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"BLIJF JE VERWONDEREN, 
ZIE IN HET GEWONE HET BIJZONDERE. 

OPEN JE OREN EN JE LUISTERT, 
OPEN JE HART EN JE HOORT. 
OPEN JE OGEN EN JE KIJKT, 

MAAR NIETS IS WAT HET LIJKT. 
LAAT JE OVERDONDEREN EN 

ZIE IN HET DAGELIJKSE HET BIJZONDERE" 
 

(Huub van de Lubbe) 
 
 
 
 

De missie van de school is zo geformuleerd: 
 

Blijf je verwonderen: 

‘Wij werken samen vanuit de eigenheid van een ieder.  
Dit doen we op een respectvolle, positieve en creatieve manier.’  

Dit doen we d.m.v. interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs. 
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Voorwoord 

De schoolgids die nu voor u ligt, is bedoeld om informatie te geven over de KBS. Wolderweide. U vindt 
er veel gegevens in over onze school. We hopen dat u hem met plezier en interesse zult lezen. De gids 
is bedoeld voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben en voor ouders van toekomstige 
leerlingen.  

Wij zijn een katholieke basisschool. Een school in beweging, waar een ieder de kans krijgt om zijn of 
haar talenten te ontwikkelen. Dit doen wij door het aanbieden van uitdagend en betekenisvol 
onderwijs.  
Uitgangspunt van onze school is dat een kind met plezier naar school gaat. Dat is de basis van waaruit 
we werken. We willen daarbij kinderen een veilige plek geven en alle ondersteuning die ze nodig 
hebben bij hun ontwikkeling. U mag van ons dan ook verwachten dat we streven naar een positief 
onderwijskundig klimaat waarbij we goede resultaten belangrijk vinden. De ontwikkeling van de school 
staat niet stil. Steeds zijn we erop gericht ons onderwijs te verbeteren. Ons streven is het bieden van 
onderwijs op maat. Een belangrijke werkvorm hierbij is het zelfstandig werken en het gedifferentieerd 
en coöperatief leren. In alle groepen wordt gericht aandacht besteed aan de zelfstandigheid van 
kinderen.  

We willen een school zijn waar het leren, het op een goede manier met elkaar omgaan, het vieren en 
het beleven van plezier goed samen gaan. Alle kinderen moeten zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. 
Daaruit vloeit voort, dat we optreden tegen pesten en geweld. Het komt ook tot uiting in onze omgang 
met de groep, en hoe we omgaan met goede en slechte berichten. We vinden het belangrijk dat 
kinderen zelfvertrouwen hebben. Weten waar je goed in bent, waar je grenzen liggen en daarvoor ook 
gewaardeerd worden.  

We zijn ons ervan bewust dat zonder belangstelling en hulp van ouders het werken op school er heel 
anders uit zou zien en zijn blij dat we met veel ouders een goed contact hebben. Immers, opvoeding 
en onderwijs dient een wisselwerking te zijn tussen ouders en school. Overleg tussen ouders en school 
is dan ook van belang om goed op elkaar afgestemd te blijven.  

 

In deze schoolgids kunnen we niet de hele inhoud van ons 
onderwijs weergeven. We noemen wel enkele 
uitgangspunten en doelen. Voor praktische informatie over 
het schooljaar verwijzen wij u naar de website.  

We hopen dat we u met deze gids een goed en reëel beeld 
van onze school geven en we zijn benieuwd naar uw reacties. 
Vanzelfsprekend zijn we bereid om de inhoud van deze gids 
nader toe te lichten.  
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Beschrijving van de school Wolderweide 
De naam van onze school is KBS Wolderweide. Deze is vernoemd naar de wijk waarin de school ligt 
'Harderweide' en naar het 'Wolderwijd' wat 1 van de Veluwerandmeren is. Jarenlang zijn wij een 
dislocatie geweest van de KBS Alfons Ariëns onder de naam 'de Wijde Blik' en later onder de naam 
'Alfons Ariëns, locatie Drielanden'. In het schooljaar 2017-2018 zijn wij een zelfstandige school 
geworden. Wij geven onderwijs aan ongeveer 350  kinderen verdeeld over 15 groepen. In januari 
2023 starten wij de 16de  (instroom) groep. 
 
 

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO Flevoland en Veluwe)   

De drie katholieke scholen in Harderwijk (Wolderweide, de 
Dominicus Savio en de Alfons Ariëns) maken deel uit van de 
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en  Veluwe (SKO 
Flevoland Veluwe). De stichting vormt het bevoegd gezag over 27 
katholieke bassischolen in het primair onderwijs in Flevoland en op 
de Veluwe. 
De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur(CvB). De 
omvang van het CvB is bepaald op 2 leden: voorzitter van het CvB en 
lid van het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen 

beschikken over de expertise van een stafdienst. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het 
ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en met het beleid 
voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. 
Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en andere 
activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren 
van een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. Het CvB legt vervolgens aan de raad 
van toezicht(RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over 
de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In 
dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belangstellenden goed en volledig te 
informeren.  
 
Postadres                                                Bezoekadres                                     Secretariaat 
SKO Flevoland en Veluwe                    SKO Flevoland en Veluwe              E-mail secretariaat@skofv.nl 
Postbus 608                                            Meentweg 14                                  Website: www.skofv.nl 
8200 AP Lelystad                                   8224 BP Lelystad                             tel: (0320) – 22 50 40 
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De school  

Identiteit 

SKO-scholen vervullen een educatieve taak, die zij 
mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en 
morele waarden die hun bedding en voedingsbodem 
vinden in de katholieke traditie. Geïnspireerd op het 
leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn 
getreden, geeft de SKO op eigentijdse wijze vorm aan 
de overdracht van die waarden en normen, die in de 
christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn. 
 
SKO -scholen profileren zich hiertoe op vier gebieden, te weten: 

- Gemeenschapsvorming 
- Vieren 
- Leren 
- Dienen 
-  

De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor alle leerlingen op de SKO-scholen. 
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De 
katholieke grondslag houdt verder in dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel “. Dat vindt 
zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor 
elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang 
met elkaar. 
Bij dit alles gaan we ervan uit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit leerlingen 
en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel 
uit van de gemeenschap die wij 'school' noemen.  
De katholieke grondslag van de SKO- scholen sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door 
kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat ze de katholiek 
uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. 
Daarbij gaat het om christelijke feesten en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en 
die soms worden georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke parochie.  
Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen het 
gebied 'geestelijke stromingen' komen die godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te 
oordelen. 
 
Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op de SKO-scholen. Zij onderschrijven de algemeen 
christelijke uitgangspunten en leven die voor.  
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Wie werken er op onze school? 
 
Bijna alle leerkrachten van onze school zijn groepsleerkrachten. Een aantal leerkrachten heeft daar 
een volledige weektaak aan. Ook kunnen er twee leerkrachten voor de groep staan, waarbij elk van 
hen bepaalde dagen of dagdelen voor zijn/haar rekening neemt. Door regels rondom zwangerschaps- 
en ouderschapsverlof van leerkrachten, kan het incidenteel voorkomen dat er tijdelijk drie 
leerkrachten aan een klas verbonden zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden, maar soms is 
dit niet te voorkomen. 
Alle leerkrachten vervullen extra taken die van belang zijn binnen de organisatie van de school, zoals 
het organiseren van festiviteiten, het begeleiden van buitenschoolse sportactiviteiten, zitting hebben 
in werkgroepen waarbij vorm gegeven wordt aan onze visie en werkwijzen uitgediept worden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het zelfstandig werken, het aanpassen van de verslagen of het ontwikkelen 
van het anti- pestbeleid.  De groepsverdeling staat vermeld op de website. 
 

Management  
 
Ons managementteam bestaat uit een directeur, 2 bouwcoördinatoren, 2 intern begeleiders en één 
van de specialisten.  
 

Functie Naam Omschrijving 

Directeur Maarten Hoekman De directeur houdt zich vooral bezig met algemene 
beleidszaken. Hij draagt de 
eindverantwoordelijkheid. 

Bouwcoördinator(en) Monique Mensink 
 
Dorothee Rood 

Zij is aanspreekpunt voor de bovenbouw en 
ondersteuning directie. 
Zij is aanspreekpunt voor de onderbouw. 

Intern begeleider(s) Petra Huisman 
Ellianne Daamen 

Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg binnen onze  
school. 

Specialisten / 
coördinatoren  

Menno Bruijn 
Simone Meijer 
Hillyanne Hurink 
Ankie Huijsmans 
Josine Brüger 
Laura van den Boogert 
Monique Mensink 

Onderwijskundig ondersteuner 
Rekencoördinator 
Taalcoördinator  
Schoolopleider / Stage begeleider 
Co-teacher 
Cultuur coördinator 
Verrijkingsklas 

 
Het managementteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Zij 
ondersteunt de teamleden en stuurt hen aan bij de uitvoering van hun taken.  
 
Dit houdt onder andere het volgende in: 

• Zorgen voor het stroomlijnen van het overleg tussen leerkrachten. 

• Uitvoeren van het onderwijsbeleid. 

• Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs 

• Het verzorgen van de taakverdeling van de locatie en toezicht houden op de uitvoering 
ervan. 

• Het voeren van beleidsvoorbereidend overleg  

• Zorgdragen voor de begeleiding en inwerking van nieuwe collega's 

• Aanspreekpunt zijn voor ouders na de groepsleerkracht 
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Groepen/leerkrachten schooljaar 2022- 2023 
 

Groep                           Leerkracht     werkdagen Leerkracht  werkdagen 

Instroomgrp vanaf jan ‘23 Juf Margaret m-di-w Juf Laura vd B do-v 

½  (de Rupsen) Juf Melinda m-di-w Juf Mandy do-v 

½  (de Bijen) Juf Caroline m-di-w-do Juf Linda T v 

½  (de Vlinders) Juf Ellis m-di-w Meester Jesper * do-v 

½  (de Lieveheersbeestjes) Juf Linda T m-di Juf Carola w-do-v 
3 A Juf Ankie Hele week   

3 B Juf Laura S m-di-w Juf Sandra do-v 

4 A Juf Linda R m-di Juf Bettine w-do-v 

4 B Juf Linda S m-di-w Juf Ciska do-v 

5 A Juf Elvira Hele week   

5 B Juf Annemarie m-di Juf Samantha w-do-v 
6 A Juf Dorothee m-di-do-v Juf Hillyanne w 

6 B Juf Sandra m Juf Simone di-w-do-v 

7 Meester Lars m-di-w-v Juf Hillyanne do 

7/8 Meester Menno m-w-do-v Juf Hillyanne di 

8  Juf Josine m-di-(w) Juf Roos (w)-do-v 

*Meester Jesper is een WPO student (laatste jaar student KPZ) 
Zorgteam 

Onze interne begeleiders (Petra Huisman en Elianne Daamen) kan een beroep doen op een aantal 
ketenpartners: de orthopedagoog van SKO (Mariëlle Seinen), de leerplichtambtenaar (Fatima Taytak), 
een medewerker van het CJG (Anne-Marie van de Mheen) en medewerkers van de GGD, t.w. een 
jeugdverpleegkundige (Marjo van der Vegt) en een logopediste (Paula Groen). 

Intern begeleider 
Interne begeleiding (IB) omvat vooral twee zaken: de organisatie van de zorgverbreding en de steun 
aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern 
begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en analyseren op het gebied van gedrag, 
werkhouding en op leergebieden. Samen buigen zij zich over het afstemmen van het 
onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften op pedagogisch en didactisch gebied. Tevens initiëren zij 
onderwijsvernieuwingen en borgen zij de kwaliteit van het onderwijs. 

