de leerkracht
Signalen van ouders en/of leerling
Cognitief leerlingvolgsysteem
Pedagogisch leerlingvolgsysteem

In veel gevallen zijn we niet handelingsverlegen en kunnen we met de expertise die we in huis hebben,
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften. Soms lopen we tegen onze grenzen aan en dan roepen we de
hulp in van externe specialisten. Als ook die externe hulp geen uitkomst biedt, zien we ons genoodzaakt
om een kind te verwijzen. In ons School OndersteuningsProfiel (SOP) staat omschreven welke expertise we
in huis hebben en waar onze grenzen liggen. U vindt ons geactualiseerde profiel op de site.

9.5

Onderzoeken
Onderzoeken kosten veel geld. Daarom zijn er strikte voorwaarden verbonden aan onderzoeken.
 De school moet handelingsverlegen zijn. Dat betekent dat onze expertise tekort schiet om een kind
verder te helpen.
 Met betrekking tot dyslexie volgen we het protocol: een leerling moet drie maal achter elkaar een E
hebben gescoord voor lezen en/of spelling, de leerling moet 6 maanden lang minimaal 3 keer per week
20 minuten intensieve begeleiding hebben gehad volgens een speciale methodiek en er mag geen sprake zijn van een andere stoornis.
 Ouders zijn handelingsverlegen, maar hun financiële middelen schieten tekort om onderzoek te bekostigen. In dergelijke gevallen beslist de directie.
 Niet altijd zijn nut en noodzaak voor een onderzoek met een schaartje te knippen. In zulke gevallen
beslist de directie of de school het onderzoek bekostigt.

9.6

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze
school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische basisscholen en speciale scholen. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij aangesloten, maar ook de
reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband is
opgesplitst in vier regio’s. Onze school valt onder de regio Midden.
Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de
ouders onderzoekt op welke manier de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg met de ouders een passende plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.
Ondersteuningsprofiel
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De
school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van onze school vinden. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning
werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd:
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind
heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en
andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
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Ondersteuningsteam
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school
is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als
hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig
voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider.
Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten o.a. de intern begeleider en
de orthopedagoog van de school. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de
leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Soms is de situatie zo complex, dat in ons ondersteuningsteam ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en
waar deze het beste plaats kan vinden.
Het Loket van regio Midden
Als het ondersteuningsteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is
om naar een speciale (basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de school bij Het Loket van regio Midden. Als dit
Loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling geplaatst worden in
het speciaal (basis)onderwijs.
Bij dit Loket kunnen we ook met andere vragen terecht:
-het samen met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijke handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor kinderen met ernstige gedrags-,
werkhoudings- of sociaal-emotionele problemen.
-het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet uitkomt;
Ouderbetrokkenheid
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel
besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een
goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en
vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang uw kind is
het wel nodig.
Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is
in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind,
onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt
u zich ook zelf tot Het Loket wenden.
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Het Loket mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of
extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen. Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met taal-spraakproblemen is het Loket daartoe niet bevoegd. Toch
wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning op de basisschool te houden. De intern begeleider weet op welke manier die extra ondersteuning beschikbaar kan komen.
Contactgegevens Het Loket, regio Midden
De zorgmakelaar van Het Loket Midden is mw. drs. K.C. van Dam. Het Loket is bereikbaar via telefoonnummer 0900-2233449 b.g.g. 0318-665266 of per e-mail via loket-midden@berseba.nl. U kunt via dit emailadres ook een folder aanvragen betreffende de werkwijze van Het Loket. Het Loket van regio Midden
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is gevestigd aan de Nieuweweg-noord 251, 3905 LW Veenendaal. Het postadres van Het Loket is Postbus
560, 6710 BN Ede.
Contactgegevens algemeen, regio Midden
Berséba is gevestigd aan de Kastanjelaan 12, 2982 CM Ridderkerk. Het postadres is Postbus 433, 2980 AK Ridderkerk. De regiomanager van onze Passend Onderwijs-regio is dhr. G. van Roekel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-23505041 of per email via G.vanRoekel@berseba.nl. Op de website www.berseba.nl/midden
kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband Berséba en de regio Midden.
9.6.1 Anti-Pestprotocol
Er is op school een anti-pestprotocol aanwezig. Wanneer u signalen krijgt dat uw kind gepest wordt, kunt
u dit doorgeven aan de anti-pestcoördinator: de locatiedirecteur. Wij gaan dan onderzoeken wat er gebeurd is en nemen gepaste maatregelen. Bij een pestgeval neemt de school altijd contact op met de ouders van de gepeste leerling(en) en de pester(s).
De leerkracht spreekt regelmatig met de betrokken kinderen en ouders. De anti-pestcoördinator neemt
één maal per maand contact op met de ouders van alle betrokkenen totdat de situatie onder controle is.

9.7 Informatieverstrekking naar ouders
Zodra we besluiten om voor uw kind de algemene of speciale zorgprocedure te starten, nemen we contact
met u op. Van alle ontwikkelingen binnen het zorgtraject houden we u nauwkeurig op de hoogte. Daarbij
houden we waar mogelijk rekening met uw inbreng. Ook als uw kind extra ondersteuning krijgt, wordt u
hiervan op de hoogte gesteld. De leerkracht zal u hierover inlichten.
9.8

Schoolmaatschappelijk werk
Vanaf schooljaar 2009/2010 is het Schoolgericht maatschappelijk werk gestart op alle basis- en voortgezet
onderwijsscholen in de gemeente Neder-Betuwe. Een schoolmaatschappelijk werker ondersteunt bij de
problemen die ouders of verzorgers, leerkrachten en leerlingen ervaren. Leerkrachten kunnen via de intern
begeleider doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. Als er vragen zijn rondom de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag thuis of op school van het kind, dan kun je hiermee bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.

9.9 Sociale vaardigheidstraining
Op school wordt er aan leerlingen vanaf groep 6 de mogelijkheid geboden tot het volgen van een sociale
vaardigheidstraining. We hebben contacten met Bureau Forestconsult uit Houten, die deze training verzorgt. In 10 bijeenkomsten van 1,5 uur op school worden de volgende thema’s besproken.
A.
Hoe maak ik contact?
B.
Wie ben ik?
C.
Hoe stel ik mijn grenzen?
Er wordt gebruik gemaakt van het boekje: Sova4kids.
We merken dat deze training in een behoefte voorziet en dat dit aspect van zorg van toegevoegde waarde
is.
Daarnaast maken we gebruik van de diensten van het onderwijskundig bureau o.l.v. dhr. E. van Grol als
het gaat om zijn weerbaarheidstraining. Aan het begin van het schooljaar wordt deze training onder
schooltijd gegeven, in aanwezigheid van de leerkracht. Hierdoor is de leerkracht niet alleen op de hoogte
van het programma en de wijze waarop de leerlingen aan de slag gaan, maar tevens kan er worden ingespeeld op het geleerde tijdens lastige momenten in het schooljaar waarop het niet goed gaat in de groep
en de leerkracht moet ingrijpen.
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9.10 Jeugdgezondheidszorg en logopedie
Er vindt op school ook (preventieve) zorg plaats als het gaat om de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We geven hieronder aan wat de artsen van de GGD doen en in welke groepen de onderzoeken
plaatsvinden.
Verder willen we u een aantal zaken rondom logopedie doorgeven. In het kort lopen we de verschillende
aspecten na.
9.10.1 Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling
JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
Kinderoefentherapie
Vanuit Praktijk “De Toren” heeft de kinderoefentherapeut een behandellocatie op de Wegwijzer. Kinderen die fysiotherapie nodig hebben, krijgen die behandelingen op een vaste plek in hun vertrouwde
schoolomgeving. Het voordeel is dat er nauw contact met de leerkracht mogelijk is, zodat er en goede
afstemming kan plaats vinden over het behandeltraject. Voor elke kleuter die aangemeld is, wordt er een
screening aangeboden en een eventueel behandeladvies.
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het onderzoek
niet uit te kleden. Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en
de folder 'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'. De doktersassistente houdt een praatje
in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de
screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken via het planbureau: (0344) 69
87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgel-derlandzuid.nl. De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht
als hun kind aan de beurt is.
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen
de ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit
spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. Het is ook
mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via (0344) 69
87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Het spreekuur vindt plaats op school.
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken
(vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD is een van de kernpartners van de Centra voor Jeugd en
Gezin (CJG) in Rivierenland. Ook bij een CJG kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien.
Zie voor meer informatie en het aanbod van het CJG in uw gemeente www.cjgrivierenland.nl. Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via info@cjgrivierenland.nl en via (088) 001 77 00 hun vragen stellen.
Informatie
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg?
Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.0016.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Op de website
www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en vindt u folders
over opvoeden en opgroeien. Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL, (0344) 69 87 00. Postadres:
Postbus 1120, 6501 BC NIJMEGEN

9.10.2 Logopedie
Wie verzorgt de logopedie?
Logopedische screening wordt gedaan door de logopedische dienst via de GGD. Het kind wordt behandeld
door een vrij gevestigde logopediste, die een behandellocatie op school heeft.
Logopedie wordt in veel gevallen door de verzekering vergoed. Als uw kind in aanmerking komt voor behandeling, verwijzen we uw kind door naar de logopedist.
Wat is logopedie?
Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Daarbij gaat het natuurlijk om
het spreken maar ook om het begrijpen wat een ander zegt.
Om goed te kunnen spreken hebben we goed werkende longen, stembanden, keel, neus, kaken, tong en
lippen nodig. We moeten voldoende woorden kennen en weten hoe we ze uit moeten spreken. We moeten mooie zinnen kunnen maken en iets in de goede volgorde kunnen (na-)vertellen.
Om goed te kunnen begrijpen moeten we kunnen horen, luisteren, onthouden en denken.
Een logopedist(e) houdt zich bezig met alles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Logopedie is
meer dan spraakles alleen.
Waarom logopedie?
Goed leren spreken en begrijpen van taal is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een
goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en schrijven. Bovendien is goed
kunnen communiceren in het dagelijks leven onmisbaar.
Wanneer logopedie?
Om na te gaan of de kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal eenmaal aan de beurt voor
een algemeen onderzoek, ook wel screening genoemd. Dit gebeurt als een kleuter 5 jaar wordt.
En na dit onderzoek?
Na dit onderzoek informeert de logopedist(e) de ouders en de leerkracht over het resultaat van de screening en of logopedische hulp al dan niet gewenst is. Deze hulp kan bestaan uit:
 Herhaling van de screening;
 Uitgebreider logopedisch onderzoek;
 Controle;
 Begeleiding en advisering;
 Verwijzing;
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 Logopedische behandeling (indien uw kind in aanmerking komt voor logopedische behandeling, zal de
logopedist de verdere procedure met u bespreken).
Wie financiert de logopedie?
De gemeente draagt zorg voor de bekostiging van onderzoek, controle, begeleiding en advies. Uw ziektekostenverzekeraar kan de logopedische behandeling financieren, afhankelijk van uw verzekering. De logopedist(e) kan uw kind pas behandelen na machtiging door uw huisarts.
Hebt u zelf nog vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over het spreken van uw kind, kunt u altijd zelf contact opnemen met
de intern begeleider. Zij kan uw vragen eventueel voorleggen met een logopedist. Ze kan u ook in contact
brengen met de logopedist.

10 Terugblik 2017/2018
10.1.Kwaliteitszorg
Op De Wegwijzer zijn drie leerkrachten opgeleid tot auditor: juffrouw Willemsen, juffrouw Schouten en
meester Verbeek. Meester Verbeek is kwaliteitcoördinator. De auditoren kijken door de bril van de inspectie naar het onderwijs van De Wegwijzer. Tevens controleren ze of men zich houdt aan de door onszelf
gemaakte afspraken. Die afspraken hebben we immers gemaakt tot verbetering van dat onderwijs. Ze controleren het onderwijs door observaties, interviews en/of het afnemen van vragenlijsten.
Dit schooljaar zijn in teamverband de kwaliteitsaspecten besproken. Op basis van de theoretische kaders is
gekeken naar de praktische uitvoering daarvan. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze bespreking is
de auditcommissie aan de slag gegaan om dit vast te leggen in een groeidocument. Jaarlijks zullen de verschillende onderdelen worden besproken en getoetst aan de schoolpraktijk. De auditcommissie zal hun
jaarlijkse bezoek afleggen in de verschillende groepen van de school. Ook het samenwerkingsverband Berséba waar we bij zijn aangesloten, heeft middels externe auditoren een bezoek aan onze school gebracht.
Zij hebben vooral gekeken naar ons School Ontwikkelings Profiel en de leerlingenzorg.
In 2015 is er een Bovenschoolse Kwaliteitszorg Commissie opgezet (BKC). Deze commissie gaat ieder jaar
de scholen binnen SSBB bezoeken en brengt verslag uit aan het bestuur. Als het goed is, is dan een bezoek
van de inspectie geen verrassing meer.
10.2.Onderwijskundigbeleid
We hebben ons verdiept in de methoden van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. We hebben nog
geen keuze kunnen maken. De ontwikkelingen gaan snel. De verwachting is dat er over een aantal jaar
alleen nog maar digitale methoden zijn te krijgen. Op dit moment worden er nauwelijks nog goede papieren methoden ontwikkeld. We hebben besloten even pas op de plaats te maken totdat er meer duidelijkheid en keuze is. Ook hebben we ons bezonnen op het muziekonderwijs.
Voortdurend zijn we bezig om de onderwijsbehoeften af te stemmen op de individuele leerling. Daarbij
lopen we ook tegen onze grenzen aan. Gelukkig helpt de techniek ons een handje. Dan denken we aan de
tablet en de software van Snappet. Die techniek is voortdurend in ontwikkeling. Dat hebben we ook het
afgelopen jaar weer gemerkt. We hebben ons opnieuw geschoold. Tevens hebben we ons bezonnen op onze visie op het werken met tablets. De leerkracht en een degelijke instructie staan centraal is onze visie
en niet de tablet. Daarom hebben we besloten om voorlopig de tablet alleen in te zetten met rekenen.
Alleen de leerlingen die m.b.t. spelling en taal wat meer in hun mars hebben, mogen op de tablet extra
werk doen als ze snel klaar zijn met hun reguliere verwerking.
De leerkrachten lopen nu pro actiever pleinwacht, er is meer toezicht bij het naar binnen gaan en we hebben afgesproken dat we klachten van kinderen (en ouders) altijd serieus nemen én terugkoppelen. Alle
kinderen moeten zich veilig voelen.
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De collega’s van de onderbouw hebben een nieuw observatiesysteem in gebruik genomen: ‘leerlijnen jonge
kind’. Op die manier denken we de jonge kinderen nog beter te kunnen volgen. Er zijn verschillende nascholingsmomenten geweest. Goed observeren is een vak apart.
Het valt niet mee om vakken als taal en begrijpend lezen ‘leuk’ te maken voor kinderen. We hebben bewust gekozen voor methoden met aansprekende en pakkende teksten. Maar voor veel kinderen blijven deze vakken ‘saai’. De leerkrachten doen wat ze kunnen en proberen met allerlei didactische technieken en
wisselende werkvormen de betrokkenheid te optimaliseren, maar we beseffen tegelijk dat we school niet
altijd ‘leuk’ kunnen en misschien ook wel willen maken.
10.3.Zorg en begeleiding
We stellen ons voortdurend de vraag: wat heeft het kind vandaag nodig? Soms moeten we dan een onderzoek (laten) uitvoeren, maar lang niet altijd. Als we hebben bepaald wat het kind nodig heeft, verwoorden
we dit op de groepskaart. We formuleren dan de onderwijsbehoeften van het kind. Soms zijn er belemmerende en/of stimulerende factoren. Dat wat we op de groepskaart vermelden, moet kloppen met de praktijk.
Het School Ontwikkelings Profiel (SOP) wordt ieder jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In dit profiel
staan onze ambities, maar ook onze grenzen geformuleerd m.b.t. passend onderwijs.
We hebben helder geformuleerd wat wij onder een zorgleerling verstaan. Dat is een leerling met een arrangement (voorheen rugzakje) of een eigen leerlijn. Tevens hebben we besloten welke administratieve
handelingen daar dan bij horen. Er is nu eenduidigheid over de te voeren administratieve handelingen.
Het protocol ‘Herfstkinderen’ is herzien. Een ‘Herfstkind’ (geboren in de maanden oktober t/m december)
moet op eigen kracht en zonder extra hulp vlot binnen twee jaar naar groep drie kunnen, anders is het
beter dat het kind nog een jaar extra in groep 2 blijft. Het spreekt vanzelf dat we alle leerlingen volgen en
kijken of een kind versneld over kan naar de volgende groep. Dat geldt dus niet alleen voor ‘Herfstkinderen’.
In 2015 heeft het bureau Novilo een checklist afgenomen op onze school. In 2016 volgde er door het bureau een inventariserend bezoek. Daaruit kwamen aanbevelingen. We volgen ons DHH protocol. (Digitaal
Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) Daarmee signaleren we kinderen met een bovengemiddeld IQ. Op
onze school is het ondersteuningsteam (OT) actief. In dit team zijn allerlei expertises vertegenwoordigd
die vanuit hun eigen perspectief naar een casus kijken en advies geven.
10.4.Personeelsbeleid
Van de juffrouws Eefie v.d. Brink en Rinie Kok hebben we eind vorig schooljaar afscheid genomen. Juf Van
Reenen heeft een jaar tijdelijk de groep van juf V.d. Brink overgenomen en krijgt per 1 augustus 2018 een
vaste benoeming voor (in eerste instantie) een halve weektaak. Voor komend schooljaar zijn daarnaast
benoemd: juffrouw Klaassen en juffrouw Thijsen. Beiden voor een tijdelijke benoeming met uitzicht op
een vaste aanstelling. Er is nog steeds een vacature voor hoofdvakspecialist. We hebben in die functie nog
niemand kunnen benoemen. We blijven werken aan de leerkrachtvaardigheden en de verschillende competenties. Regelmatig worden er klassenbezoeken afgelegd door de bestuurscommissieleden, de directie en
de IB-er. We presenteren op de bouwgroepvergaderingen verschillende didactische technieken en proberen
didactische werkvormen uit. De locatiedirecteur en de IB-er leggen minimaal twee keer per jaar ‘flitsbezoeken’ af. Dan kijken ze een paar minuten in de klas en praten even met een paar leerlingen. Op die manier krijgen ze in relatief weinig tijd veel informatie over de leerkrachtvaardigheden van een docent.
De BC (bestuurscommissie) legt ieder jaar vijf bezoeken af in de school. Ook op die manier krijgen we veel
informatie over de sfeer in de verschillende groepen en de kwaliteit van het onderwijs.
Iedere leerkracht krijgt voor zijn beoordelings- of functioneringsgesprek een bezoek van ongeveer een half
uur.
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10.5.Algemeen
Regelmatig vinden er buitenschoolse activiteiten plaats. Bijv. De avondvierdaagse, culturele excursies,
sportdagen en diverse toernooien. Ook worden er jaarlijks schoolreizen georganiseerd (voor de groepen 1
t/m 6) De groepen 7 en 8 gaan om het jaar samen op werkweek. In het kader van cultuureducatie en burgerschapskunde gaan de verschillende groepen regelmatig naar musea en andere culturele instellingen.
Altijd proberen de leerkrachten aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en het thema waar
ze aan werken. Op onze school is burgerschapskunde vooral verweven in onze methoden. Onderwerpen als
discriminatie, multiculturele samenleving, waarden en normen, politiek, gezag en dergelijke worden dikwijls met de kinderen besproken. Ook in begin 2018 heeft een medewerker van de bibliotheek Rivierenland
de gevaren van internet en de sociale media onder de aandacht van de kinderen (groepen 7 en 8) gebracht. In het kader van de gevaren van loverboys is voor de leerlingen van groep 8 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
Eens in de twee jaar komen burgerschapskunde en cultuureducatie beurtelings aan de orde tijdens de projectweken. In 2017 hebben we een project gehouden over het thema wereldkinderen.
U ontvangt regelmatig informatie over wat er zich afspeelt in onze school. Dit gebeurt via de maandelijkse
nieuwsbrief, het kleuternieuws, de schoolgids, de schoolkrant, het jaarverslag, de jaarvergadering en diverse andere brieven. Ook is er actuele informatie te vinden op onze website: www.wegwijzerkesteren.nl.
Het mailverkeer tussen ouders en de school is toegenomen. Ook het ouderportaal, waar de vorderingen van
de leerlingen te volgen zijn, is breed ingeburgerd.
We rapporteren de resultaten van de leerlingen met een rapport dat ongeveer om de 13 weken verschijnt.
Dit schooljaar hebben we gemeld dat we op termijn zullen overstappen van een papieren rapport naar het
digitale rapport. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een infobrief. Daarin staat het reilen en
zeilen per groep omschreven. Eén maal per jaar is er een inloopmorgen. Dan wordt u in de gelegenheid
gesteld om in de keuken van ons onderwijs te kijken. Drie maal per jaar is er een kijkmorgen. Dan kunt u
het werk van uw kind bekijken en vragen stellen aan de leerkracht.
10.6.Identiteit
De christelijke identiteit is het belangrijkste kenmerk van onze school. Deze moet bewaard blijven en herkenbaar zijn in het klimaat op school en in onze houding. Door o.a. het benoemingsbeleid en schoolbezoeken (één keer per twee maanden) door de bestuurscommissie wordt de identiteit bewaakt. Met vragen of
opmerkingen kunt u altijd bij de directie en/of de bestuurscommissie terecht. U kunt daarvoor een mail
sturen naar: bestuurscommissie@wegwijzerkesteren.nl
De identiteit krijgt onder meer zijn beslag in de Bijbelse normen en waarden die binnen school worden
gehanteerd. En uiteraard door het wonderlijke feit dat iedere dag Gods onfeilbaar Woord mag open gaan.
‘Samen groeien’ is onze missie. We bidden om te mogen uitgroeien tot een schepsel dat tot eer van zijn
Schepper leeft.
In 2017 heeft de bestuurscommissie nagedacht over het thema ‘Het gebed’. In teamverband en ook op de
oudervergadering is dit onderwerp besproken met de ouders en collega’s na een inleiding. Dit schooljaar
heeft dhr. drs. L. Snoek een inleiding gehouden over het thema “Brandt het heilig vuur nog in ons?”
10.7.Leerlingen
Per 1 oktober 2017 bezochten 294 leerlingen onze school. Er zijn op dit moment 12 groepen op De Wegwijzer. Per 1 augustus 2017 is er opnieuw een instroomgroep van start gegaan. Inmiddels zitten er ongeveer
315 leerlingen op onze school. Op dit moment is de gemiddelde groepsgrootte 26,3.
Per 1 oktober 2017 hadden we 4 leerlingen met een arrangement. Voor deze leerlingen ontvangt de school
extra middelen om de zorg gestalte te kunnen geven.
Er werden in 2017 drie leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, 32 leerlingen zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan en vier leerlingen hebben de school verlaten a.g.v. een verhuizing. Eén gezin heeft
de (drie) kinderen op een andere school gedaan, waarvan er inmiddels eentje is teruggekeerd. Geen leerSchoolgids De Wegwijzer
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lingen doubleerden in de groepen 3-8, van één leerling is de kleuterperiode verlengd. Geen leerling heeft
een klas overgeslagen. Drie leerlingen kwamen in 2017 vanaf een andere school naar De Wegwijzer.
10.8.MR en GMR
Twee leerkrachten en twee ouders vormen samen de MR: Mw. Waverijn, dhr. Van Bragt namens de ouders
en mw. Geluk en mw. Meurs namens het personeel. Mw. Geluk heeft namens het personeel zitting in de
GMR. Dhr. Van Bragt heeft namens de ouders zitting in de GMR. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
De MR heeft zich onder andere over de volgende zaken gebogen:
De vakantieregeling, de begroting van de private en publieke middelen, de schoolgids, de oudercontacten,
het schoolplan, de enquêtes en de jaarplanning.
Verder vragen we de MR regelmatig om advies.
Op de site vindt u een verslag van de MR over het afgelopen schooljaar.
De GMR heeft zich met name bezig gehouden met het integraal personeelsbeleid.
Voor meer informatie en/of vragen over de MR en GMR verwijzen we u naar de schoolgids of naar de voorzitter van de MR: mr@wegwijzerkesteren.nl.
10.9.Oudercommissie
De oudercommissie is ook dit jaar actief geweest met de diverse werkzaamheden in en om de school: een
geslaagde spelletjesmiddag tijdens de Koningsdag, voorleesontbijt, korfbaltoernooi en allerlei andere activiteiten. Mw. Lutterveld heeft de OC verlaten. Mw. Verwoerd en mw. Augustinus zijn toegetreden tot de
OC. Daarnaast merken we dat onze ouders erg betrokken zijn bij de school. Werkzaamheden die door de
ouders worden uitgevoerd zijn: schoonmaken, kopiëren, klusmorgens, het rijden bij excursies, het beheren
van de kleuterbibliotheek, beheren van de bibliotheek voor groep 3 en 4, etc.
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11 Beleidsvoornemens nieuwe schooljaar
Deo Volente willen we volgend jaar verder gaan met de volgende zaken:

11.1 Kwaliteitszorg
Het team wordt meer betrokken bij de praktische uitvoering van de theoretische kaders met betrekking
tot het werk van de interne kwaliteitszorgcommissie. Een en ander is het gevolg van de aandachtspunten
die de inspectie heeft genoemd naar aanleiding van haar bezoek, vorig schooljaar. Elk onderdeel wordt
aan een kritische controle onderworpen, zodat wij in vier jaar alle onderdelen hebben besproken, beoordeeld en zo nodig van een actueel verbeterplan voorzien. Dit om er voor te zorgen dat de huidige kwaliteitszorg op schoolniveau gehandhaafd blijft en daar waar nodig wordt verbeterd.

11.2 Onderwijskundig beleid
Dankzij de tablets kunnen we op het gebied van Taal, Spelling en Rekenen ‘Adaptief onderwijs’ en ‘onderwijs op maat’ bieden aan de leerlingen vanaf groep 4. Uit onderzoek is gebleken dat het rekenonderwijs
opmerkelijk verbetert door het werken met Snappet. Ook het leerplezier wordt hierdoor vergroot.
We hebben nagedacht over een nieuwe muziekmethode. We hebben een combinatie kunnen samenstellen
van twee methoden, waardoor we op een verantwoorde manier (qua niveau en indentiteit) muziekonderwijs kunnen blijven geven.
Het komende schooljaar willen we ons richten op de 21e eeuwse vaardigheden. In het bijzonder kijken we
als team naar onze eigen vaardigheden op dit gebied om zodoende een goede basis te kunnen vormen voor
het onderwijs aan onze leerlingen. M.n. de onderdelen: Informatie-vaardigheden (digitale vaardigheden),
Samenwerken (sociale vaardigheden) en Kritisch denken (Persoonlijke vaardigheden) komen dit komende
schooljaar aan de orde.
Door de aanschaf van de nieuwe methode Naud, Meander en Brandaan kunnen we, naast Aardrijkskunde,
Geschiedenis en Biologie ook extra aandacht besteden aan Natuur en Techniek. Het komende jaar willen
we daaraan extra aandacht besteden tijdens de uitdaging, een vast onderdeel van elk thema.

11.3 Zorg en begeleiding
Passendonderwijs zal blijvend een plekje vinden in ons jaarplan. Wat zijn onze ambities op dit punt? Wat is
haalbaar? Wat is goed voor dit kind? Al onze ambities staan verwoord in het ondersteuningsprofiel (School
Ondersteuning Profiel). Dat profiel kunt u vinden op onze site. Naast de extra zorg aan leerlingen die onderpresteren, willen we het komende schooljaar weer meer aandacht besteden aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het achterliggende schooljaar werd een dagdeel per week door een extra leerkracht
in twee groepen extra uitdaging geboden aan leerlingen vanaf groep 5. Komend schooljaar willen we dit
aanbod uitbreiden met een programma ook voor de leerlingen van groep 3 en 4. Tevens gaan we kijken in
hoeverre we de kleuters iets kunnen bieden op dit terrein.

11.4 Personeelsbeleid
In het kader van aandacht voor de werkdrukvermindering heeft de huidige minister Slob gelden vrijgemaakt waarmee we een behoorlijke slag kunnen maken. Dankzij het feit dat dit een structurele maatregel
is kunnen we blijvend voor de komende jaren personeel gaan inzetten. We denken in dit verband aan meer
handen voor de klas, klassenverkleining/-splitsing, extra ondersteuning voor zwakke / begaafde leerlingen
e.d. Daarnaast is er blijvend aandacht voor de leerkrachtcompetenties en de scholing die daarbij hoort.

11.5 Financieel beleid
Jaarlijks leggen we op de jaarvergadering verantwoording af van de publieke en private middelen. (Zie het
jaarverslag op onze site). We hebben als gevolg van het groeiend aantal leerlingen voor komend schooljaar
enkele nieuwe collega’s kunnen benoemen, waardoor er geen vacatures zijn.
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11.6 Leerlingenaantal
Komend jaar verwachten we per 1 oktober 2018 ongeveer 320 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Aangezien we door het groeiend aantal leerlingen niet meer allemaal in ons gebouw passen, zullen we komend
schooljaar met de groepen 7a, 7b, 8a en 8b in het oude gebouw van Het Pantarijn aan de Tollenhof 1 gehuisvest zijn.

11.7 Ten slotte
Een mens wikt, maar God beschikt. We zeggen het soms zo makkelijk. We worden er dikwijls bij bepaald
dat voornemens van mensen door de almachtige Bestuurder van hemel en aarde in de war worden gestuurd. Daarom vragen we voortdurend om Zijn zegen over al onze plannen. We vragen Hem om wijsheid,
geduld en afhankelijkheid. We vragen om de leiding van de Heilige Geest in ons leven en in ons werk. Bidt
u met ons mee?
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12 Tot uw dienst
12.1 Goede relaties met ouders
Een goed contact met u stellen we op hoge prijs. Uw inbreng beschouwen we als waardevol. We hebben
elkaar hard nodig. Daarom proberen we u op tal van manieren bij onze school te betrekken. We proberen
ook de informatievoorziening optimaal te laten verlopen, zeker waar het gaat om de ontwikkeling en het
welbevinden van uw kind.

12.2 Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Deze vergaderen eens in de twee maanden. Zij verzorgen allerlei hand en spandiensten: boeken plastificeren, organisatie Koningsdag, organisatie
avondvierdaagse, assistentie bij excursies, organisatie van de markt, acties voor goede doelen organiseren,
enzovoort.
De leden van de oudercommissie kunnen u benaderen voor uw assistentie bij verschillende activiteiten. De
inbreng en hulp van ouders bij al deze werkzaamheden is voor onze school van onschatbare waarde.

12.3 Aanmelding nieuwe leerlingen
Als er voor het eerst kinderen van u op school komen, dan loopt de aanmelding via de directeur. Die
spreekt samen met u een aantal zaken door en leidt u rond door de school.
Jaarlijks is er begin februari een inschrijfavond. Dan willen we graag weten welke nieuwe leerlingen we
volgend jaar op school mogen verwelkomen. Als uw kind tussen 1 oktober van datzelfde jaar en 1 oktober
van het jaar daarop 4 jaar wordt, vragen we u uw kind op deze avond aan te melden. Ook al heeft u reeds
kinderen bij ons op school. Deze leerlingengegevens helpen ons enorm bij het maken van goede prognoses.
Deze prognoses maken ons duidelijk wanneer er bijvoorbeeld een extra instroomgroep moet komen. Dit
willen we graag ruim van tevoren weten. Dan kunnen we rekening mee houden met de planning en organisatie.
Aanmeldingsformulieren kunt u afhalen bij de administratie of downloaden van onze site.
Als uw kind aangemeld is, ontvangt u tegen de tijd dat uw kind naar school gaat bericht van de desbetreffende leerkracht. De uitnodigingskaart krijgt u ongeveer twee weken van tevoren. In het hoofdstuk over
het kleuteronderwijs leest u wanneer uw kind wordt toegelaten. Uw kind mag een keer in zijn/haar groep
komen kijken. Een kleuter van 3 jaar oud mag maximaal 10 dagdelen wennen op de basisschool. We maken
alleen een uitzondering voor kinderen die tussen de zomervakantie en 1 oktober jarig zijn.
Per jaar kijken we of we een aparte instroomgroep vormen of dat we de leerlingen laten instromen in de
bestaande groepen. We bepalen per jaar ook hoeveel en welke dagdelen we de kinderen van de instroomgroep naar school laten gaan. Dat hangt af van de hoeveelheid leerlingen en de beschikbaarheid van een
geschikte leerkracht c.q. stagiaire.
Hebt u dan nog vragen, schroom niet. We zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Een goede en
open relatie met alle ouders stellen we zeer op prijs. We vinden het belangrijk dat uw zoon/dochter en u
zich snel thuis voelt op “De Wegwijzer”. Nieuwe gezinnen vinden op de site alle actuele informatie. Zo
blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

12.4 Ouderportaal
Via de site: https://ouders.parnassys.net/ouderpor-taal/login/ kunt u de gegevens en vorderingen van uw
kind bekijken. Van de administratie krijgt u een inlognaam en wachtwoord. Het is van groot belang dat we
van u een actueel e-mailadres hebben.
Tips:
 Trek niet bij ieder individueel laag cijfer aan de bel. Alleen als er een neerwaartse trend over langere
periode te ontdekken valt, is het raadzaam om de leerkracht te raadplegen. Als het goed is, heeft de
leerkracht dan al contact met u gezocht.
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 Soms kan een cijfer extreem laag uitvallen. Confronteer uw kind niet met deze cijfers. Dat kan verkeerd uitpakken. We gaan ervan uit dat een kind altijd zijn best heeft gedaan op een toets.
 Geef uw kind niet de inloggegevens van het ouderportaal. De makers hebben het niet voor niets de
naam ‘ouderportaal’ meegegeven. De informatie is echt voor ouders bedoeld.
Wat kunt u allemaal zien in het ouderportaal?
 De gegevens van uw kind(eren).
 De cijfers van methode- en niet methodetoetsen.
 De adresgegevens van de groep.
 De absentiegegevens van uw kind(eren).
 De notities. Middels deze notities wordt u op de hoogte gehouden van bijzonderheden: een verslag van
een gesprek, afspraken m.b.t. huiswerk of aanpak. U kunt op deze notities reageren.