Systeembeheerder 
De systeembeheerder houdt zich voornamelijk bezig met ICT werkzaamheden. Het beheer van het 
computernetwerk is in handen van juf Marianne Tanis, meester Lars Boelens en Comlog. 
Mocht u -via bijvoorbeeld uw werk- aan ICT-hardware kunt komen, dan houden wij ons aanbevolen. 
Ook apparatuur die door het bedrijfsleven wordt vervangen, kunnen wij vaak nog goed gebruiken.  
 

Stagiaires en werkplekopleiding 
KBS Wolderweide is een opleidingsschool. We zijn een school die plaats wil bieden aan mensen die 
zich oriënteren en zich willen bekwamen in het beroep van groepsleerkracht. Dit betekent dat PAB0-
stagiair(e)s een of meerdere dagen, afhankelijk van hun studiejaar, stage lopen in een klas. Zij geven 
ook les in de groep. De groepsleerkracht begeleidt en beoordeelt de student en blijft 
eindverantwoordelijk.  
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WPO-studenten 
De school biedt plaats aan werkplekopleidingstudenten (WPO). Dit zijn studenten die in het vierde jaar 
zitten van de opleiding Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO). Zij werken gedurende een jaar, 
twee dagen per week zelfstandig in een groep. De studenten krijgen de kans een jaar lang ervaring op 
te doen en de verantwoordelijkheid te dragen voor een positief onderwijskundig klimaat en goede 
leerprestaties. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de vaste leerkracht van de groep en het 
managementteam. Dit schooljaar staat meester Jesper in groep ½ C (de Vlinders) als WPO-er. 
 
Opleider in school 
De vierdejaarsstudent wordt beoordeeld door een Opleider in school. De Opleider in school is de spin 
in het web tijdens de schoolstage en begeleidt stagiair(e)s in hun professionele ontwikkeling. We 
werken samen met de Katholieke PABO in Zwolle (KPZ) in het opleiden van toekomstige leerkrachten.  
Op de Wolderweide is juf Ankie Huijsmans de opleider in de school 
 
Stageleergroep 
Eerste-, tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten van de KPZ maken deel uit van een stageleergroep. 
Deze werkgroep staat onder leiding van een docent die gespecialiseerd is in het begeleiden van de 
studenten: de opleider in school. Tijdens bijeenkomsten van de stageleergroep wisselen studenten 
kennis en ervaringen uit. Het leren van en met elkaar staat centraal en daarnaast verdiepen studenten 
zich in een onderwerp en voeren daarover een klein onderzoek uit. Op deze manier worden de 
studenten in de stageleergroep voorbereid op de praktijk en is het onderzoek van betekenis voor de 
school. 
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Waar de school voor staat 

Visie op burgerschap en sociale integratie 
Bij ons op school draait het om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming 
van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven.  
 
 
Wij streven dit na door:  
• te werken aan de brede vorming van kinderen. 
• zorg te dragen voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;  
• respect en vertrouwen in elkaar centraal te stellen en te werken aan de vergroting van de 
veiligheid. 
Vanuit deze visie mogen onze kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren 
op een plezierige, verdraagzame manier met elkaar omgaan en voor elkaar iets te betekenen. 
Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. De school als gemeenschap is een 
'oefenplaats'. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en 
houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen 
en de wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap. Vanuit deze basis maken de kinderen 
kennis met andere gemeenschappen (buurt-wijk-stad) en leren ook daarin te participeren. Gedurende 
hun schooltijd wordt de (Ieef)-wereld van de kinderen steeds groter. 
Bij burgerschapsvorming staan de volgende drie domeinen centraal: 
• democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming;  
democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden  
• participatie - kennis over de basiswaarden  en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en 
houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen  
• identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 
 
Onderwijsaanbod  
Het onderwijsaanbod op onze SKO scholen is dan ook gericht op: 
1. de bevordering van de sociale competenties; 
2. openheid naar de samenleving en de diversiteit daarin, alsmede van bevordering van deelname 

aan en betrokkenheid bij de samenleving;  
3. bevordering van basiswaarden en van de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in 

de democratische rechtsstaat; 
4. een leer- en werkomgeving waarin burgerschap zichtbaar is en die de leerlingen mogelijkheden 

biedt om daarmee zelf te oefenen. 
  
De bovenomschreven visie vertaalt zich op schoolniveau in de volgende kerndoelen:  
• De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de 

burger 
• De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 
• De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in 
opvattingen en mensen 

• De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
de anderen 

• De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als 
consument 
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Concreet omschreven in de volgende “burgerschapscompetenties”: 
• Reflectie op eigen handelen 
• Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens 
• Respectvol luisteren en kritiseren van anderen 
• Ontwikkelen van zelfvertrouwen 
• Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de 

leefomgeving 
 
Omdat iedere school zich in een andere sociale context bevindt, zoekt iedere school naar het aanbod, 
dat het beste aansluit bij de directe leefomgeving en schoolpopulatie van iedere school, zonder daarbij 
de algemeen geldende aspecten uit het oog te verliezen.   

Kind en onderwijs 
Wij streven op KBS Wolderweide naar een veilige pedagogische omgeving: kinderen worden door 
leerkrachten zoveel mogelijk positief benaderd, er wordt een actief anti-pestbeleid gevoerd. Er is een 
pestprotocol en we zijn een Kanjerschool. 
Als tweede component zien wij de “didactische omgeving”. Kinderen moeten zich veilig voelen om aan 
de slag te gaan met de leerstof. Dit wordt bereikt door binnen de klassikale setting waarin wij werken, 
differentiatie toe te passen bij instructie, verwerking en op het niveau van tempo, beleving en 
interesse. Verder wordt door planmatig handelen en opbrengstgericht werken en door de inrichting 
van de leerlingenzorg, aan kinderen op een efficiënte manier hulp geboden wanneer ze dat nodig 
hebben. 
 
Er wordt uitgegaan van de volgende didactische uitgangspunten: 

• De leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; 

• Het onderwijs richt zich op een gelijkmatige ontwikkeling van de leerling, waarbij kennis, sociale 
vaardigheden, culturele vorming, creativiteit en lichamelijke ontwikkeling de aandacht krijgen; 

• Het onderwijs wordt zo gegeven dat het bijdraagt tot creatief denken en zelfstandig werken; 

• Het onderwijs wordt zo gegeven dat er ruimte is voor verschillende werkvormen, differentiatie en 
individualisatie; 

• Het onderwijs doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. 
 
De bovengenoemde uitgangspunten vinden een vorm in de volgende concepten: 

• Adaptief onderwijs 

• Zelfstandig werken 

• Coöperatief leren 
 

Adaptief onderwijs 
Binnen het concept ‘adaptief onderwijs’ wordt het onderwijs afgestemd op het kind: wat kan het kind 
(al), wat wil het kind graag, hoe leert het kind het beste, wat is het werktempo van het kind. Dit houdt 
in, dat er in de groepen een grote mate van differentiatie plaatsvindt. 
 
Zelfstandig werken 
Binnen het concept ‘zelfstandig werken’ nemen keuzemomenten, planning en eigen 
verantwoordelijkheid van de leerling een grote plaats in. Door de school loopt wat dit betreft een rode 
lijn die start in groep 1 en eindigt in groep 8. In groep 1 wordt deze rode lijn gestart met kies- en 
planborden, krijgt in groep 4 een vervolg met dagtaken en wordt vanaf groep 5 als het ware voltooid 
via het werken met weektaken. 
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Coöperatief leren 
Binnen het concept ‘coöperatief leren’ wordt er van uitgegaan, dat kinderen niet alleen leren van de 
leerkracht, uit boeken of andere media, maar dat kinderen ook van - en met elkaar leren. Dit houdt in, 
dat kinderen regelmatig opdrachten uitvoeren in kleine, wisselende groepjes, presentaties houden etc. 
 
De vijf basiskenmerken die typerend en bepalend zijn voor coöperatief leren zijn: 

1. Positieve wederzijds afhankelijkheid, 
2. Individuele verantwoordelijkheid, 
3. Directe interactie, 
4. Samenwerkingsvaardigheden, 
5. Evaluatie van het groepsproces. 

 
Coöperatief leren is een waardevolle werkwijze omdat het: 

- leerlingen uitdaagt tot actief en constructief leren, 
- interactie tussen leerlingen stimuleert, 
- verschillen tussen leerlingen benut als kansen om van elkaar te leren, 
- een bijdrage levert aan het realiseren van een goed pedagogisch klimaat. 
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De school onderwijskundig 
 
Gemiddeld zit een kind acht jaar op de basisschool. In die acht jaar vindt een belangrijk deel van de 
ontwikkeling plaats. Als basisschool hebben wij veel mogelijkheden om het kind bij die ontwikkeling 
zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
Wij willen bereiken dat ieder kind via een (ononderbroken) leer- en ontwikkelingsproces die kennis en 
vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens 
te worden in een multiculturele samenleving. Dat gaat het best in een omgeving waar leerlingen zich 
thuis voelen. Versterken en verbeteren van het schoolklimaat is dan ook een van onze doelen. De in 
gebruik zijnde en nog aan te schaffen onderwijspakketten en de scholing van leerkrachten waarborgen 
het bovengenoemde leerproces en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen. 
 

Onze werkwijze  
 
Er is nogal wat veranderd sinds u en wij naar de basisschool gingen: andere materialen, andere 
werkwijzen en misschien ook wel een andere benadering.  
 
In de onderbouw werken wij, indien mogelijk, met heterogene leeftijdsgroepen. Dat wil zeggen dat 
binnen een groep, kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen van elkaar kunnen zien en leren hoe er bijvoorbeeld lees- en schrijfactiviteiten in het spel 
worden ingezet en horen waarover en hoe er gepraat wordt. Kinderen kunnen meedoen met 
activiteiten die vragen om samenwerking en krijgen op die manier veel meer stimulansen en 
uitdagingen dan wanneer ze met kinderen van ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau bij elkaar 
zitten. 
 
Vanaf groep 3 werkt de school met een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van 
dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Zij krijgen in principe dezelfde basisstof aangeboden in een 
klassikaal systeem. De ontwikkeling van kinderen verloopt echter niet op hetzelfde moment op 
dezelfde manier. Daarom vinden we het ook belangrijk om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de 
individuele ontwikkeling van elk kind afzonderlijk. Om een optimaal leerrendement te behalen maken 
we afwisselend gebruik van vormen van zelfstandig werken, gedifferentieerd werken en coöperatief 
leren. 
 
Bij het zelfstandig werken is het van belang dat kinderen 
altijd eerst zelf proberen oplossingen te vinden voor een 
opdracht. De leerkracht is niet meer op ieder moment 
voor alle leerlingen beschikbaar. Tijdens het zelfstandig 
werken krijgen steeds andere kinderen individueel of in 
kleine groepjes uitleg aan de instructietafel.  
 
Het leren omgaan met uitgestelde aandacht van de 
leerkracht vergt de nodige extra inzet van de leerlingen en 
de leerkrachten zelf. In alle groepen zijn afspraken 
gemaakt over de 'spelregels' van het zelfstandig werken. In principe zijn die regels in de gehele school 
hetzelfde. In het volgende hoofdstuk wordt het onderwijsinhoudelijk beschreven. 
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Onderwijsactiviteiten 

Levensbeschouwelijk onderwijs 
Wolderweide is een school op katholieke grondslag. Dat houdt in, dat er vanuit een katholieke 
levensovertuiging gewerkt wordt aan de vorming en opvoeding. De school neemt het Evangelie als 
uitgangspunt van handelen. Hierbij denken we aan zaken als: rechtvaardigheid, sociale vorming, 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, dienstbaarheid, geborgenheid, blijheid, vertrouwen, vergeving, 
tolerantie en bezinningsmomenten. 