12.5 Rapporten
Na ongeveer 13 weken gaat er een rapport mee naar huis (zie het jaarrooster) Het rapport mag geen verrassing meer zijn. U hebt tenslotte uw kind middels het ouderportaal kunnen volgen. De rapportcijfers zijn
een gemiddelde van die toetsen.
Persoonskenmerken zijn met een letter beoordeeld. Dat geldt ook voor sommige andere onderdelen. In de
toelichting in het rapport vindt u de betekenis van de letters. Bij het rapport zit een overzicht van de scores van de Cito toetsen.
De kleuters krijgen de eerste twee keer een boekje mee waarin de werkjes verzameld zijn. Die geven een
goed beeld van de ontwikkeling van het kind, omdat deze werkjes zijn gericht op bijvoorbeeld kleuren,
letters, cijfers, vormen, plaatsbepaling, e.d. De leerkracht zet er een schriftelijke toelichting bij. Aan het
einde van het cursusjaar krijgen ze wel een rapport.
Het komende schooljaar kunnen de ouders, naast de papieren versie van het rapport, ook digitaal de resultaten zien. We hebben, op aandringen van een aantal ouders, besloten om de bestaande papieren versie
nog even te behouden, voordat we helemaal zullen overgaan op de digitale rapportversie.
12.6 Informatieavonden
Als daar aanleiding toe is, houden we een informatieavond voor de ouders. Dat kan zijn omdat we een
nieuwe methode hebben aangeschaft of omdat er andere ontwikkelingen zijn die we graag met u willen
delen. In groep 8 is er ieder jaar een informatieavond over het voortgezet onderwijs en het advies. In
groep 3 is er jaarlijks een informatieavond over het leesproces.

12.7 Inloopmorgen
Eén maal per jaar is er een inloopmorgen (zie jaarrooster) Ouders kunnen op deze manier kennis maken
met de lespraktijk van hun zoon/dochter. Dit geldt voor alle groepen. Op deze ochtend krijgt u een aardig
idee hoe een lesmorgen er uitziet. U bent dan van 9.15 tot 12.00 uur van harte welkom.

12.8 Kijkmorgens
Twee maal per schooljaar worden er in alle groepen kijkmorgens gehouden. Van 8.35 uur tot 8.50 uur kunt
u de schriften en werkjes van uw kind bekijken en algemene vragen stellen aan de leerkracht. De kijkmorgens worden meestal op een laatste vrijdagmorgen van de maand gehouden. De ene dag de groepen 1 t/m
4, de daarop volgende dag de groepen 5 t/m 8. Of andersom. Dit wordt op het jaarrooster vermeld.

12.9 Schoolgids
Ieder jaar wordt de nieuwe schoolgids op onze site gezet en naar alle ouders gemaild. Om het milieu te
sparen en de kosten te drukken, wordt niet aan alle ouders een papieren versie uitgedeeld. Wilt u een papieren versie ontvangen? Geef dit dan door aan: administratie@wegwijzerkesteren.nl. In onze schoolgids
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vindt u alle relevante informatie over onze school en ons onderwijs. Zijn er zaken die u mist, geef ze dan
door aan de directie. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties van uw kant. De overige documenten
zijn op school in te zien: het schoolplan, het zorgprotocol en het pestprotocol.

12.10 Contactavonden
Twee maal per jaar plannen we voor de groepen 1-7 een contactavond. De eerste is ‘verplicht’, de tweede
is facultatief. Dat betekent echter niet dat u deze tweede avond niet welkom bent. Integendeel: We stellen het contact met ouders zeer op prijs. De gesprekken duren tien minuten. In groep 8 is er één contactavond met een dubbele spreektijd i.v.m. het voortgezet onderwijs. Op deze avond kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind.. In de week na het rapport wordt u op school verwacht.
Op het rapport worden de vorderingen aangegeven. De achtergrondinformatie is vaak nog veel belangrijker. Uw kind krijgt drie maal per jaar een rapport. Als u n.a.v. het derde rapport de leerkracht wilt spreken, vragen wij u vriendelijk zelf contact op te nemen met desbetreffende leerkracht. Het kan echter
voorkomen dat u op een eerder moment een gesprek op prijs stelt (of andersom). Belt u dan gerust op of
maak een afspraak.
12.11 Mailcontact
Voor de ouders die dat op prijs stellen, onderhoudt de leerkracht mailcontact. Dit mag nooit ten koste
gaan van het persoonlijk contact. De inhoud van de mail is altijd zakelijk en positief van aard.

12.12 Groepsbrief
Aan het begin van ieder schooljaar krijgt uw kind een groepsbrief mee naar huis. In deze groepsbrief staan
alleen groep specifieke zaken vermeld. Zo bent u goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de groep
waar uw kind in zit.
12.13 Oudervergadering
Een keer per jaar wordt er een oudervergadering gehouden. Op deze avond vindt de bestuurscommissieverkiezing plaats en doet de directie verslag van de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn verricht.
Ook wordt de financiële kant besproken en wordt het jaarverslag aan de orde gesteld. Er wordt tevens een
spreker uitgenodigd om een bepaald onderwerp te behandelen.

12.14 Nieuwsbrief
Eén keer per maand wordt de nieuwsbrief op de site gezet en naar alle ouders gemaild. Meestal de eerste
vrijdag van de maand. Hier vindt u belangrijke informatie over alle activiteiten. In de nieuwsbrief vragen
we u ook regelmatig aandacht voor de schoolregels.
12.15 Huisbezoek
Het team van De Wegwijzer legt in principe geen huisbezoeken meer af. De huisbezoeken leggen een onevenredig grote werkdruk op de schouders van de leerkrachten. Uiteraard zullen de teamleden wel belangstelling tonen bij lief en leed. Dat behoort ook bij onze identiteit.

12.16 Groep 8
In groep 8 krijgt u op de 1e contactavond dubbele spreektijd om te praten over het advies. Het advies
krijgt u in januari/februari. Naar aanleiding hiervan spreken we over de schoolkeuze voor uw kind. Tevens
blikken we met u terug op de achterliggende periode die uw kind hier op school heeft doorgebracht. Zijn
er dringende zaken, dan neemt u natuurlijk eerder contact op met de leerkracht. Bewaar dat niet voor de
contactavond. Het welzijn van uw kind(-eren) staat voorop.
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12.17 WA-verzekering
Brengt uw kind schade toe aan andermans eigendom dan geldt dat u als ouder(-s) aansprakelijk bent. In
die gevallen waarin het personeel aansprakelijk gesteld kan worden, voorziet onze WA-verzekering.

12.18 Klachtenregeling
We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de locatiedirecteur aan te spreken. Toch kunnen zich situaties
voordoen dat uw klacht niet opgelost wordt. Voor deze situaties hebben we een klachtenregeling, die u
kunt vinden op www.ssbb.nl.
In onze klachtenregeling is aansluiting gezocht bij wat Jezus ons leert over het omgaan met verschillen van
inzicht en conflicten (Mattheüs 18); een conflict dient eerst onder vier ogen te worden uitgesproken.
Als u een probleem op of met de school ervaart, meldt u dit in principe bij degene die het probleem heeft
veroorzaakt. U dient eerst indien mogelijk met de betrokkende zelf te spreken om tot een oplossing te
komen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders en personeel kunnen worden afgehandeld. Als dat niet lukt, bent u welkom bij de locatiedirecteur. Komt u er met de locatiedirecteur niet uit, kunt u contact opnemen met de algemeen directeur en het toezichthoudend bestuur. U kunt hiervoor ondersteuning vragen bij de vertrouwenspersoon,
die u mag zien als een onafhankelijke deskundige van buiten de school.
Indien een beroep op directie of bestuur gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan aan de hand van deze regeling een klacht
worden ingediend. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de
school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht
aangifte te doen bij politie of justitie.
Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 088 669 60 60 op werkdagen van
9.00 uur tot 17.00 uur. Deze vertrouwensinspecteurs richten zich met name op seksuele intimidatie en
seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering. Zie:
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs.
Vertrouwenspersonen:
Preventief beleid dat gericht is op het voorkomen van onveilige situaties binnen een schoolorganisatie is
belangrijk. Onveilige situaties zijn niet altijd direct zichtbaar. Medewerkers en ouders kunnen zich bedreigd voelen of in situaties terechtkomen die niet wenselijk zijn. Aandacht voor omstandigheden, gericht
op directe signalering van ongewenst gedrag, vraagt de inzet van een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Onafhankelijk zodat medewerkers en ouders zich met absolute veiligheid kunnen uiten en de garantie krijgen dat anoniem echt anoniem is. Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is datgene wat iemand zelf als ongewenst ervaart. Vormen van ongewenst gedrag zijn
bijvoorbeeld:
· Pesten en treiteren
· Seksuele intimidatie
· Discriminatie
· Geweld en agressie
Uitgangspunt is dat alle medewerkers en ouders binnen de school verantwoordelijk zijn voor het
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voorkomen van ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor het oplossen van situaties van ongewenst gedrag en
het uitvoeren van beleid op dit gebied. De vertrouwenspersoon vervult een ondersteunende en begeleidende rol: hij biedt een luisterend oor, is een betrouwbare vraagbaak en fungeert als ethisch klankbord.
De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de melder of andere personen die een beroep
op hem doen of tot wie hij zich richt. De vertrouwenspersoon belooft alle betrokkenen geheimhouding van
hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie wordt gemeld. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor
dat de documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke
karakter ervan.
Hoe werkt het?
De vertrouwenspersoon wordt liever gebeld op het moment dat een situatie nog niet ernstig is,
zodat erger kan worden voorkomen. Zie voor contactgegevens het groene kader hieronder.
Contactgegevens klachtencommissie reformatorisch primair onderwijs:
Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) info@gcbo.nl | www.gcbo.nl
Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
De intern begeleider is de interne vertrouwens persoon voor de leerlingen. Kinderen kunnen bij haar terecht als ze iets willen delen dat ze juist niet met de leerkracht of anderen kunnen of willen delen.

12.19 Website
Het adres van onze site is: www.wegwijzerkesteren.nl
Op de website staat de meest actuele informatie. Vanaf 25 mei 2018 plaatsen we geen foto’s meer op de
website van de school. Dit in het kader van de vernieuwde wetgeving rondom de privacy. Het is dus ook
niet meer toegestaan om zelf foto’s te maken van de kinderen op school of het schoolplein en die (zonder
toestemming) op het internet te plaatsen. Via de website zijn allerlei documenten te downloaden: schoolgids, nieuwsbrief, aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen.

12.20 Hoofdluiscontrole
Na iedere schoolvakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats. Het is dan de bedoeling dat er geen knipjes, vlechtjes, staartjes of gel in het haar van de kinderen zit. Mocht de werkgroep luizencontrole luizen of
neten vinden, dan geven ze dit door aan de directie. Die neemt contact op met de betreffende ouders/verzorgers. Ook kan de school de GGD inschakelen voor advies en tips.