Vieringen en projecten  
In de loop van het jaar staan wij stil bij belangrijke christelijke feesten: advent periode, Kerstmis, de 
periode voor Pasen (40 dagentijd), het paasfeest, Hemelvaart, het pinksterfeest. Met de leerlingen 
staan we stil bij de betekenis van deze feesten en zoeken een relatie met het alledaagse leven. Om de 
feesten extra luister bij te zetten, organiseren we ook vieringen (vaak in de school en soms ook in de 
kerk of in de wijk). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wekelijks is er in elke klas een reflectiemoment met kaarsjes. Er wordt stilgestaan bij blijde en 
verdrietige momenten die voorkomen in de belevingswereld van kinderen. Elk kind krijgt de 
gelegenheid om hier op een persoonlijke manier uiting aan te geven. 

 

Catechesemethode 
We maken gebruik van de catechesemethode Hemel en Aarde. In ons catecheseonderwijs geven wij 
aandacht aan ervaringscatechese, aan de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en maken wij 
kinderen bewust van eigen geloof en gevoelens. Wij proberen in te spelen op ontwikkelingen en 
veranderingen in zowel de kerk als de samenleving. Het team is jaarlijks in gesprek welke invloed onze 
katholieke identiteit heeft op het dagelijkse werken op onze school. 
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Onderwijs 
 
Kleuters 
In de onderbouw werken wij thematisch. Thema’s zijn bij uitstek geschikt om de link te leggen naar de 
samenleving. De leerkracht draagt een onderwerp aan, de actualiteit doet dat of de tijd van het jaar 
(het seizoen) geeft voldoende aanleiding. Aan de hand van het gekozen thema wordt samen met de 
kinderen een woordweb ingevuld. De kinderen vertellen wat hun associaties zijn bij het thema. 
Vervolgens zorgt de leerkracht voor een beredeneerd leerstofaanbod. Dit kan worden aangevuld met 
ideeën of activiteiten die door de kinderen bedacht zijn en die binnen het thema passen. Door kinderen 
actief bij de voorbereiding en invulling van een thema te betrekken, weet de leerkracht waar de 
belangstelling van de kinderen ligt en is de betrokkenheid van de kinderen groot.  
In de kleutergroepen komen kinderen spelenderwijs in aanraking met letters en cijfers zodat er een 
basis wordt gevormd voor groep 3. We proberen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

 
KIJK! 
Om de ontwikkeling van uw kind te volgen, gebruiken wij kleutervolgsysteem KIJK! bij de groepen 1 en 
2. We observeren de kinderen dagelijks tijdens het spelen en tijdens andere activiteiten. Dit doen we 
aan de hand van 17 ontwikkelingslijnen, basiskenmerken en betrokkenheid. Onze observaties noteren 
we in het systeem. Twee keer per jaar registreren we de ontwikkeling van uw kind. Hier komt een 
overzicht uit van de ontwikkeling van uw kind. U krijgt dit middels het verslag van uw kind te zien. Voor 
de eerste registratie moet uw kind minimaal drie maanden op school zitten. 
 
Groepen 3 t/m 8. 
Het lezen, schrijven en rekenen zijn basisvaardigheden waar in groep 3 en 4 veel aandacht aan wordt 
besteed. Vakken als biologie, wereldoriëntatie, en verkeer worden in de groepen 1 tot en met 4 
veelal in thema's aangeboden.  

 
Vanaf groep 5 wordt er steeds meer aandacht 
besteed aan vakken als  aardrijkskunde, natuur en 
techniek, geschiedenis, en verkeer.  
De manier van werken is bij deze vakgebieden op 
elkaar afgestemd. Zo leren de kinderen dingen zelf 
te onderzoeken, experimenteren, oplossingen 
bedenken en conclusies trekken.  
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Sociaal emotionele vorming/kanjertraining  
 
De Kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel van de 
Kanjertraining is dat de kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken.  
 
Als school hebben wij de training gevolgd en vanaf 2010 mogen wij ons een officiële Kanjerschool 
noemen. 

De Kanjermethode heeft de volgende doelen 
De leerkracht wordt gerespecteerd.  
Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich 
op.  
Leerlingen durven zichzelf te zijn.  
Leerlingen voelen zich veilig.  
Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.  
Leerlingen kunnen hun gevoelens onder 
woorden brengen.  
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 
 
  

 
De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes 
 
Konijn (gele pet)  
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.  
Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.  
 
Tijger (witte pet)  
Is zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. 
De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.  

 
Aap (rode pet)  
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.  
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet over een ander.  
 
Pestvogel (zwarte pet) 
Uitdager, bazig, hork, pester  
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.  
 
Deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes.  
 
De Kanjerbasisregels 
In de klas wordt er gewerkt met de volgende 6 basisregels: 
Niemand speelt de baas. 
Niemand lacht uit. 
Niemand gedraagt zich zielig. 
We helpen elkaar. 
We vertrouwen elkaar 
Wij zijn eerlijk, zonder elkaar te kwetsen. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.kanjertraining.nl 
  

http://www.kanjertraining.nl/
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KanVAS 
Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale 
Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). KanVAS bestaat onder andere uit een sociogram, een 
leerlingenvragenlijst en een docentvragenlijst en brengt zo de voorwaarden om tot leren te komen en 
het sociaal functioneren van kinderen in kaart. 

Huiswerk 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is groot. Om de kinderen hier 
enigszins op voor te bereiden, geven wij de kinderen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) regelmatig 
huiswerk mee. Dit huiswerk kan bestaan uit allerlei onderdelen. Opdrachten, zoals het voorbereiden 
van een spreekbeurt of een boekbespreking, evenals het maken van een werkstuk of het leren van 
een proefwerk worden (deels) thuis uitgevoerd.  
 

21st  vaardigheden 
Onze kinderen leren in de 21ste 
eeuw.   
Een tijd waarin door de maatschappij 
andere vaardigheden als belangrijk 
worden gezien. 
De wereld verandert in een snel tempo.  
Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste 
eeuw, naast rekenen en taal, 
vaardigheden als samenwerken, 
communiceren, creativiteit, 
probleemoplossend denken, ICT 
geletterdheid, sociale en culturele 
vaardigheden erg belangrijk zijn. 
Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best 
kan inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. De rol van onze  leerkracht zal verder 
veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school 
de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie. Steeds meer wordt 
ICT een middel en geen doel. Veel van de 21st century skills komen al terug in de visie van ons 
onderwijs. Denk vooral aan samenwerken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Echter het 
onderwijs van de 21ste eeuw is aan het veranderen. We zien steeds minder kennisoverdracht en 
steeds meer kennisconstructie.    
Ons team blijft zich ontwikkelen en bekwamen om deze 21ste vaardigheden  op de juiste manier in te 
zetten in ons onderwijs.  
In de groepen 1 t/m 8 maken we gebruik van digitale schoolborden. Hiermee hebben de leerkrachten 
een hulpmiddel in handen waarmee het onderwijs leuker en interessanter wordt. 
Wij zetten steeds meer in op de digitale geletterdheid binnen ons onderwijs. De volgende 4 
speerpunten staan hierin centraal: ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en 
computational thinking.  
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Bewegingsonderwijs 
Voor alle kinderen is er bewegingsonderwijs in de sporthal 
die deel uitmaakt van het schoolgebouwen. 
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan naar buiten of krijgen 
bewegingsonderwijs in de speelzaal.   
De lessen worden verzorgd door de eigen groepsleerkracht 
en in de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht, samen 
met een beweegteam dat bestaat uit studenten van 
Landstede die de opleiding sport en bewegen volgen.  In 
verband met schoolzwemmen krijgen de kinderen uit 
groep 5 en groep 6 om de week één keer in de week 
bewegingsonderwijs.  
De doelen van de lessen bewegingsonderwijs zijn: de 
kinderen te laten bewegen, bewegingsvaardigheden 
aanleren, omgaan met elkaar en omgaan met elementen als spanning, verlies en winst.  
 
Schooljudo 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn wij een schooljudo-school voor de komende 3 jaar! Jaarlijks 
nemen 4 groepen deel aan het schooljudo programma. Dit schooljaar nemen de groepen 3 en 4 deel 
aan het schooljudo programma. 

Zwemonderwijs  
Voor de kinderen uit groep 5 en 6 is er om de week schoolzwemmen in het zwembad 'De Sypel' aan 
de Parkweg. De kinderen worden met de bus naar het zwembad gebracht. De gemeente betaalt het 
vervoer.  
 

Schooltelevisie  
De audiovisuele middelen die op school aanwezig zijn, worden door alle groepen regelmatig 
gebruikt. Er wordt gekeken naar programma's van Teleac/NOT zoals bijvoorbeeld: Koekeloere, 
Huisje-boompje-beestje, Nieuws uit de natuur en Zapp Weekjournaal. Naast deze wekelijkse 
uitzendingen, kijken we regelmatig naar uitzendingen die passen binnen een bepaald thema.  
 

Muziek  
Het muziekonderwijs is er op gericht dat de kinderen plezier, kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen, met elkaar over muziek te kunnen praten en op 
muziek te bewegen.  
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Expressievakken 
Bij tekenen en handvaardigheid streven we ernaar dat kinderen kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven waarmee zij gedachten en gevoelens op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in 
beeldende werkstukken.  

Kunstzinnige  vorming 
Genieten van een mooie voorstelling, samen werken aan een voorstelling, een bezoek brengen aan 
een museum, meespelen in een musical, zingen, bewegen en dansen .... Enkele voorbeelden van 
kunsteducatie en kunstzinnige vorming in school. Wij doen mee aan deze vorm van kunst- en 
cultuureducatie. De afdeling Onderwijs van Cultuurkust stelt voor scholen uit de gehele regio 
Kunstmenu’s samen, waar wij een keuze uit maken. Cultuurkust wordt gesubsidieerd door de 
provincie en de gemeente. Zij ondersteunen onze school met o.a. teambegeleiding, 
nascholingscursussen, onderwijsprojecten, voorstellingen en exposities.  
 

Wolderbieb                                                                                                                                                          

Alle kinderen kunnen gebruik maken van onze Bibliotheek op school, de Wolderbieb! De Bibliotheek 

op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen 

structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. 

Buitenschoolse activiteiten  
Naast de reguliere schooldagen zijn er ook activiteiten die buiten 

schooltijd plaatsvinden. We vinden het belangrijk om naast het 

lesgeven ook op een andere manier iets met elkaar te ondernemen. Zo 

wordt er jaarlijks een sportdag georganiseerd, de kinderen van groep 3 

t/m 8 mogen meelopen met de avondvierdaagse, de school neemt deel 

aan het schoolvoetbaltoernooi en het korfbaltoernooi. 

Schoolkamp, schoolreisjes en excursies 
Excursies zijn educatieve, maar ook recreatieve uitstapjes. Meestal 
worden de schoolreisjes gemaakt in het kader van natuuronderwijs of 
een speciaal project.  
Eenmaal per jaar gaan alle kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis. De 
groepen 1 en 2 (kleuters) hebben elk jaar een kleuter(thema)feest. 
Daarnaast gaan de leerlingen van groep 8 ieder jaar in mei of juni drie dagen op eindkamp. Het 
eindkamp voor groep 8 wordt voor een deel uit de ouderbijdrage en voor een deel uit een eigen 
bijdrage betaald. Voor schoolreisjes en kampen geldt dat het ons streven is, dat alle kinderen hieraan 
deelnemen. Voor ouders die niet in staat zijn de vrijwillige bijdrage te betalen heeft de school een 
fonds die dit betaalt, zodat de kinderen altijd mee kunnen. Als er redenen zijn, waardoor ouders een 
kind niet mee willen laten gaan op kamp of schoolreis biedt de school de leerling opvang in een nadere 
groep op school. 
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Methoden 
Levensbeschouwing:    Hemel en Aarde 
Aanvankelijk technisch lezen:   Veilig leren lezen 
Voortgezet technisch lezen:                             Avi-systeem niveau boekjes, Bouwlezen 
Taal:      Taal Actief4 
Spelling:     Taal Actief4 
Begrijpend lezen:                               Leeslink 
(Aanvankelijk) rekenen:              Wereld in Getallen 
Aardrijkskunde:     Meander 
Geschiedenis:     Brandaan 
Natuuronderwijs:    Naut 
Techniek:     Ontdekkasteel  
Verkeer:     Let’s go 
Aanvankelijk schrijven                                            Schrijfdans, Schrijfkriebels 
Schrijven:     Pennenstreken 
Engels:      Take it easy 
Sociaal-emotionele vorming:   Kanjertraining 
Muziek:     Moet je doen / 123 Zing 
Beeldende vorming:                                            Moet je doen 
Kunst & cultuur:                                            Moet je doen 
Meer- en hoogbegaafden:                              Pittige Plustorens 
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De praktijk: hoe gaat het in zijn werk? 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Voordat u uw kind aanmeldt, maken wij graag 
een afspraak met u om kennis te maken. Het is dan ook mogelijk de school van binnen te bekijken en 
een groep eens binnen te wandelen om de sfeer te proeven. Door vooraf deze schoolgids door te lezen, 
kunt u zich voorbereiden op dit bezoek. Tevens organiseren wij één keer per jaar een 'Open dag'. U 
bent dan ook van harte welkom om kennis te maken met onze school. Aangezien er de afgelopen 
periode veel aanmeldingen zijn, is het verstandig om ruim voor de 4de verjaardag van uw zoon/dochter 
een afspraak te maken.  
Na een gesprek, een kennismaking met de school en het lezen van onze schoolgids kunt u besluiten 
om uw zoon/dochter al dan niet op onze school te plaatsen. Kinderen van alle nationaliteiten en 
gezindten worden toegelaten, mits de ouders de identiteit van de school respecteren.  
 
Wij vinden het prettig als u uw kind opgeeft voordat hij/zij drie jaar is. Wij krijgen dan tijdig een beeld 
van het aantal kinderen dat op school komt. Eventuele jongere broertjes en/of zusjes kunnen 
tegelijkertijd worden ingeschreven.  
 
Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld door het invullen en ondertekenen van het 
inschrijfformulier. Wanneer uw kind in de maand juni of juli 4 jaar wordt, vragen  
wij de ouders om ermee in te stemmen de leerling pas na de zomervakantie te laten komen. Nieuwe 
leerlingen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, mogen ook na de zomervakantie starten. Kinderen die 
na 1 oktober 4 jaar worden, starten de dag daarna. Kinderen die in de loop van het schooljaar 
instromen tussen oktober en december noemen wij de herfst-leerlingen, dit zijn kinderen die kort of 
lang kunnen kleuteren. Of een kind lang of kort kleutert hangt volledig af van de gehele ontwikkeling 
van het kind. Wij gebruiken hierbij het observatie en registratie systeem van Kijk. Waarbij wij als 
school ervan uitgaan dat een gedegen basis belangrijk is voor de hele schoolloopbaan. Hierbij kijken 

wij naar de werkhouding en motivatie van deze kinderen omdat dit de basis is van het leren leren.   

Voor het eerst naar school  
Een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt u van ons bericht dat uw kind drie 
ochtenden mag komen kennismaken. Deze ochtenden draait uw kind mee in de groep waar het na 
zijn/haar vierde verjaardag ook naar toe zal gaan.   

Groepsindeling  
Bij het indelen van de kinderen hanteren we verschillende criteria. We kijken naar de cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, maar ook naar vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en 
zusjes, verhouding jongens/meisjes enzovoort. U zult begrijpen dat wij uiterst zorgvuldig te werk gaan 
bij het maken van een groepsindeling.  
 
Op onze school werken we met instroomgroepen, combinatiegroepen, maar ook met homogene 
groepen. U moet er rekening mee houden dat het niet altijd 
mogelijk is om de samenstelling van een groep gedurende 
de hele basisschooltijd ongewijzigd te laten. We hebben elk 
jaar weer te maken met factoren waar we geen grip op 
hebben.  
U moet hierbij denken aan aantallen leerlingen, 
beschikbaarheid van leerkrachten, onze financiële 
mogelijkheden en de lokalen die ons door de gemeente al 
dan niet ter beschikking worden gesteld. We streven naar 
zoveel mogelijk rust in de groepen en zullen alleen 
groepssamenstellingen wijzigen als dat echt niet anders kan binnen de organisatie van de school.  
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Aannamebeleid  

In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. 
Scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Aan iedere leerling die wordt aangemeld op 
onze school, moeten wij een passende onderwijsplek bieden. Dit geldt ook voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze onderwijsplek kan binnen onze school zijn of binnen een andere 
basisschool, regulier of speciaal. Het bieden van een passende onderwijsplek is niet altijd een 
makkelijke opgave. Scholen kunnen dit niet alleen en daarom zijn alle scholen aangesloten bij een 

samenwerkingsverband. Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werken daarin samen. 
Onze school maakte deel uit van samenwerkingsverband Zeeluwe. Alle scholen hebben een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat beschreven welke ondersteuning wij aan 
leerlingen kunnen bieden. Op de website van de school (www.wolderweide.nl)  staat een link naar dit 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
 
Ruimtelijke capaciteit van onze school 
KBS Wolderweide heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. Gezien het feit dat wij het 
belangrijk vinden dat kinderen elkaar kennen en wij feitelijk 16 lokalen tot onze beschikking hebben, 
is het noodzakelijk een toelatingsbeleid te formuleren om zodoende de schoolgrootte beheersbaar te 
houden. Binnen ons beleid is het streven om groepen niet verder te laten doorgroeien dan tot 
maximaal  28 kinderen.   

Bij het indelen van de kinderen hanteren wij verschillende criteria. Er wordt gekeken naar een 
evenwichtige verdeling, waarbij gelet wordt op zorg, sociale emotionele ontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling, de verdeling jongens / meisjes en vriendjes / vriendinnetjes. Ouders mogen hun 
voorkeur uitspreken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij school.  

Wij werken met maximaal 4 kleutergroepen waarin de groep 1 en 2 zijn 
samengevoegd.  Uitzondering is het schooljaar 22/23, dan starten wij in januari 2023 een 
instroomgroep met groep 1 kinderen. Uitgangspunt is een gemiddelde groepsgrootte van 28 
leerlingen. Broertjes en zusjes worden eerst ingeschreven en hebben voorrang, hierna op volgorde 
van inschrijving. Mocht de maximale hoeveelheid kinderen bereikt zijn in een groep, zullen wij gaan 
werken met wachtlijsten en/of uitgestelde plaatsing. 

Dit zal leiden tot een stabiele situatie van een school met een groei mogelijkheid tot maximaal 16 
groepen met het streven van een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen.  

In het geval van zij-instromers wordt steeds gekeken naar het aantal leerlingen van het leerjaar en de 
groepen om te beoordelen of zij-instroom mogelijk is. Hierbij worden dezelfde aantallen (streven van 
maximaal 28 leerlingen per groep) gehanteerd.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.wolderweide.nl/
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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 in Nederland aangesloten bij 
een regionaal samenwerkingsverband. 
Hiervan zijn er 77 in het gehele land.  
De school van uw kind werkt binnen het 
samenwerkingsverband Zeeluwe samen 
met  alle basisscholen   en scholen voor 
speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs in de gemeenten Nijkerk, 
Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, 
Nunspeet, Elburg en Epe. 
Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn: 

• terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures; 

• terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters); 

• alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. 
Het samenwerkingsverband Zeeluwe heeft in het ondersteuningsplan 
(www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplan)  vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden 
binnen de deelnemende scholen. 
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt 
gedwongen teruggeplaatst in het basisonderwijs. 
 

 

Zorgplicht 
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de 
verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te 
bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de 
school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een 
andere basisschool binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe of op een school voor speciaal 
(basis) onderwijs.  
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of 
bestuur van de school van uw kind, het samenwerkingsverband Zeeluwe of om ondersteuning vragen 
door een onderwijsconsulent. In het uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een 
landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: 
http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/ 
 
 

http://www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplan
http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
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Schoolondersteuningsprofiel  
Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de 
school kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien.  In dit 
profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vormgeeft en welke 
mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste 
ondersteuning werken alle scholen 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 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de 
leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe 
ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in 
intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. 
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze 
afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-
ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden. 
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.  

• kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden, 

• blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd, 

• is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht. 
 
Arrangementen 
Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt 
vastgelegd in een plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? 
Door wie? Met welk doel? Wanneer en hoe gaan we evalueren?  
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat 
alle direct betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind. 
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Ouderbetrokkenheid 
Het samenwerkingsverband Zeeluwe hecht er aan 
dat de school de ouders betrekt bij de 
ondersteuning van de leerlingen. Daarom vinden 
we het van groot belang dat ouders direct 
betrokken worden bij de eerste tekenen dat een 
kind meer ondersteuning nodig heeft. In sommige 
situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar 
ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te 
komen, is het wenselijk om daar met de ouders in 
alle openheid, maar ook in vertrouwen over te 
spreken. Ouders kunnen via de 
Medezeggenschapsraad van de school of via de 

Ondersteunings-planraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de 
school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). 
Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten. 
Meer informatie op de website: www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad 
 
Steunpunt Zeeluwe 
Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt Zeeluwe, 
bestaande uit deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de 
onderwijsbehoeften van het kind in beeld te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd 
kan worden. 
 
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs 
Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is 
om naar een speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een 
toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband 
Zeeluwe. 
Het samenwerkingsverband Zeeluwe geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het 
met de plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband Zeeluwe 
controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest. 
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.zeeluwe.nl/downloads  
 
Ondersteuningsmiddelen 
De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband Zeeluwe ondersteuningsmiddelen in 
euro’s.  Hiermee kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de 
schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden toegelaten tot het speciaal (basis) 
onderwijs. 
 
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen 
Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die 
doof/slechthorend zijn en/of taal-spraakproblemen hebben. 
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de 
basisscholen te ondersteunen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.  
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding.  Ook 
deze ondersteuning loopt via het Steunpunt Zeeluwe.   

http://www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad
http://www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad
http://www.zeeluwe.nl/downloads
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Informatie en ondersteuning van ouders 
Informatie over dit alles vindt u op de website van de school wolderweide@skofv.nl en op de website 
www.onderwijszorgkoepel.nl  
Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/emailadressen van de personen die u kunt raadplegen: 
Karin Verkerk (directeur-bestuurder Zeeluwe) of Henk Büscher (beleidsadviseur). 
Neem bij twijfel over de ondersteuning aan uw kind of als u meer wilt weten over passend onderwijs  
contact in eerste instantie contact op met de school of de hierboven genoemde personen. 
In samenspraak tussen scholen, ouders en samenwerkingsverband kunnen we eendrachtig werken aan 
het passende onderwijs voor onze kinderen. 
 