12.21 Verkeer
Het halen en brengen van de kinderen gebeurt nog erg vaak met de auto. Ook in de prachtige, zonnige
zomerperiode. Graag wijzen we u op de belangrijke verkeersregels hieromtrent. Samengevat komt het hier
op neer:
 Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
 Als u met de auto komt, parkeer uw auto dan op een plaats waar niemand er hinder van heeft.
 Probeer achteruit rijden zoveel mogelijk te voorkomen.
 Gebruik de kiss en ride plaats waar hij voor bedoeld is: snel in- en uitstappen en vervolgens weer
verder rijden.
 Let goed op de rijrichting op de kiss en ride plaats.
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Belangrijke namen en adressen in verband met de klachtenregeling en vertrouwenspersonen:
Vertrouwenspersoon leerlingen:
Mw. Meurs
A. Datemalaan 15
4041 VG Kesteren
0488 482940
Vertrouwenspersoon ouders en leerkrachten:
Perspectief: 0341-438700. Vragen naar de vertrouwenspersoon van De Wegwijzer
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)
Kastanjelaan 12
2982 CM Ridderkerk
tel: 0180 – 442655
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13 Feestdagen, vieringen, activiteiten
13.1 Niet bij kennis alleen
Hoeveel waarde we ook hechten aan het bieden van goed onderwijs, “De Wegwijzer” is geen leerfabriek.
We besteden op onze school daarom aandacht aan feestdagen, vieringen en activiteiten. “De Wegwijzer”
wil op die manier een werk- en leefgemeenschap zijn.
13.2 De heilsfeiten
In de eerste plaats herdenken we de heilsfeiten. De Bijbel is ons uitgangspunt en heeft een centrale plaats
binnen ons onderwijs. De geboorte van de Heere Jezus wordt herdacht in de Kerk van de Hervormde Gemeente te Kesteren. De andere heilsfeiten krijgen aandacht in de groep, in navolging van het kerkelijk
jaar. We vinden het belangrijk de kinderen het verband tussen de verschillende heilsfeiten duidelijk te
maken.

13.3 Koningsdag
Koningsdag begint met een aubade. Leerkrachten gaan in principe niet mee naar de aubade. De oudercommissie heeft contact met de organisatie van de aubade en de Oranjevereniging en is aanspreekpunt
voor de deelnemers aan de aubade.
Meestal de dag voor Koningsdag organiseren we een spelletjesdag. ’s Morgens voor de groepen 1 t/m 4 en
’s middags voor de 5 t/m 8. De oudercommissie neemt een groot deel van de organisatie voor haar rekening. De kleuters krijgen een ‘aardigheidje’ en de andere kinderen kunnen leuke prijzen winnen. Ook krijgen de kinderen limonade en iets lekkers, terwijl de ouders en belangstellenden onder het genot van een
kop koffie met cake de spelletjes kunnen volgen.

13.4 Sinterklaas
Het sinterklaasfeest krijgt op school summiere aandacht. De groepen 1 t/m 4 maken een aantal werkjes
hierover en krijgen een cadeautje. In de groepen 5 t/m 8 worden er lootjes getrokken en surprises gemaakt. Dit resulteert in een gezellige middag. Er komt geen Sinterklaas op school; we hebben wel een fijne dag met elkaar. We hebben afgesproken dat er in de onderbouw maximaal één week aan het sinterklaasfeest gewerkt wordt. Het is niet de bedoeling dat de kinderen verkleed of geschminkt naar school
komen.

13.5 Verjaardagen
De kinderen vieren hun verjaardag ook op school. Er wordt voor ze gezongen en geklapt. Daarna mogen ze
iets uitdelen aan de groep. Wilt u ze alstublieft een ‘gezonde’ traktatie meegeven? De jarigen mogen een
grote kaart uitzoeken, waarop alle meesters en juffrouws hun namen schrijven. De kleuters gaan alleen bij
de kleutergroepen de klassen rond. De overige leerlingen trakteren tussen 10.30 en 10.45 uur alleen de
leerkrachten. De jarigen gaan niet de klassen rond. We willen het buiten de pauzes graag rustig en ordelijk
houden in school. Als er een meester of juf jarig is, wordt dit gevierd met de groep. Er wordt geen geld
ingezameld. Er wordt een cadeau van de ouderbijdrage gekocht. Uiteraard mogen de kinderen zelf ook iets
geven. Die keuze is aan de ouders. De kinderen mogen op deze dag verkleed op school komen. Ze mogen
zich dus bijvoorbeeld ook verkleden als soldaat. Maar zwaarden pistolen en geweren blijven thuis.

13.6 Snoep
Overgewicht bij kinderen is een groot probleem. Wij willen kinderen daarvan bewust maken. Maar dat is
een taak van ouders én school. Wat vragen wij van u en wat mag u van ons verwachten:
 Laat uw kind zoveel mogelijk gezond trakteren met zijn verjaardag. Niet het vele is goed, maar het
goede is veel.
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 We schrikken vaak van de hoeveelheid snoep die meegaat op schoolreis, werkweek en avondvierdaagse.
Ook hiervoor geldt: alles met mate.
 In ieder geval op woensdag nemen alle kinderen een gezond tussendoortje (fruit) mee.
 De school en de leerkrachten zullen met mate snoep uitdelen op verjaardagen en activiteiten.
 Tijdens de Cito mag er niet worden gesnoept.
 Laten we samen de kinderen bewust maken van gezonde voeding.

13.7 Schoolreis
De groepen 1 t/m 6 gaan elk jaar op schoolreis. De kinderen uit groep 1 en 2 gaan apart op schoolreis. We
zoeken een verantwoorde, leuke bestemming uit. De kosten, ongeveer € 10,= voor de kleuters en € 25,=
voor de hogere groepen, komen geheel voor rekening van de ouders. Ons motto is: beter iets duurder maar
goed, dan goedkoop en niet leuk. Onder andere de kosten van verantwoord vervoer zijn de laatste jaren
behoorlijk gestegen. Let op! Ouders met financiële problemen laten wij niet in de kou staan. Ook hierin
hebben wij onze Christelijke opdracht te vervullen. Uiteraard kunnen wij niet in uw portemonnee kijken.
U kunt altijd contact opnemen met de directie of een vertrouwenspersoon als u niet in staat bent om het
schoolreisgeld te betalen. De schoolreis en de werkweek worden facultatief aangeboden. Als u niet wilt
dat uw kind meedoet, bieden we uw kind op school een alternatief lesprogramma. De groepen 7 en 8 gaan
tweejaarlijks op natuurwerkweek en dus niet op schoolreis.
13.8 Werkweek
De werkweek met de groepen 7 en 8 is met recht een werkweek. De kinderen bevinden zich dan in ‘Het
Woldhuis’ in Apeldoorn. Hier verblijven zij van maandag t/m vrijdag. Onder deskundige leiding van de
stichting Veldwerk Nederland worden de kinderen wegwijs gemaakt in het bos. Op de basisschool zijn dan
al bepaalde voorbereidingen verricht, die verder in de
praktijk aan de orde komen. Het lokaal wordt deze week
dus eigenlijk een paar dagen in het bos gezet.
Na deze week weten de kinderen dat een bos veel meer
inhoudt dan een paar bomen bij elkaar. We proberen ze
het wonder van de Schepping te laten zien. Ook het Bijbelse begrip rentmeesterschap krijgt deze week op heel
concrete wijze aandacht. Kortom, de werkweek is een
leerzame, leuke, boeiende en waardevolle week voor de
kinderen.
Om de kosten te drukken, organiseert de oudercommissie elke twee jaar een markt. Een deel van de opbrengst
is bestemd voor de werkweek. De schoolreis en de
werkweek worden facultatief aangeboden. Als u niet wilt
dat uw kind meedoet, bieden we uw kind op school een
alternatief lesprogramma.

13.9 Afscheid van groep 8
Dit vindt een paar dagen voor de grote vakantie plaats. We maken er een fijne dag van. Overdag organiseren we in samenwerking met enthousiaste ouders iets leuks voor de kinderen en leerkrachten. ’s Avonds
worden de kinderen op school of een andere locatie verwacht. Team en kinderen gaan eerst eten. Later
komen de ouders erbij en sluiten we het schooljaar en de basisschoolperiode af.
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13.10 Acties
Af en toe houden we acties, al dan niet naar aanleiding van een project. De opbrengst is voor een goed
doel. Wordt er een actie gehouden voor school, dan besteden we het geld zoveel mogelijk aan zaken die rechtstreeks in het belang zijn van uw kind.
Eens in de twee jaar houden we een actie/markt voor
onze natuurwerkweek van groep 7 en 8. We willen de
kosten van deze week voor alle ouders betaalbaar houden. Door middel van allerlei acties lukt het ons nog
steeds de kinderen een leerzame en boeiende werkweek
te geven voor een redelijk betaalbare prijs. Door het
wegvallen van subsidies van de overheid stijgen de kosten
behoorlijk. Op school hebben we hiervoor een oplossing
gevonden, zodat het toch redelijk betaalbaar blijft.

13.11 Projecten
Om de twee jaar werken alle groepen twee weken lang naar aanleiding van een thema rond burgerschap of
cultuureducatie. Het project mondt uit in een kijkdag. Het thema wordt te zijner tijd bekend gemaakt. De
projectweken vallen meestal in de maand mei.

13.12 Toernooien en avondvierdaagse
Bewegen is goed voor kinderen. Zeker in een tijd waarin (te) veel vet wordt geconsumeerd. Daarom stimuleren we deelname aan evenementen en toernooien waarop op verantwoorde wijze kinderen worden gestimuleerd tot bewegen. Elk jaar worden er voor de basisscholen verschillende toernooien georganiseerd
door de sportverenigingen. We kennen het korfbal-, badminton- en voetbaltoernooi. De kinderen proberen
zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Jaarlijks organiseert de sportcommissie een sportdag.
Begin september wordt in Kesteren de avondvierdaagse gelopen. Kinderen en ouders doen op vrijwillige
basis mee. Dat geldt ook voor de leerkrachten. Ook hierin vervult de oudercommissie een coördinerende
rol.
13.13 Overige regels
Kinderen mogen geen mobieltjes mee naar school nemen. Alleen als ze ver moeten fietsen, mogen ze met
toestemming van de locatiedirecteur een telefoon meenemen. Die blijft in de tas in de gang. De school is
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de telefoon. Het spreekt vanzelf dat vuurwerk, messen en andere scherpe en gevaarlijke voorwerpen uit den boze zijn op school. Leerkrachten en andere
leerlingen mogen niet worden gefilmd of gefotografeerd op school. En al helemaal niet worden gedeeld
via internet op welke wijze dan ook.
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14 School- en vakantietijden
14.1 Schooltijden
Op “De Wegwijzer” gelden de volgende schooltijden.
8.45 – 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur: pauze
10.45 – 12.00 uur
12.00 – 13.15 uur: pauze
13.15 – 15.30 uur
Woensdag wordt er lesgegeven tot 12.30 uur. De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is (zijn), zodat er geen tijd verloren gaat? Onze
school voldoet aan het minimaal aantal lesuren dat het Ministerie van Onderwijs ons voorschrijft. In 8 jaar
tijd moet een leerling minimaal 7520 uur naar school. U kunt deze urenverantwoording op school inzien.