Bekostiging 
De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen 
de beschikbare middelen voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) 
samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de middelen over de scholen waar de extra 
ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten 
goede komen aan ondersteuning in de klas.  

Aanname van kinderen met een handicap: een fysieke en/of cognitieve beperking of een 
ontwikkelingsstoornis 
Naast de wettelijke plicht om aangemelde kinderen op te vangen en naast de plichten die 
voortvloeien uit de wet Passend Onderwijs staat de KBS. Wolderweide positief ten opzichte van de 
opvang van leerlingen met een handicap. 

Ons motto is: “Wij vinden bijzondere kinderen gewoon, 
 zoals we gewone kinderen bijzonder vinden”. 

 
▪ Wij stellen ons open voor ‘veelkleurige’ leerlingen en hun ouders, ongeacht afkomst, 

godsdienst, levensbeschouwing, cultuur, enz. 
▪ Daar wij een Katholieke school zijn, vragen wij ouders en leerlingen wel onze Katholieke 

identiteit te respecteren, zoals wij andere identiteiten zullen respecteren. 
▪ Opname van leerlingen met een handicap beschouwen wij als een verrijking voor de niet-

gehandicapte leerling. Door samen op te groeien, leren kinderen rekening te houden met 
elkaar en worden zowel kinderen met als zonder beperking voorbereid op een maatschappij 
waarin mensen met een handicap een volwaardige plaats innemen. 

▪ Verstandelijk beperkte leerlingen (zoals kinderen met het syndroom van Down), kunnen zich 
enorm optrekken aan leeftijdsgenoten zonder beperkingen: ze proberen ook datgene te 
bereiken. De kans om zich binnen onze school bijvoorbeeld sociaal-emotioneel sterk te 
ontplooien willen we hen bieden. 

▪ We proberen adaptief onderwijs te realiseren, waarbinnen we ons onderwijsaanbod 
aanpassen aan de individuele mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

▪ We willen tegemoet komen aan de wens van ouders om hun kind met een beperking, 
onderwijs te laten ontvangen in dezelfde sociale omgeving als waarin het kind opgroeit. 
 

  

mailto:alfonsariens@skofv.nl
http://www.onderwijszorgkoepel.nl/
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Ons streefdoel  

Het uitgangspunt van onze school is dat de aandacht van de leerkracht vooral dient uit te gaan naar 
het welbevinden en de betrokkenheid van een kind. Het kind moet ontspannen, betrokken en 
taakgericht zijn en in goed contact staan met klasgenoten en de leerkracht. Dit sociaal-emotioneel 
welbevinden bevordert dat kinderen leren en ontwikkelen. We proberen kinderen een veilige plek te 
geven en daarbij alle ondersteuning en uitdaging die ze nodig hebben bij hun ontwikkeling.  

Onze visie op de leerlingenzorg  
Bij adaptief onderwijs -het doelgericht en effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen- krijgt het 
ene kind meer tijd, instructie of hulp van de leraar dan het andere. Essentieel in het omgaan met 
verschillen is hoe we naar kinderen kijken en hoe we 'problemen' formuleren. Onderwijsbehoeften 
spelen hierbij een belangrijke rol. Onderwijsbehoeften formuleer je door aan te geven wat een kind 
nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. De centrale vraag is: wat vraagt het kind aan ons? Welke 
benadering, aanpak en instructie heeft het nodig? Tevens willen we te weten komen hoe we onze 
aanpak kunnen afstemmen op datgene wat dit kind nu nodig heeft, pedagogisch en didactisch.  
We zijn vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en de condities 
waaronder die het beste kunnen plaatsvinden. Met name de interactie tussen leerkracht en leerling, 
leerling en groep biedt aanknopingspunten: wat is hierin weinig effectief en hoe kunnen we daar 
verandering in aanbrengen? Wat werkt wel en hoe kunnen we dat uitbreiden? Het praten over 
onderwijsbehoeften stimuleert ons om anders te kijken naar kinderen.  
Afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van een leerling is cruciaal. Via 
planmatig werken richten we ons op het verbeteren van deze afstemming. We benoemen de 
onderwijsbehoeften van kinderen en vertalen deze naar wat dit betekent voor het handelen van de 
leerkracht.  

Leerlingenzorg op schoolniveau 
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het bestuur van een school om toe te zien op de algehele 
leef- en werkomstandigheden. Samen met de directie zorgt het bestuur voor ondersteuning in 
facilitaire zin, bijvoorbeeld door het vrijmaken van voldoende formatieruimte en het bieden van de 
gelegenheid om adequate nascholing te volgen.  
De directie van de school is formeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. 
Daarnaast zijn de intern begeleiders verantwoordelijk voor het inhoud geven aan het zorgbeleid.  
De leerkrachten zorgen primair voor hun groep en zij zijn verantwoordelijk voor het 
onderwijsleerproces in de groep.  
Bestuur, intern begeleiders en schoolteam bewaken gezamenlijk de kwaliteit van het geboden 
onderwijs waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen een voorwaarde is.  
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In het middelpunt van alle activiteiten op het gebied van de zorgverbreding staat het werk van de 
leerkracht in de groep, het primair proces. Onderwijs wordt gemaakt in de dagelijkse interactie tussen 
leerkracht en kinderen. Het is een taak voor het gehele team om te bevorderen dat ieder zich 
verantwoordelijk voelt voor de zorg van alle leerlingen.  
In een beleidsdocument hebben wij vastgelegd tot waar onze zorgmogelijkheden reiken.  

Leerlingenzorg binnen de groep 
Binnen de groep krijgt de leerkracht te maken met verschillende niveaus van zorg: sommige kinderen 
hebben geen extra begeleiding nodig, voor andere is uitgebreide hulp noodzakelijk.  
In de groep kunnen verschillende zorgniveaus onderscheiden worden:  

Algemene zorg  
De leerkracht geeft aangepast, adaptief onderwijs aan haar leerlingen. Zij probeert problemen te 
voorkomen door het onderwijs zo in te richten dat zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling tegemoet wordt gekomen. Zij geeft kwalitatief goed onderwijs aan de hand van het 
activerende directe instructiemodel (ADI-model) en elementen uit het expliciete directe 
instructiemodel (EDI-model). Dit betekent dat de volgende fasen in een les te herkennen zijn:  

• terugblik  

• presentatie/ instructie  

• (in)oefening 

•  individuele verwerking  

• terugkoppeling  
 
Tijdens verschillende lesfases is de leerkracht gericht op interactie, differentiatie, het activeren van 
de leerlingen, en het controleren van begrip via controle van begripvragen. Reflectie op het eigen 
handelen is een belangrijke leerkrachtvaardigheid. 
De grondhouding van de leerkracht is erop gericht kansen en ruimte te bieden aan het kind. Die 
houding wordt gekenmerkt door echtheid, waardering en empathisch begrijpen. 
 
 

 
Extra zorg 
De eerste problemen worden ervaren. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit signalering gegevens, uit de 
dagelijkse observatie of de problemen komen naar voren in een groepsbespreking.  
 
Zo nodig met behulp van de intern begeleider, zal de leerkracht een plan van aanpak (arrangement) 
voor de leerling op te stellen. Soms wordt een plan van aanpak pas opgesteld na een intern verricht 
pedagogisch en/of didactisch onderzoek, uitgevoerd door de intern begeleider. Vervolgens geeft de 
leerkracht begeleiding aan individuele leerlingen of een groepje leerlingen. Bij deze hulp voert zij 
overleg met de intern begeleider. 
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Het bieden van deze extra zorg heeft slechts kans van slagen als leerlingen schoolbreed vertrouwd zijn 
met uitgestelde aandacht. Met het oog hierop is in onze school is een doorgaande lijn te herkennen 
t.a.v. zelfstandig werken. 
 
In praktijk betekent het dat de leerkracht de extra ondersteuning en begeleiding van de kinderen 
verzorgd. Dit is een bewuste keuze. Kinderen kunnen zo dagelijks, kortdurend extra hulp ontvangen.  
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het uit de groep halen van kinderen één keer per week 
(bijvoorbeeld door een remedial teacher) veel minder vruchten afwerpt dan dagelijks kortdurende 
hulp door de eigen leerkracht. Om deze reden maken wij geen gebruik van een remedial teacher.  
 
Toetsing 

Alle leerlingen worden getoetst met behulp van methode gebonden toetsen en met behulp van de 

landelijk genormeerde toetsen; CITO toetsen.  

De resultaten worden door de groepsleerkracht op klassenstaten en in het digitale 
leerlingvolgsysteem bijgehouden. 
 
 

Het doel van toetsen is het tijdig 
signaleren van problemen zodat 
de leerling in een zo vroeg 
mogelijk stadium optimaal 
begeleid kan worden. Alle 
leerlingen worden gedurende 
acht jaren zorgvuldig gevolgd via 
ons Leerlingvolgsysteem van 
CITO (LVS) en ParnasSys. 
 

 

 

 

 
 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van Kanvas.  
Kanvas biedt de mogelijkheid om zowel leerkrachten als (vanaf groep 5 )leerlingen vragenlijsten in te 
laten vullen en biedt de mogelijkheid tot het maken van een sociogram. 
 
De ontwikkeling van de kleuters wordt door de leerkrachten gevolgd en digitaal in kaart gebracht via 
het observatieprogramma KIJK! Op basis van de observaties ontstaat een beeld waar het kind op dat 
moment in zijn/haar ontwikkeling zit. 
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Administratie 
Alle observatie- en toetsgegevens worden vastgelegd in onze leerlingen- en groepsmappen.  
Van iedere leerling worden alle gegevens van groepsbesprekingen, leerling-besprekingen, gesprekken 
met ouders, gesprekken met externe instanties, arrangementen, toetsen en verslagen vastgelegd en 
aan het leerling-dossier toegevoegd. Op deze manier wordt, gedurende de schoolloopbaan van een 
leerling, een leerling-dossier opgebouwd.  
Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Alleen de ouders, de leerkracht, de IB-ers en de 
directie mogen deze gegevens inzien. Het kan zijn dat de school het leerling-dossier van uw kind aan 
ketenpartners of andere extern deskundigen wil laten zien. Dat kan alleen als u als ouder daarvoor 
toestemming heeft gegeven. 
 

Tienminutengesprekken 
Drie keer per jaar krijgen ouders de gelegenheid om met de leerkracht de ontwikkeling van hun kind 
te bespreken. Dit gebeurt tijdens de start en 'tienminutengesprekken'. De ouders ontvangen hiervoor 
een uitnodiging. Daarnaast kan een extra gesprek gewenst zijn, op initiatief van de ouders en/of 

leerkracht.  
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen niet zonder een goede begeleiding door 
leerkracht en ouders. Voor een effectieve aanpak is het noodzakelijk dat er tussen de school en de 
ouders voldoende afstemming bestaat. Wij kiezen voor een constructief samenwerken met ouders om 
de kans op schoolsucces te laten toenemen. De intern begeleider ondersteunt en coacht de leerkracht 
onder andere bij gesprekken met ouders. Ouders zijn partners met wie school in dialoog treedt. Elkaar 
serieus nemen en wederzijds respect staan hierbij centraal.  
 

Verslaggeving 
Twee keer per jaar krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 een verslag mee naar huis. Kinderen die 
nieuw op school zijn, krijgen hun eerste verslag mee als ze minimaal zes weken naar school gaan.  
De verslagen worden meegegeven ter inzage en dienen ondertekend weer meegenomen te worden 
naar school. 
Als ouders gescheiden zijn en beide ouders hebben de ouderlijke macht, dan heeft de school de 

verplichting om beide ouders te informeren over de ontwikkeling van hun kind. 

Regeling schorsing en verwijdering 
In het kader van rechten en plichten, moeten we u wijzen op deze regeling. In principe gaan we ervan 
uit hier geen gebruik van te hoeven maken.  
Mocht het gedrag van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten of ouders, dan 
mag de directeur de leerling voor een periode van drie dagen schorsen. Ouders worden schriftelijk op 
de hoogte gesteld van de schorsing en de reden ervan. In deze drie dagen worden tussen school, 
ouders en leerling afspraken gemaakt over de voortgang op school. Mochten deze afspraken geen 
verbetering laten zien in het gedrag van de leerling, dan kan de directeur een procedure opstarten om 
de leerling van school te verwijderen. Dit gebeurt ook schriftelijk, waarbij u als ouder/verzorger de 
mogelijkheid hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van de school. Tijdens de procedure 
van verwijdering blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling. 
Verder is de school verplicht binnen 8 weken een andere school of vorm van onderwijs te vinden voor 
de leerling.  
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De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 
Voor de meeste leerlingen komt er na acht jaar een eind aan het verblijf op onze school. Zij maken de 
overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Tijdens een informatieavond voor de ouders van leerlingen 
in groep 8 wordt verteld hoe een en ander verloopt. In de maanden november en december bezoekt 
groep 8 een aantal scholen. Oud-leerlingen van de school komen vertellen over hun ervaringen in de 
brugklas op hun school. In de maand januari houden de VO-scholen 'open dagen', waarbij ouders en 
kinderen de kans krijgen met de diverse scholen kennis te maken. Begin april maken de leerlingen de 
Eindtoets Basisonderwijs beter bekend als de Cito-toets.  
De uitslag van deze toets is een handreiking aan de ouders om een goede keuze te kunnen maken voor 
een vervolgschool. De leerkracht helpt daarbij door een advies te geven voor een schoolkeuze. Hij/zij 
beschikt over veel meer gegevens dan er bij de toets gevraagd worden. Hoe is de zelfstandigheid, de 
werkhouding, concentratie, kan de leerling onder druk presteren enz. In een gesprek met de ouders 
en de leerling worden alle zaken op een rij gezet om een verantwoorde keuze te maken. De school 
geeft een vervolgadvies en de ouders kiezen de school. Het aanmeldingsformulier ontvangt u van de 
leerkrachten van groep 8. 
 
Referentieniveaus 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert. 
 
Wat zijn referentieniveaus? 
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook 
wel het fundamentele niveau genoemd). 
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger 
niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, 
worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages 
worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan 
deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op 
de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.  
 
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. 
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Eindtoets CITO  (Route 8) 
De eindtoets van CITO is in de eerste plaats bedoeld om vast te stellen wat een leerling aan het eind 
van de basisschool weet en niet om de kwaliteit van de school te meten. Met ingang van het schooljaar 
2015-2016 heeft het Ministerie voor Onderwijs een eindtoets verplicht gesteld voor alle basisscholen. 
Scholen hadden de keuze uit verschillende eindtoetsen. Wolderweide heeft gekozen vanaf het 
schooljaar 2018-2019 voor ROUTE 8.  ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid 
van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden 
tot moeilijkere vragen en vice versa. Bij deze toets beantwoorden de kinderenvragen over de 
verplichte onderwerpen taal, rekenen, informatieverwerking. Elke leerling krijgt een eindcijfer. Deze 
standaardscore ligt tussen de 100 en 300 punten. Op basis van de score van alle leerlingen van één 
school rekent ROUTE 8 ook een score uit voor de hele school. Dat gebeurt door alle uitslagen bij elkaar 
op te tellen en te delen door het aantal leerlingen. Ook daar rolt een cijfer tussen 100 en 300 uit. Dat 
is de schoolscore.  In het verleden hebben wij altijd de CITO eindtoets gebruikt en vanaf 2022 zijn wij 
weer teruggegaan naar CITO.  Hierbij geldt een schoolscore van tussen de 501 en 550. 
Hieronder een overzicht van de schoolscore (CITO en ROUTE 8) van de laatste 6 jaar: 
 
2017: 539,0      2018: 537,7    2019: 207,2 (ROUTE 8)   2020: geen eindtoets * 2021: 204,8 (ROUTE 8) 
2022: 539,5  

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

 
ROUTE 8 en CITO biedt scholen ook de mogelijkheid om te zien hoe zij presteren in vergelijking met 
scholen die aan ongeveer dezelfde leerling populatie lesgeven. Hoewel de Cito-eindtoets/Route 8 niet 
bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te toetsen, zegt de schoolscore uiteraard wel iets over de 
school, mits er geen grote tussentijdse wisselingen van leerlingen geweest zijn. Iedere school heeft wel 
eens een jaar met opvallend goede of minder presterende leerlingen, maar de gemiddelde prestaties 
van de leerlingen geven een redelijke indicatie of een school er in slaagt kinderen de kennis en de 
vaardigheden bij te brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn. 

Uitstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs 
Verwijzingen naar Voortgezet Onderwijs schooljaar 2017 t/m 2022 

Schooljaar 2016-2017 
(539) 

2017-2018 
(537,7) 

 2018-2019 
(207,2) 

2020-2021 
(204,8) 

2021-2022 
(539,5) 

 

Schooltype: CITO CITO  Schooltype ROUTE 8: ROUTE 8: CITO 

PRO/VMBO 
BB 

0 lln       
0 % 

0 lln      
0 % 

PRO/VMBO 
BB 

0 lln         
0 % 

0 lln 
0% 

0 lln 
0% 

VMBO BB 
VMBO KB 

1 lln      
2 % 

2 lln      
4,5 % 

VMBO KL  0 lln         
0 % 

7 lln 
20 % 

4 lln 
9,75% 

VMBO KB 
VMBO GL-TL  

5 lln      
10 % 

6 lln     
14,5 % 

VMBO TL 3 lln       
14,3 % 

9 lln 
24% 

1 lln 
2,4% 

VMBO GL-TL 
HAVO 

8 lln      
16 % 

5 lln       
12 % 

HAVO 8 lln         
8,1 % 

10 lln 
24% 

16 lln 
39% 

HAV0 - VWO 20 lln     
39 % 

13 lln     
32 % 

HAVO/VWO 6 lln       
28,6 % 

3 lln 
8% 

14 lln 
34% 

VWO 17 lln     
33 % 

15 lln     
37 % 

VWO 4 lln        
19 % 

9 lln 
24 % 

6 lln 
15% 

Totaal: 51 lln    
100 % 

41 lln    
100% 

Totaal: 21 lln     
100% 

38 lln 
100% 

41 lln 
100% 

 2019-2020 Geen eindtoets i.v.m. Corona. 
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Verhuizing  
Als leerlingen veranderen van school bijvoorbeeld door verhuizing, nemen wij contact op met de 
nieuwe school waar u uw kind(eren) heeft ingeschreven. Er wordt door ons een onderwijskundig 
rapport van uw kind(eren) aan de nieuwe school verstrekt.  
 

De GGD op de basisschool: jeugdgezondheidszorg en logopedie  
Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, komt u in aanraking met medewerkers van 
de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg/logopedie. Dit zijn de jeugdarts, de jeugdarts- assistente, de 
jeugdverpleegkundige en de schoollogopedist. Samen met u en de school willen zij er voor zorgen dat 
de groei en ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt. Kinderen groeien en ontwikkelen snel. 
Het is belangrijk dat factoren die de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bedreigen zo vroeg 
mogelijk worden onderkend. Daarom wordt uw kind meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. 
Tijdens deze onderzoeken wordt aandacht gegeven aan o.a.: lichamelijke groei en gezondheid, sociaal 
emotionele ontwikkeling en de spraak-/taalontwikkeling. 

Vaste onderzoek momenten  
De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek. 
De assistente JGZ meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles. 
De assistenten JGZ geven in groep 7 een interactieve les over gezonde Leefstijl. 

 

 

Extra onderzoek 
Er is altijd een mogelijkheid om een extra onderzoek en/of gesprek bij de afdeling Jeugdzorg aan te 
vragen. Dit kunt u als ouder doen, maar het kan, uiteraard met uw toestemming, ook door de 
leerkracht gedaan worden. Wanneer uw kind alleen komt voor een tussentijdse controle wordt u na 
afloop altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen.  
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Huisbezoek 
De jeugdverpleegkundige kan een bezoek aan huis brengen om met u bepaalde onderwerpen nader 
te bespreken. Bijvoorbeeld: gedragsproblemen, problemen met de opvoeding of bedplassen.  

Wat doet de GGD nog meer? 
De schoolarts werkt in het belang van het welzijn en welbevinden van uw zoon/dochter nauw samen 
met school en andere ketenpartners (CJG, schoollogopedist, leerplichtambtenaar, professionals uit de 
(geestelijke)gezondheidszorg).  
De jeugdverpleegkundige neemt in sommige plaatsen deel aan de bovenschoolse preventieteams of 
zorgadviesteams voor kinderen met ingewikkelde problematiek. 
Vanuit de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD is er voor de school een ruime keuze aan 
ondersteunend lesmateriaal over allerlei gezondheidsonderwerpen beschikbaar. 
De GGD organiseert met enige regelmaat projecten op school op het gebied van gezondheid. 
 
Onze school heeft bij de GGD Flevoland een abonnement Ongewenste Omgangsvormen. Met dit 
abonnement kan de school rekenen op advies en ondersteuning als er sprake is van een klacht of een 
melding rond ongewenste omgangsvormen, waar één of meerdere leerlingen bij zijn betrokken. 
 
KBS. Wolderweide besteedt tijdens de lessen en ook daarbuiten veel aandacht aan het omgaan met 
elkaar. Daarbij worden naast prettige dingen als belonen en complimenten geven ook de nare dingen 
zoals pesten, schelden en slaan in de groepen besproken. 
Daarnaast hebben wij een gedragscode waar onze spelregels in staan en die gelden voor alle 
leerlingen, het team en de ouders/ verzorgers. Deze gedragscode staat op de website van de school 
en is daar te downloaden. 
 
Als er iets gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u terecht bij onze 
contactpersonen Ongewenste Omgangsvormen. Dit zijn de volgende leerkrachten: juf Annemarie en 
juf Monique. 
Zij praten er met u over en nemen zo nodig contact op met de directeur en/of de GGD Flevoland. 
Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de 
coördinator Ongewenste Omgangsvormen, tel: 0320 – 276 211. 
Meer over dit onderwerp verderop in deze schoolgids onder het kopje Ongewenste omgangsvormen. 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, 
agressie, en geweld tussen leerlingen onderling en leerkrachten of andere medewerkers binnen de 
school, zoals conciërges, stagiaires, onderwijsassistenten, hulpouders enz. 
 