14.2 Lesuitval
Lesuitval proberen we ten alle tijde te voorkomen. U kunt zich voorstellen dat er sprake kan zijn van
overmacht. Dan brengen we u z.s.m. op de hoogte. Als het thuis opvangen van uw kind problemen oplevert, zorgen wij daarvoor.

14.3 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en vervangende onderwijsactiviteiten
Indien er sprake is van zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld medische of principiële redenen, dan wordt
op verzoek van de ouders vrijstelling verleend voor (dat deel van) het onderwijs. Dit gebeurt met inachtneming van artikel 41 van de Wet op het Primair Onderwijs. De school draagt in dat geval zorg voor vervangende onderwijsactiviteiten, die ook een plaats krijgen in de beoordeling en rapportage.

14.4 Regels voor toelating
Kan een school mijn kind weigeren?
Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerling. Schoolbesturen van bijzondere scholen mogen
leerlingen weigeren als ouders de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijven. Ze mogen de betrokken leerling niet weigeren als er binnen redelijke afstand van de bijzondere
school geen openbare school is. Het schoolbestuur is verplicht om schriftelijk aan de ouders uit te leggen
waarom hun kind wordt geweigerd. De ouders kunnen dan binnen zes weken, eveneens schriftelijk, bezwaar maken. Het schoolbestuur moet daarna binnen vier weken een nieuwe beslissing nemen, nadat de
ouders zijn gehoord. Soms kan een school uw kind niet toelaten omdat ze ‘vol’ zijn. Scholen hebben soms
wachtlijsten. Ze wijzen een nieuwe leerling niet af, maar laten deze op een later tijdstip toe. Het is dus
zaak uw kind op tijd in te schrijven bij de school van uw keuze. Let op! Uw kind kan niet naar school als
het niet zindelijk is. Alleen als uw kind om psychische en/of medische redenen niet zindelijk is, gaan we
met u in overleg op welke wijze we elkaar kunnen helpen. Het is voor een leerkracht praktisch niet altijd
mogelijk om een kind te verschonen.

14.5 Regels voor schorsing en verwijdering
Wanneer is er sprake van schorsing?
Als een leerling de goede gang van het onderwijs verstoort en/of een gevaar voor zichzelf, de andere leerlingen of de leerkrachten, kan de directie besluiten een leerling tijdelijk buiten de groep op te vangen.
Ook behoort het voor het bestuur tot de mogelijkheden een leerling te schorsen (conform WPO, artikel
40c). Een schorsing kan hooguit voor een periode van vijf dagen gelden. De directie of het bestuur zal de
ouders met redenen omkleed op de hoogte stellen en samen met ouders op zoek gaan naar een structurele
oplossing.
Wanneer is er sprake van verwijdering?
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Zie voor meer informatie:
Onderwijsinspectie: schorsen en verwijderen
Rijksoverheid: mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?
Geschillencommissie

14.6 Regels aanvang en einde schooltijd
1. Leerlingen zijn niet eerder dan één kwartier voor aanvang van de lessen op school. Leerlingen mogen
niet op het plein blijven spelen, maar moeten direct naar huis.
2. De kleuters moeten ‘s morgens naar binnen tussen 8.35 en 8.45 uur, 's middags tussen 13.10 en 13.15
uur. De deur gaat dicht bij de tweede bel.

14.7 Speelkwartier en pleinwacht
Er is pleinwacht van:
08.30 - 08.45 uur
10.30 - 10.45 uur
12.00 – 12.15 uur
13.00 - 13.15 uur
15.30 – 15.45 uur
De pleinwacht is er voor de veiligheid van de leerlingen. We zijn alert op plagen en pesten.
Bij regenachtig weer overleggen de leerkrachten met elkaar of er op het plein gespeeld kan worden. Als
het te hard regent, spelen de kinderen in de eigen klas.
14.8 Overblijfregeling
Op school bieden wij u de mogelijkheid tot overblijven van uw kinderen. We maken onderscheid tussen
structurele en incidentele overblijvers.
Voor incidentele overblijvers zijn bij de administratie kaarten te koop van €12,50 (voor 5 x) of €22,50
(voor 10 x). De overblijfouder tekent deze kaart af als uw kind overblijft. Voor structurele overblijvers zijn
abonnementen te koop. Onderbouw leerlingen betalen €50,00 per jaar. Een bovenbouw leerling betaalt
€60,00. Een gezin betaalt nooit meer dan €150,00. Stroomt de leerling halverwege het jaar in, betaalt u
naar rato. Per maand betaalt u dan €5,00 of €6,00. We gebruiken het geld om de overblijfouders een vergoeding te geven. Dit is een bedrag van €6,75 per overblijfbeurt van anderhalf uur.
De overblijvers worden gesplitst in meerdere groepen. De overblijfouder neemt de kinderen uit bepaalde
groepen voor zijn/haar rekening.
Tijdens het overblijven verwachten wij van de leerlingen een correcte houding. Wangedrag wordt gemeld
aan de directie. Deze neemt eventueel contact op met de desbetreffende ouder. Bij meerdere vergrijpen,
kan een leerling een week geweigerd worden bij het overblijven.
Van de ouders van wie de kinderen regelmatig overblijven op school, verwachten we dat ze participeren in
het overblijfrooster.
De overblijfcommissie regelt het rooster, de spelletjes en de abonnementen. U kunt contact opnemen met
de overblijfcommissie door te mailen naar: overblijven@wegwijzerkesteren.nl
Let op! De commissie neemt geen klachten in behandeling. Daarvoor moet u bij de directie zijn.
Alle overblijfouders en vrijwilligers binnen de school dienen een verklaring van het gedrag te overleggen.

14.9 Leerplichtwet
14.9.1 De leerplichtwet
In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
Zomaar wegblijven mag niet! De gemeente heeft de taak dat te controleren.
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14.9.2 Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag
voor docenten.

Als uw kind ziek is. U bent wel verplicht dat zo spoedig mogelijk aan school door te geven
(soms kan er een doktersverklaring gevraagd worden).

Als uw kind voor straf niet op school mag komen. Dit is een beslissing van de directeur of
het bestuur van de school.


14.9.3 Wanneer kunt u extra verlof aanvragen?
U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties:
a) Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.
Als richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden.
b) Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra
vakantieverlof wordt uitsluitend verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In
voorkomende gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande
blijkt. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien
schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Er
mag geen vrij gegeven worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland,
vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek
of latere terugkeer in verband met de (verkeers-) drukte, als kinderen uit uw gezin op een andere
school zitten en al vrij hebben.
c) Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden
zijn in de regio Rivierenland richtlijnen opgesteld.
Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing
moet zijn: is het verlof in het belang van het kind?
Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden die hierboven niet
genoemd zijn.
Voorbeelden van geen gewichtige omstandigheden zijn:
 Het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden;
 Tijdstip waarop het vakantieadres bereikt moet zijn;
 Het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen;
 Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken;
 Een uitnodiging van een kennis of familielid om mee op vakantie te gaan buiten het seizoen;
 Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
14.9.4 Hoe vraagt u extra verlof aan?
Een verzoek dient zo vroeg mogelijk via www.wegwijzerkesteren.nl (tabblad ‘verlof’) worden aangevraagd. U mag ook een mail met alle relevante gegevens sturen naar directie@wegwijzerkesteren.nl. Als
het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat, dient dit minimaal een maand van tevoren gebeuren.
(boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet of u toestemming heeft!)
Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan van bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging.
De directeur van de school beslist over verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om
meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar in uw woonplaats. De leerplichtambtenaar
vraagt advies aan de school alvorens een beslissing te nemen. Het besluit van de school of de leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven. Als u bezwaar heeft tegen de beslissing, kunt u binnen 6 weken
een bezwaarschrift indienen bij degene, die de beslissing heeft genomen. Als u het dan weer niet eens
bent met de genomen beslissing kunt u de rechter om een uitspraak vragen. Als er veel haast bij is, kunt u
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bij de rechtbank een verzoek om een “voorlopige herziening” indienen. Deze ‘spelregels’ komen uit de
Algemene wet bestuursrecht (AWB). Bij de gemeente kan men u daar meer over vertellen.
Tot slot:
Als u zonder toestemming uw kind toch thuishoudt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, is de school
verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Wanneer de school dit niet doet volgens de regels van
de Leerplichtwet, kan de school worden beboet.
Het gevolg kan zijn dat er proces-verbaal tegen u opgemaakt wordt op grond waarvan de rechtbank u een
straf kan opleggen. Een verzoek om vakantieverlof dient twee maanden van tevoren aan de directeur van
de school te worden voorgelegd. Hij bepaalt aan de hand van de regelgeving of dit verzoek gehonoreerd
kan worden. Het is verstandig om uw vakantie pas definitief te bespreken na ontvangen toestemming. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend wanneer:
1. Door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Daarbij bedoelt de wetgever niet alleen de zomervakantie maar alle vakanties. De regeling is eigenlijk dus alleen van toepassing als u tuinder bent, een horecabedrijf hebt of
militair bent die voor een bepaalde tijd is uitgezonden.
2. Een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakanties
mogelijk is.
Reden

Duur verlof
Het voldoen aan een wettelijke verplichting de duur van de verplichting
voor zover dat niet buiten schooltijd kan
Verhuizing
ten hoogste 1 dag
Het bijwonen van het huwelijk van familie
tot en met de 3de graad
Bij ernstige ziekte van familie tot en met de
3de graad
Bij overlijden van familie in de 1ste graad

voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of
het huwelijk in of buiten uw woonplaats wordt
duur
in overleg met de directeur
gesloten

Bij overlijden van familie in de 2de graad

maximaal 2 dagen

maximaal 4 dagen

Bij overlijden van familie in de 3de of 4de maximaal 1 dag
graad
Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van maximaal 1 dag
ouders of grootouders
Bij een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwe- maximaal 1 dag
lijks jubileum van ouders of grootouders
Voor andere naar het oordeel van de direc- maximaal 2 dagen
teur belangrijke redenen (geen vakantieverDit verlof:
lof)
1. Mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
2. Mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
3. Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Verder krijgt uw kind vrij in geval van gewichtige omstandigheden: een overlijden, een trouwerij of een
huwelijksfeest. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de directeur, dus niet aan de groepsleerkracht.

Schoolgids De Wegwijzer

Samen groeien

Pagina 55

14.10 Ziekte(verzuim)
14.10.1 Ziekte leerling
Kan uw kind wegens omstandigheden als ziekte en dergelijke niet op school komen, dan kunt u dit via de
website melden. Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
Neder-Betuwe. We verzoeken u vriendelijk om tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te
plannen.
Let op! Een kind dat ziek is, hoort niet op school. Het is dus beslist niet de bedoeling dat u uw kind toch
naar school brengt als u geen opvang kunt regelen, omdat u bijvoorbeeld moet werken. Zorg er altijd voor
dat er iemand bereikbaar is, zodat wij iemand kunnen bellen die het kind ophaalt als het ziek is.
Een leerkracht is geen arts of verpleegkundige. Leerkrachten verrichten geen medische handelingen.
Mocht dat op school toch nodig zijn, gaan we altijd met elkaar in overleg hoe we dit oplossen.
14.10.2 Ziekte of verlof leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht zoekt de directeur naar een passende oplossing. Meestal gaat het daarbij om
vervanging. Soms worden groepen samengevoegd. Gelukkig komt het vrijwel nooit voor dat we een groep
vrij moeten geven. U begrijpt dat we dit laatste alleen doen in een situatie van overmacht. Heeft een
leerkracht verlof, dan wordt ook gezocht naar vervanging. Omdat het ruim van tevoren bekend is wanneer
een personeelslid verlof heeft, levert vervanging in zo’n situatie zelden problemen op.
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15 Geldzaken
15.1 Zending
Iedere vrijdagmorgen mag uw kind geld meebrengen voor de zending.
Het geld wordt o.a. besteed aan een adoptiekind van de stichting Woord en Daad. Dit kost €25,00 per
maand. Daarnaast steunen we ook andere projecten, daarover krijgt u regelmatig informatie via de
nieuwsbrief of schoolkrant. Wij vinden het belangrijk dat kinderen denken aan anderen, ver weg of dichtbij. Wij stimuleren kinderen geld te geven aan onze naasten die het hard nodig hebben. In de schoolkrant
wordt u op de hoogte gehouden van de inkomsten en de uitgaven van het zendingsgeld.