Wilt u informatie over onze gedragscodes/ -regels of over wat u van de contactpersonen Ongewenste 
Omgangsvormen of GGD Flevoland kunt verwachten, neemt u dan contact op met één van hen. 
Adressen van de GGD: 
Centraal     postadres: Adres Harderwijk: 
Postbus 1120      Oosteinde 17 
8200 BC Lelystad     3842 DR Harderwijk 
Tel: 0320 – 276 211     Tel. 0341 – 474 300 
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Luizenzakken Hoofdluis 

Het komt regelmatig voor dat er bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd. Dit is geen reden voor 
grote ongerustheid of schaamte, maar er moet wel iets tegen gedaan worden. Alle kinderen maken 
gebruik van een luizencape om te voorkomen dat de hoofdluis zich eventueel verder kan verspreiden 
op school. U krijgt van school een hoofdluiszak. Deze maatregelen hebben er toe bijgedragen dat we 
op school hoofdluis de baas blijven. Als blijkt dat de besmetting bij een kind hardnekkig is, kan het 
voorkomen dat de directeur u verzoekt uw kind thuis te houden voor behandeling tot het probleem 
voorbij is. Uiteraard hopen we dat het niet zover hoeft te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samenwerkingsindex Verino 
Alle scholen in Harderwijk zijn aangesloten bij de Samenwerkingsindex Verino. 
Met de meeste kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in de provincie Gelderland gaat 
het gelukkig goed, maar soms is een beetje extra zorg en aandacht hard nodig. De samenwerkingsindex 
is in het leven geroepen om de professionals die met kinderen en jongeren werken door het gebruik 
van de samenwerkingsindex in staat te stellen informatie over het kind onderling te delen. 
Professionals die werken in de zorg en in het onderwijs werken sneller en beter samen, omdat de zorg 
voor de kinderen en jongeren door het gebruik van de samenwerkingsindex gecoördineerd en 
afgestemd kan worden. Het kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft wordt zo beter geholpen. 
De samenwerkingsindex is een digitaal systeem, waarin signalen over een kind worden opgeslagen. 
Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven, brengt de 
samenwerkingsindex hen hiervan actief op de hoogte. Hierdoor kan men contact met elkaar opnemen, 
informatie uitwisselen en afspraken maken over de coördinatie van de zorg aan het kind. De ouders/ 
verzorgers van het kind worden hiervan door de school op de hoogte gesteld. Dit gebeurt door de 
intern begeleiders of door de directeur.  
Het is belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de samenwerkingsindex 
zorgvuldig wordt omgegaan. Hiervoor is een groot aantal waarborgen ingebouwd. Het gebruik van de 
verwijsindex past binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en er zijn afspraken gemaakt over 
de beveiliging van de verwijsindex. 
In de samenwerkingsindex worden uitsluitend algemene persoonsgegevens (naam, adres, geslacht en 
geboortedatum opgeslagen). Inhoudelijke informatie over mogelijke problematiek of diagnose wordt 
niet in de samenwerkingsindex vermeld: dat verloopt via het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 
(DDJGZ) of via de dossiers van de professionals zelf. 
Een melding in de samenwerkingsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouder/verzorger of aan 
de jongere zelf, tenzij dit niet in het belang is van de jongere. 
 
Voor meer informatie over de samenwerkingsindex verwijzen wij u naar de website: 
www.verwijsindexgelderland.nl 
 
U kunt zich ook wenden tot de intern begeleiders van onze school: 

• Petra Huisman en Elianne Daamen 
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Leerlingondersteuning door externen onder schooltijd 
We zien een toename van de situatie waarin ouders/ verzorgers op eigen initiatief en voor eigen 
rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kind te organiseren. Om hieraan tegemoet 
te komen is er een regeling vastgesteld onder de titel: ‘Protocol leerlingondersteuning door externen 
onder schooltijd’. U vindt deze regeling op de website van de school. Hierin staan alle 
verantwoordelijkheden beschreven van ouders/ verzorgers en school. 
 

Ouders en school 

Hoe informeren wij u? 
Door middel van deze schoolgids proberen wij u een beeld te geven van het reilen en zeilen op school.  
Praktische informatie, vakanties, adressen en activiteiten kunt u terugvinden op de website. 
Tevens maken wij gebruik van de app: Parro. Via deze app kunnen wij beveiligd communiceren met 
onze ouders en hen snel op de hoogte brengen van leuke en belangrijke schoolzaken.  
Daarnaast hebben wij een schoolplan op school liggen. U kunt hier ten alle tijde inzicht in krijgen.  

Wolderweetjes 
Elke week verschijnt er een Weekinfo met belangrijke mededelingen, data, activiteiten en oproepen. 
De Weekinfo staat ook op de website van de school. U kunt zich eenmalig aanmelden via de website: 
www.wolderweide.nl om wekelijks via e-mail de laatste Weekinfo(Het Wolderweetje) te ontvangen 
Mocht u niet over een computer of internet beschikken, dan kunt u dit doorgeven aan de 
groepsleerkracht van uw kind. U ontvangt dan een papieren versie van de Wolderweetjes.   

Website  
www.wolderweide.nl 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het onderwijs, de schoolorganisatie, de 
leerlingenzorg, bijzondere activiteiten, informatie van de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, 
de vakanties en nog veel meer. De website is zowel bedoeld voor de leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) als voor ouders van potentiële leerlingen. Mocht u bezwaar hebben tegen het 
op de website plaatsen van foto's van uw kind, wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan de 
groepsleerkracht van uw kind. 

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond in de klas van uw kind gehouden. 
Tijdens deze avond geeft de leerkracht van uw kind informatie over het komende schooljaar. Hij/zij 
vertelt u over de manier waarop er wordt gewerkt, geeft informatie over de algemene gang van zaken 
in de groep van uw kind, uitleg over de materialen etc.  

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) is een actief meedenkend en initiatiefrijk orgaan, dat zich laat 
informeren door de directeur. Zij vergadert meestal zes keer per jaar. De MR van Wolderweide bestaat 
uit vier ouders en vier personeelsleden. De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld. Op het 
moment dat er een vacature is in de oudergeleding van de MR, wordt er door de MR een verkiezing 
uitgeschreven. Iedere ouder krijgt zo de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste 
stemmen wordt vervolgens lid van de MR met een zittingstermijn van in principe vier jaar.  
 

http://www.wolderweide.nl/
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De personeelsleden worden vanuit het team gekozen. De MR werkt binnen de kaders van de wet op 
de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht.  
 
De gehele MR heeft instemmingsrecht bij onder andere:  

• verandering onderwijskundige doelstelling  

• vaststelling/wijziging van het schoolplan  

• beleid over werkzaamheden van ouders in de school  
De gehele MR heeft adviesrecht bij onder andere: 

• beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden van de school 

• nieuwbouw of grote verbouwing van de school 

• onderwijskundige projecten 

• vaststellen/wijzigen van het beleid m.b.t. de organisatie van de school 
Het personeelsdeel van de MR heeft instemmingsrecht bij onder andere: 

• vaststellen/wijzigen van het formatieplan 

• vaststellen/wijzigen van regels omtrent nascholing 

• aspecten van personeelsbeleid en secundaire arbeidsvoorwaarden 
Het ouderdeel van de MR heeft instemmingsrecht bij onder andere: 

• vaststellen/wijzigen beleid voor voorzieningen voor leerlingen 

• vaststellen/wijzigen klachtenregeling 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekinfo en worden 
aangekondigd op de website. 
De MR wil graag weten wat er onder ouders speelt, u kunt daarom altijd punten aandragen voor de 
MR-vergaderingen. Dit kunt u het beste doen door contact op te nemen met één van de MR-Ieden of 
te mailen naar de MR via mr@wolderweide.nl. 
 
De MR participeert actief in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  
Loes Brouwer (Administratie Wolderweide) heeft als afgevaardigde van de MR van de Wolderweide 
zitting in de GMR.  
 
 

  

mailto:te%20mailen%20naar%20de%20MR%20via%20mr@wolderweide.nl.
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Ouderverenigingen 
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van Wolderweide zijn lid van de oudervereniging.  
De oudervereniging heeft als taken:   

• ouders te betrekken bij de school 

• de bloei van de school te bevorderen 

• de school te ondersteunen bij die taken waar dit mogelijk is 

• informatie en advies te geven aan de MR 

• informatie en advies te geven aan de ouders/verzorgers met betrekking tot 

• de activiteiten die zij organiseren 
 

Uit de leden van de oudervereniging wordt een bestuur gekozen dat de activiteiten van de vereniging 
coördineert. De oudervereniging vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Hierbij is altijd een 
vertegenwoordiger van het team aanwezig. Van elke vergadering wordt een schriftelijk verslag 
gemaakt. De vergaderingen zijn voor elke ouder toegankelijk van 20.00 - 20.45 uur. De vergaderdata 
worden in de Weekinfo en op de website bekendgemaakt. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid en is gratis. Voor activiteiten die 
echter niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, sport- en 
speldagen, wordt door de overheid geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging 
een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. Met dit geld bekostigt de 
oudervereniging de ondersteuning van deze 'niet-schoolgebonden' activiteiten. De hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Kosten die 
samenhangen met het schoolkamp of het schoolreisje zijn al opgenomen in het bedrag van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt de penningmeester van de 
oudervereniging verantwoording af over de inzet van de gelden.  De vrijwillige ouderbijdrage is door 
de leden vastgesteld op € 42,50. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt gebruikt voor het schoolreisje 
of het schoolkamp. De andere helft is voor de eerder beschreven activiteiten. In het geval dat de 
ouderbijdrage een financiële drempel voor u vormt, kunt u de schoolleiding benaderen om samen naar 
de mogelijkheden te kijken. Indien u er om andere redenen voor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage 
niet te betalen kan dit helaas betekenen, dat uw kind/kinderen niet kan/kunnen deelnemen aan 
activiteiten of gebruik kan/kunnen maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald. 
 
Ouderpanel 
Op de Wolderweide werken we met een ouderpanel. Hierin wisselen ouders en directie 2 x per jaar 
van gedachten over uiteenlopende onderwerpen, zoals: communicatie, schooltijden, verslaggeving 
etc. Op deze wijze vergroten wij de betrokkenheid van ouders en komen wij tot verbetering van ons 
onderwijs door af te stemmen wat er leeft in en om de school. 
 



Schoolgids KBS Wolderweide 
 

 

39 

                                                                                                                                                                                Schooljaar 2022-2023 

 

 

Ouderhulp bij activiteiten 
Een aantal activiteiten op school is min of meer afhankelijk van de hulp van ouders. Gelukkig vinden 
veel ouders het leuk om te helpen in de klas of in de school. Bijvoorbeeld tijdens de circuitmiddagen, 
het niveaulezen en natuurlijk tijdens excursies. 
 

Vragen over onderwijs 
Als ouder/verzorger van een kind op school heeft u ongetwijfeld wel eens vragen over het onderwijs. 
Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden door de leerkracht of de schoolleiding. En soms ook 
niet.  Om antwoord op uw vragen te krijgen is de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders in 
het leven geroepen. U krijgt alle informatie die u hebben wilt en een eerlijk advies. Het voordeel van 
5010 is de onafhankelijkheid. 5010 handelt uitsluitend in het belang van ouders en leerlingen. En u 
kunt er voor elke vraag terecht. 
 
U kunt op twee manieren vragen stellen aan 5010: 
telefonisch, via het gratis nummer (0800) 50 10 
of via de internetsite van de Nederlandse Katholieke Oudervereniging www.nko-50tien.nl     

 
 

 

 

 

 

http://www.nko-50tien.nl/
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Klachtenregeling 
 
Onze school doet er alles aan om goed onderwijs te geven. Toch kan het voorkomen u niet tevreden 
bent over de gang van zaken op school. In dat geval kan contact worden opgenomen met de direct 
betrokkenen. Meestal kunnen klachten in goed overleg worden opgelost. Als dat niet zo is, dan kunt u 
contact opnemen met de directeur en/of onze vertrouwenspersoon op school.  
 