15.2 Ouderbijdrage
Elk jaar rond april vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage. We gaan uit van een (richt) bedrag
van €60,00 voor het eerste kind en €15,00 voor het tweede kind. Voor ieder gezin is er dus een maximum
van €75,00. We bevelen deze bijdrage van harte aan.
De ouderbijdrage wordt bestemd voor de volgende doeleinden:
 aanschaf nieuwe Bijbels en psalmboekjes;
 leesboeken in de klas;
 werkweek;
 sinterklaascadeautjes;
 presentjes en prijsjes met Koningsdag;
 kerstboekjes;
 presentjes lief en leed voor personeelsleden en stagiaires
 en overige zaken waarvoor de overheid geen budget beschikbaar stelt.
 de bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 39 RABO 0147419662 t.n.v. St.
Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) te Lienden.
Voor alle duidelijkheid: deze ouderbijdrage wordt door het bestuur geïnd. De oudergeleding van de MR
stemt over een eventuele aanpassing van de ouderbijdrage en de uitgaven die gedaan worden van de ouderbijdrage. Ieder jaar op de oudervergadering legt het bestuur verantwoording af van de inkomsten en
uitgaven. We halen geen geld meer op voor verjaardagen, afscheid, stagiaires, e.d. van leerkrachten of
stagiaires.
15.3 Overmacht
Werkweek en schoolreis kosten best veel geld. Let op! Ouders met financiële problemen laten wij niet in
de kou staan. Ook hierin hebben wij onze christelijke opdracht te vervullen. Uiteraard kunnen wij niet in
uw portemonnee kijken. U kunt altijd contact opnemen met de directie of een vertrouwenspersoon als u
niet in staat bent om het schoolreis- of werkweekgeld te betalen.

15.4 Betalen
De betalingen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 39 RABO 0147419662 t.n.v. St.
Scholen met de Bijbel in de Betuwe (SSBB) te Lienden. Om de betalingen van de vijf scholen uit elkaar te
houden is het van het grootste belang dat u de volgende codes vermeld:
Ouderbijdragen
8360-1060 (€60 of €75)
Schoolreis en werkweek
8366-1060 (±€12,50 ±€25 of ±€120)
Overblijven
8362-1060 (€50, €60 of €150)
Overig (giften, donaties)
8390-1060
Om extra administratieve rompslomp te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk de rekening binnen 14
dagen onder vermelding van de juiste code over te maken.
Let op! Wij benadrukken nogmaals dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Niet alle activiteiten zijn schoolactiviteiten. De schoolreis en de werkweek worden facultatief aangeboden. Als u niet wilt dat uw kind meeSchoolgids De Wegwijzer
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doet, bieden we uw kind op school een alternatief lesprogramma. De MR heeft ingestemd met de hoogte
van de ouderbijdragen.

15.5 Sponsoring
Als algemeen uitgangspunt hanteren we dat de school geen verlengstuk is van het bedrijfsleven. Ook willen
we geen doorgeefluik zijn van allerlei reclameboodschappen en dergelijke. We gaan dus behoedzaam om
met sponsoring. Dat betekent niet dat we er onwelwillend tegenover staan. De beperkte budgetten dwingen ons om creatief om te gaan met het vinden van manieren om gelden te verkrijgen. We verlenen geen
medewerking aan sponsoring wanneer het sponsormateriaal niet aansluit bij de identiteit van de school en
bij onze kinderen.
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16 Psalmenlijst groep 3 en 4
27-08-2018
03-09-2018
10-09-2018
17-09-2018
24-09-2018
01-10-2018
08-10-2018
15-10-2018
29-10-2018
05-11-2018
12-11-2018
19-11-2018
26-11-2018
03-12-2018
10-12-2018
17-12-2018
07-01-2019
14-01-2019
21-01-2019
28-01-2019
04-02-2019
11-02-2019
18-02-2019
04-03-2019
11-03-2019
18-03-2019
25-03-2019
02-04-2019
08-04-2019
15-04-2019
23-04-2019
06-05-2019
13-05-2019
20-05-2019
27-05-2019
03-06-2019
17-06-2019
24-06-2019
01-07-2019
08-07-2019
15-07-2019

T5
OT21
OT22
OT23
OT24
OT25
OT26
OT27
OT28
OT29
OT30
OT31
OT32
OT33
A3
A4
NT10
NT11
NT12
NT13
NT14
NT15
NT16
NT17
NT18
NT41
NT42
L5
L6
L7
PS2
OT34
OT35
OT36
HV2
PK2
NT43
NT44
NT45
T6
T7

Aanleren
6:2
1:4
5:12
6:9
7:9
15:5
26:8
28:5
Lutherlied
39:3
43:3
51:1a
51:1b
52:7
LvS:2
geen
61:3
62:5
65:2
71:12
76:1
80:11
96:6
91:1
TgB:9
132:12
72:8
95:4
129:2
139:1
geen
113:2
111:5
114:1
110:1
86:5
108:1
115:6
125:2
15:1
16:1

Overhoren
6:2
1:4
5:12
6:9
7:9
15:5
26:8
Lutherlied
39:3
43:3
51:1a
51:1b
52:7
LvS:2
61:3
62:5
65:2
71:12
76:1
80:11
91:1
TgB:9
132:12
72:8
95:4
129:2

113:2
111:5
114:1

108:1
115:6
125:2
15:1

Opmerkingen: Na een vakantie wordt er geen psalm opgezegd. In de bovenbouw leren de kinderen ook de Bijbelboeken .
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Psalmenlijst groep 5 en 6

27-08-2018
03-09-2018
10-09-2018
17-09-2018
24-09-2018
01-10-2018
08-10-2018
15-10-2018
29-10-2018
05-11-2018
12-11-2018
19-11-2018
26-11-2018
03-12-2018
10-12-2018
17-12-2018
07-01-2019
14-01-2019
21-01-2019
28-01-2019
04-02-2019
11-02-2019
18-02-2019
04-03-2019
11-03-2019
18-03-2019
25-03-2019
02-04-2019
08-04-2019
15-04-2019
23-04-2019
06-05-2019
13-05-2019
20-05-2019
27-05-2019
03-06-2019
17-06-2019
24-06-2019
01-07-2019
08-07-2019
15-07-2019

T5
OT21
OT22
OT23
OT24
OT25
OT26
OT27
OT28
OT29
OT30
OT31
OT32
OT33
A3
A4
NT10
NT11
NT12
NT13
NT14
NT15
NT16
NT17
NT18
NT41
NT42
L5
L6
L7
PS2
OT34
OT35
OT36
HV2
PK2
NT43
NT44
NT45
T6
T7

Aanleren
1:1
10:9
14:1
16:6
19:6
20:1
27:7
30:1
Lutherlied
35:1
36:3
Boeken OT
Boeken OT
LvS:1
LvZ:1
geen
126:3
127:1
144:1
147:6
55:1
56:5
60:7
68:10
70:1
82:2
84:1
102:15
69:4
67:1
geen
106:4
109:18
122:1
68:9
119:3
104:17
85:3
90:1
3:3
86:6

Overhoren
1:1
10:9
14:1
16:6
19:6
20:1
27:7
Lutherlied
35:1
36:3
Boeken OT
Boeken OT
LvS:1
LvZ:1
126:3
127:1
144:1
147:6
55:1
56:5
68:10
70:1
82:2
84:1
102:15
69:4

106:4
109:18
122:1

104:17
85:3
90:1
3:3

Opmerkingen: Na een vakantie wordt er geen psalm opgezegd. In de bovenbouw leren de kinderen ook de Bijbelboeken .
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Psalmenlijst en Hoor het Woord-lijst groep 7 en 8

27-082018
03-092018
10-092018
17-092018
24-092018
01-102018
08-102018
15-102018
29-102018
05-112018
12-112018
19-112018
26-112018
03-122018
10-122018
17-122018
07-012019
14-012019
21-012019
28-012019
04-022019
11-022019
18-022019

Vertellingen

Aanleren

Overhoren

T5

62:5

OT21

65:2

62:5

OT22

67:3

OT80

HHW
maken

HHW
leren

31-08-2018

OT21
OT22

OT21

65:2

07-092018
14-09-2018

OT80

OT22

68:16

67:3

21-09-2018

OT81

OT80

OT81

72:10

68:16

OT82

OT81

OT82

74:13

72:10

28-092018
05-10-2018

OT83

OT82

74:13

12-10-2018

OT84

OT83

werkweek

19-10-2018

werkweek

werkweek

02-11-2018

OT85

OT84

OT83
werkweek

werkweek

OT84

Lutherlied

OT85

75:6

Lutherlied

09-11-2018

OT86

OT85

OT86

76:1

75:6

16-11-2018

OT87

OT86

OT87

84:1

76:1

23-11-2018

OT88

OT87

OT88

84:3

84:1

30-11-2018

OT89

OT88

OT89

86:1

84:3

07-12-2018

OT90

OT89

OT90

89:3

86:1

14-12-2018

A3

OT90

A3

LvZ:1

89:3

21-12-2018

NT10

A3

NT10

91:1

11-01-2019

NT11

NT10

NT11

92:1

91:1

18-01-2019

NT12

NT11

NT12

95:4

92:1

25-01-2019

NT13

NT12

NT13

97:7

95:4

01-02-2019

NT14

NT13

NT14

98:3

97:7

NT15

NT14

NT15

99:2

98:3

08-022019
15-02-2019

NT16

NT15

22-022019

NT17

NT16

NT16
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04-032019
11-032019
18-032019
25-032019
02-042019
08-042019
15-042019
23-042019
06-052019
13-052019
20-052019
27-052019
03-062019
17-062019
24-062019
01-072019
08-072019
15-072019

NT17

105:3

NT18

108:2

105:3

NT41

111:5

108:2

NT42

117:1

111:5

L5

118:12

117:1

L6

118:14

118:12

L7

118:14

PS2

08-032019
15-03-2019

NT18

NT17

NT41

NT18

22-032019
29-032019
05-042019
12-04-2019

NT42

NT41

L5

NT42

L6

L5

Goede
Vrijdag
26-042019
10-05-2019

PS2
OT34

PS2

OT35

OT34

L6

OT34

121:2

OT35

122:3

121:2

17-05-2019

OT36

OT35

OT36

130:3

122:3

24-052019

HV2

OT36

PK2

HV2

07-062019
21-06-2019

NT43

PK2

NT44

NT43

28-062019
05-072019
12-07-2019

NT45

NT44

T6

NT45

HV2

130:3

PK2
NT43

138:1

NT44

145:6

138:1

NT45

146:2

145:6

T6

150:3

146:2

T7
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T6

150:3

Samen groeien

Pagina 62

17 Jaarkalender

Augustus

September

Oktober
M
D
W

1
2
3

Start kinderboekenweek

D

4

Inloopmorgen groep 1 t/m 8
(09.15-12.00 uur)

V
Z

5
6

Z
M
D
W
D

7
8
9
10
11

V
Z
Z
M
D
W

12
13
14
15
16
17

D

18

V
Z
Z
M
D
W

19
20
21
22
23
24

D
V
Z
Z
M
D

25
26
27
28
29
30

Juf Karin jarig, vakantie
Vakantie
Juf Den Hartog jarig

W

31

Hervormingsdag

W
D
V

1
2
3

Vakantie
Vakantie
Vakantie

Z
Z
M

1
2
3

Z

4

Vakantie

D

4

Z
M

5
6

Vakantie
Vakantie
Vakantie

W
D

5
6

D
W
D
V
Z

7
8
9
10
11

Vakantie
Meester Verbeek jarig
Vakantie
Vakantie

V
Z
Z
M
D

7
8
9
10
11

Z
M
D
W
D
V

12
13
14
15
16
17

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Mw. V.d. Hatert jarig
Vakantie
Vakantie

W
D
V
Z
Z
M

12
13
14
15
16
17

Controle hoofdluis

Nieuwsbrief

Avondvierdaagse

Juf Margaretha jarig

Schoolmaatschappelijk werk

Avondvierdaagse

Z

18

Vakantie

D

18

Z
M
D
W
D
V

19
20
21
22
23
24

Vakantie
Juf Van Heemst jarig
vakantie
vakantie
vakantie
vakantie

W
D
V
Z
Z
M

19
20
21
22
23
24

Z
Z
M
D
W
D

25
26
27
28
29
30

vakantie
vakantie
School begint

D
W
D
V
Z
Z

25
26
27
28
29
30

V

31

Facturen overblijven

Schoolgids De Wegwijzer

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Meester Soeters jarig
Schoolmaatschappelijk
Werk
Vergadering voor alle overblijfouders

Voorlichtingsavond
groep 3: leesproces

Meester Arends jarig

Juf Erika jarig
Werkweek groep 7 en 8
Werkweek groep 7 en 8
Werkweek groep 7 en 8
Werkweek groep 7 en 8
Werkweek groep 7 en 8
Nieuwsbrief
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Mevr. Van der Vliet jarig, vakantie
Vakantie

Controle hoofdluis
Orthopedagoog
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November
Juf Meurs jarig
D 1
V 2
Z
3
Z
4
M 5
D 6
W 7
Dankdag
D 8
V 9
Z
10

December

Januari

Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Controle hoofdluis

Z

11

D

11

V

11

Nieuwsbrief

M
D

12
13

W
D

12
13

Z
Z

12
13

W
D
V

14
15
16

V
Z
Z

14
15
16

M
D
W

14
15
16

Z

17

M

17

D

17

Z

18

D

18

V

18

Z
Z

19
20

M
D

21
22

W

23

M
D

19
20

Juf Heidi jarig
Badmintontoernooi groep 7
Voorlichtingsavond groep 8:
voortgezet onderwijs
Kijkmorgen groep 7 - 8
Kijkmorgen groep 3 - 6
Juf Heldoorn jarig

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Juf Arinda jarig

W
D

19
20

Badmintontoernooi groep 7
W
D

21
22

V

23

Z
Z
M
D
W
D

24
25
26
27
28
29

V

30

Rapporten mee
Juf Vierbergen jarig
Contactavond ‘verplicht’
Contactavond ‘verplicht’
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Sinterklaas

Schoolmaatschappelijk werk

Nieuwsbrief
Juf Lida jarig

19.00 uur: Kerstviering groep 4-8
in de kerk
9.45 uur: kerstviering groep 1-3
in de kerk
Alle groepen zijn ’s middags vrij
Vakantie
Vakantie

V
Z

21
22

Z

23

M
D
W
D
V
Z

24
25
26
27
28
29

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie

D
V
Z
Z
M
D

24
25
26
27
28
29

Z
M

30
31

Vakantie
Vakantie

W
D

30
31

Kijkmorgen groep
3-6
Kijkmorgen groep
7-8

8.15 uur: voorleesontbijt:
12.00 uur vrij

Vakantie

Samen groeien
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Februari
V 1
Z
2
Z
3
M 4
D 5

Maart
V
Z
Z
M

1
2
3
4

D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie

W
D
V
Z
Z
M

20
21
22
23
24
25

W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
V
Z
Z
M
D

21
22
23
24
25
26

W

27

Vakantie

D

26

D

28

Vakantie

W
D
V
Z
Z

27
28
29
30
31

Juf Hennie van T. jarig
Nieuwsbrief
Juf Steller jarig Projectweek
Juf Kooij jarig Projectweek
Projectweek
Projectweek
Projectweek
Juf Klaassen jarig
Projectweek
Projectweek
Projectweek
Afsluitingsavond projectweek
(leerlingen om 12.00 uur uit)

April
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Controle hoofdluis

Nieuwsbrief

Biddag: vrij

Studiedag (alle leerlingen vrij)

Rapporten gaan mee

M
D
W
D

1
2
3
4

V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Z
Z
M
D
W
D

20
21
22
23
24
25

V

26

Koningsdagspelletjes en ontbijt
Nieuwsbrief

Z
Z
M
D

27
28
29
30

Koningsdag
Vakantie
Vakantie
Vakantie

Kijkmorgen groep 3–6
Kijkmorgen groep 7-8
Nieuwsbrief

Voetbal jongens groep 6-8
Finale voetbal (’s avonds)

Deze week entreetoets gr. 7
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Goede vrijdag
1e paasdag
2e paasdag

Contactavond ‘facultatief’
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Mei
W 1
D 2
V 3
Z
Z
M
D
W
D

4
5
6
7
8
9

V

10

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Dodenherdenking
Vakantie
Bevrijdingsdag
Controle hoofdluis

Juni
Z
1
Z
2
M 3
D
W
D
V
Z
Z

4
5
6
7
8
9

M

10

Juli
M 1
D 2
W 3
Schoolfotograaf

Wenmiddag nieuwe kleuters
Juf Van Hattum jarig

D
V
Z
Z
M
D

4
5
6
7
8
9

Juf Van Reenen jarig
Nieuwsbrief

W

10

D

11

V
Z
Z
M

12
13
14
15

D

16

Afscheid groep 8

W

17

D
V

18
19

Snoep strooien
Wenuurtje groep 3-8, rapporten
mee
‘s middags vrij

Z
Z
M
D
W
D

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Deze week grote schoonmaak
Juf Verwoert jarig

Vakantie
Vakantie
Z

11

Z
M
D
W

12
13
14
15

D

16

V

D

11
Vakantie
Juf Van Binsbergen jarig
Vakantie
Vakantie
Juf Hennie Z. jarig

W
D
V
Z

12
13
14
15

Z

16

17

M

17

Z
Z

18
19

D
W

18
19

M
D
W
D
V
Z

20
21
22
23
24
25

D
V
Z
Z
M
D

20
21
22
23
24
25

Z
M
D

26
27
28

W
D
V

26
27
28

Groepsverdeling naar ouders

V
Z
Z

W

29

Nieuwsbrief

Z

29

Juf Willemsen jarig

M

29

D
V

30
31

Hemelvaartsdag
vrij

Z

30

D
W

30
31

Orthopedagoog

Atletiektoernooi groep
6-8

Oudervergadering
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Vakantie
Meester Zaaijer jarig
Controle hoofdluis

Schoolreis groep 3-6 (andere groepen vrij)

Studiedag (alle leerlingen vrij)

Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Vakantie
Juf Van Ingen jarig
Vakantie
Vakantie
Maandag 2 september 2019 eerste
schooldag

Samen groeien
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18 Namen en adressen
In verband met de nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy worden er geen namen en
adresgegevens meer in de Schoolgids vermeld. U kunt altijd de school bellen, mailen of bezoeken
om meer informatie te ontvangen over de betreffende leerkracht(en) van uw kind(eren).

18.1 Adresgegevens school
Basisschool “De Wegwijzer”
Nedereindsestraat 27d
4041 XE Kesteren
Postbus 83 4040 DB Kesteren
Brinnr.: 04LI
KvK: 30249028
 0488 – 481611
e-mailadres:
directie@wegwijzerkesteren.nl
(directie)
ib@wegwijzerkesteren.nl
(IB-er)
administratie@wegwijzerkesteren.nl
(administratie)
info@wegwijzerkesteren.nl
(algemeen)

18.2 SSBB
Voor meer informatie over de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe verwijzen we u naar de site:
www.ssbb.nl.

18.3 Buitenschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 werkt onze school samen met gastouderbureau ‘Klik’ te Kesteren. Informatie is te
vinden op www.bunderbos.nl, onder het kopje ‘gastouderbureau’.

18.4 Overige namen en adressen
Schoolbegeleidingsdienst
Onze school wordt op onderwijskundig gebied o.a. ondersteund door Driestar Educatief en ons samenwerkingsverband Berséba. Hier werken orthopedagogen die desgevraagd leerlingen van ons kunnen testen.
Driestar, Gouda:
Burg. Jamessingel 2, 2803 PD GOUDA. Postbus 368, 2800 AJ GOUDA.
Telefoon: (0182) 54 03 33
Fax: (0182) 53 84 49
info@driestar-educatief.nl
Berséba, Ede:
Telefoon: (0318) 66 52 66
g.vanroekel@Berseba.nl
www.berseba.nl
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GGD Rivierenland
Heeft u vragen, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg?
Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.0016.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
GGD Gelderland Zuid / vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS)
Onze school is aangesloten bij deze vereniging. We ontvangen van hen bestuurlijke ondersteuning.
Kastanjelaan 12; Postbus 5; 2980 AA Ridderkerk; 0180 442675
Onderwijsinspectie
De inspectie is onder meer belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ook ziet de inspectie
erop toe dat scholen zich houden aan wettelijke regelgeving.
Rijksinspectiekantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht (Park Voorn 4) tel nr. (030) 6690600, telefax
(030) 6622091

18.5 Vervolgscholen
De school onderhoudt goede contacten met de vervolgscholen in Kesteren en omstreken. De meeste leerlingen vervolgen hun studie op het VMBO, HAVO en VWO. In groep 8 doen we er alles aan om tot een goede en verantwoorde keuze te komen. Bekende vervolgscholen vindt u in het kader.
Van Lodenstein College, locatie Kesteren
Groenschool Helicon te Kesteren
VMBO, HAVO en VWO
VMBO
Kasteelstraat 2
Industrieweg 4
4041 JB Kesteren
4041 CR Kesteren
 0488 481206
 0488 481310
Ichthuscollege Veenendaal
Chr. Lyceum Veenendaal
scholengemeenschap voor VMBO (theoretische scholengemeenschap voor VMBO (theoretische
leerweg) HAVO en VWO
leerweg), HAVO, VWO
Vondellaan 4
Kerkewijk 149
3906 EA Veenendaal
3904 JC Veenendaal
 0318 543210
 0318 500621
Chr. Scholengemeenschap Veenendaal
scholengemeenschap voor VMBO
Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal
 0318 509600
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SGM Pantarijn Rhenen, afdeling Kesteren
VMBO
Nieuw adres nog niet bekend
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