De vertrouwenspersoon op onze school is: Monique Mensink en Annemarie Kijk in de Vegt. Zij zijn te 
bereiken via e-mail: m.mensink@wolderweide.nl en /of a.kijkindevegt@wolderweide.nl  
 
Liever in contact met een extern vertrouwenspersoon? Dat kan. Onze externe vertrouwenspersoon is 
mevrouw Helmar Niemeijer. Zij is bereikbaar via: 
E-mail: helmar@buro-zuiver.nl  
 
Komt u er samen met ons niet uit? U kunt dan een formele klacht indienen bij het bestuur van SKO of 
de landelijk geschillencommissie zoals beschreven staat in de klachtenregeling van SKO. Deze is te 
vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’. 
 
Sociale veiligheid  
Gaat uw klacht over ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie)? U kunt 
deze uiteraard oppakken met de leerkracht en/of directeur van onze school. Als dat ongepast of 
ongemakkelijk voelt dan kunt u ook contact opnemen met de anti-pestcoördinator op onze school of 
met de externe vertrouwenspersoon. Zij adviseren u over de te nemen stappen en kunnen u waar 
nodig ondersteunen.  
 
De anti-pestcoordinator op onze school is Monique Mensink, zij is te bereiken via email: 
m.mensink@wolderweide.nl  
 
Integriteitsissues  
Wilt u een (vermoeden van een) misstand (zoals fraude of de schending van een wettelijk voorschrift) 
op onze school of bij SKO aan de kaak stellen? Volg dan de klokkenluidersregeling om tot een melding 
te komen. Deze is te vinden op de SKO website onder ‘over SKO; beleid’. 
 
Veilig omgaan met gegevens  
Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leerlingen. Dit staat in ons 
privacyreglement en privacybeleid. Ook is er een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) 
die erop toeziet dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven.  
 
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw gegevens? U kunt deze dan bespreekbaar maken met 
de leerkracht van uw kind of bij de directeur. Als u er daar niet uitkomt, dan kunt u de klachtenregeling 
van SKO volgen voor het indienen van een klacht. Ook kunt u deze melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Advies  
Weet u niet precies waar u met uw klacht terecht kunt, of hoe u deze in moet dienen? U kunt dan altijd 
advies vragen bij de vertrouwenspersoon of directeur op onze school, het secretariaat van SKO of de 
externe vertrouwenspersoon. We lossen het graag samen op. 
 
 
 
 
 

mailto:m.mensink@wolderweide.nl
mailto:a.kijkindevegt@wolderweide.nl
mailto:m.mensink@wolderweide.nl
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Ongewenste omgangsvormen  
Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenste 
omgangsvormen. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school 
hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. 
Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een  
abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), bureau Voorkoming 
Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van 
het team in voorkomende situaties. 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, 
agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers 
binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc. 

Welke stappen neemt de school? 

• Op school is een contactpersoon ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders 
en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst 
gedrag/omgangsvormen  

• De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders  

• De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de 
vertrouwensinspecteur  

• De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM  

Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?  

• De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling Ondersteuning van de 
leerling en ouders bij de ontstane situatie Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk 
is  

• Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de 
politie  

• Ondersteuning bieden indien de leerling /ouders een klacht wil/willen indienen bij de 
klachtencommissie  

• Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke 
vervolgstappen en preventieve maatregelen  

Wat kan de opvoeder/leerling doen?  

• Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, maar er 
kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. 

• Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een 
vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer (0320) 276 211. 
Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en 
omstandigheden. 

• Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt 
vertrouwenszaken, telefoonnummer (0900) 111 31 11. 

Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op www.ppsi.nl  

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
In 2012 is de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. 
Door deze wet zijn wij als school verplicht actie te ondernemen als wij vermoedens hebben van 
kindermishandeling en of huiselijk geweld. De wetgever stelt dat scholen bij uitstek plaatsen zijn waar 
(een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten 
brengen veel tijd met de leerlingen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en 
kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. De meldcode ligt op school ter inzage. In de meldcode 
worden alle door de school te volgen stappen beschreven, die gedaan moeten worden als er 
vermoeden of bewijzen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling. 
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Externe vertrouwenspersoon SKO 

Het College van Bestuur (CvB) heeft en behoeve van leerlingen, ouders, onderwijsondersteunend 

personeel en leraren binnen de scholengroep een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

Onze (nieuwe) externe vertrouwenspersoon is mevrouw Wea Dekker. Mevrouw Wea Dekker  is niet 

in dienst van SKO en daarmee is de vertrouwelijkheid  en onafhankelijkheid  voor de (potentiele) 

klager geborgd. Mevrouw Wea Dekker kan benaderd worden  voor klachten die, naar het oordeel  

van de (potentiele) klager, niet of onvoldoende op school behandeld worden of kunnen worden. 

Daarnaast kan het gaan om zaken die men niet op een andere manier kan of wil oplossen. In het 

kader van onderstaande regelingen zijn we verplicht een externe vertrouwenspersoon aan te stellen: 

- Klachtenregeling 

- De Interne gedragscode 

- De EIC- regeling 

- De Klokkenluidersregeling 

Mevrouw Wea Dekker is te bereiken via e-mailadres: vertrouwenspersoon@skofv.nl  

 

Praktische zaken 
 

Schooltijden 
Groep 1 t/m 4       Groep 5 t/m 8: 
Ma, di en do:  08.30 – 12.00 uur               Ma, di en do:  08.30 – 12.00 uur
   13.15 – 15.15 uur     13.15 – 15.15 uur 
Woensdag  08.30 – 12.15 uur  Woensdag:  08.30 – 12.15 uur 
Vrijdagochtend: 08.30 – 12.00 uur  Vrijdagochtend: 08.30 – 12.00 uur 
Vrijdagmiddag:  vrij    Vrijdagmiddag:  13.15 – 15.15 uur 
 
Om het voor u als ouder mogelijk te maken om samen met uw kind de ochtend of middag in de klas te 
starten, gaan de deuren van de school 10 min. voor tijd open.  
U kunt uw kind(eren) 's morgens tussen 08.20 - 08.30 uur brengen en 's middags tussen 13.05 -13.15 
uur.  
Om 8.30 en 13.15 uur gaat de bel en beginnen de lessen. Wij vragen u vriendelijk ervoor te zorgen, dat 
u dan afscheid heeft genomen van uw kind het lokaal om 8.30 uur en/of om 13.15 uur verlaten heeft, 
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet te laat komt, maar vooral ook niet te vroeg? Na schooltijd 
komen de kinderen zelf naar buiten (groep 1 t/m 4 onder begeleiding van de groepsleerkracht). Voor 
dringende zaken zijn teamleden altijd minimaal een kwartier voor schooltijd aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vertrouwenspersoon@skofv.nl
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Sinds 1 augustus 2006 hebben de 
basisscholen meer ruimte om zelf de 
onderwijstijd in te delen. De onderwijstijd 
moet in het primair onderwijs aan de 
volgende normen voldoen: 
 

• Leerlingen moeten over 8 
achtereenvolgende jaren in totaal 
7520 uur onderwijs krijgen  
 

• Vroeger mocht een schooldag niet 
langer dan 5, 5 uur duren. Dat mag 
nu wel. Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over 
de dag. 
 

 

• Scholen mogen er om kiezen om leerlingen in alle schooljaren evenveel uren onderwijs te 
geven. Als scholen hiervoor kiezen, krijgen alle leerlingen minimaal 940 uur onderwijs per 
jaar. 
 

• Wanneer scholen er toch voor kiezen om leerlingen in de onderbouw minder uren les te 
geven, dan krijgen leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 880 uur en in de laatste 4 
schooljaren gemiddeld 940 uur per schooljaar. De overige 240 uren mag de school over de 
verschillende leerjaren verdelen. 
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Privacy en leerlinggegevens 

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van 

het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van 

ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 

onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van 

ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend 

personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 

persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 

medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit 

programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die 

de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 

persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 

inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 

krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 

geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij 

de school. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, 

denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen 

wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens 

te mogen uitwisselen. 

Beeldmateriaal  

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto en 

videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale 

media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt 

dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s 

binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te 

delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Meldcode Kindermishandeling/Veiligheid 

Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk 

geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, 

maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Vanuit de Wet Meldcode wordt geadviseerd een 

aandachtsfunctionaris aan te stellen. De taken van de aandachtsfunctionaris zijn op onze school 

ondergebracht bij de intern begeleiders: Elianne Daamen en Petra Huisman. Medewerkers kunnen 

bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht. 
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Schoolverzekering 

Er is sprake van een schoolverzekering. 

Aansprakelijkheid 

SKO heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering voor al haar leerlingen, medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan bij schade die is 

ontstaan door verwijtbaar handelen door de school of iemand die daar werkt. (De 

verzekeringsmaatschappij beoordeelt of er inderdaad sprake is van verwijtbaar handelen. Daarnaast 

geldt een eigen risico van € 250,- per schadegeval.) 

Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of 

schoolinventaris dan zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk. Ouders/verzorgers zijn wettelijk 

verplicht om een  WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten voor dit soort gevallen. 

Ongevallen 

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. 

WEGAS/WEGAM 

SKO is verzekerd voor schade die ontstaat door en bij bestuurders (personeel en vrijwilligers) tijdens 

een dienstreis met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een 

afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar. 

Tot slot: De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of 

beschadigd raken van eigendommen van kinderen.  

 

Toezicht op het plein 
In de loop van de ochtend is er voor de groepen 3 t/m 8 een kwartiertje pauze. Tijdens de pauze wordt 
er door leerkrachten op het plein toezicht gehouden. Zij zijn het aanspreekpunt voor de kinderen. 
Ondanks dat willen er wel eens vervelende dingen gebeuren. We proberen dat zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
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Voor- en naschoolse opvang 
Vanaf 1 augustus 2007 is de school wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de 
buitenschoolse opvang van uw kind tussen half acht 's morgens en half zeven 's avonds. U kunt 
aanspraak maken op voorschoolse én naschoolse opvang van uw kind. Het uitgangspunt is de 
arbeidstijden van werkende ouders en de schooltijden van de kinderen goed op elkaar te laten 
aansluiten. Overigens blijft u de mogelijkheid houden om zelf opvang te regelen zonder tussenkomst 
van schoolbestuur of school. 
Onze school heeft een samenwerkingsverband met Stichting Prokino. 
 
Stichting Prokino: 
Centraal kantoor Harderwijk   
Kruithuis 2a       
3844 DH Harderwijk     
Tel. (0341) 427 249   
Klantenservice: harderwijkermelo@prokino.nl 
Website: www.prokino.nl    
  

mailto:harderwijkermelo@prokino.nl
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Overblijven 
LUNCHKIDZ verzorgt de Tussen Schoolse Opvang (TSO) de Wolderweide. Wij streven ernaar om het 

overblijven van uw kind tot een plezierig moment op de dag te maken. Het team van 

overblijfkrachten onder leiding van Elles Kuik zal de TSO verzorgen 

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: www.lunchkidz.nl   
 
 

 
 

Eten en drinken 
In de loop van de ochtend is er voor de kinderen gelegenheid om van huis meegebracht drinken en/of 
fruit te nuttigen. We denken bij drinken bijvoorbeeld aan melk, chocolademelk, drinkyoghurt, etc. 
Koolzuurhoudende dranken vinden we niet geschikt. Omdat we niet voor alle kinderen het fruit 
kunnen schoonmaken, stellen we het op prijs als het fruit door het kind zelf kan worden 
schoongemaakt of schoongemaakt wordt meegegeven. Ook vragen wij u het eten en drinken zoveel 
mogelijk in kleine bakjes en bekers te doen. Wilt u op drinkbekers en fruit alstublieft de naam van uw 
kind vermelden? Elk jaar worden wij (vooralsnog) ingeloot voor het Europees schoolfruit project. Alle 
kinderen krijgen dan 3 x in de week een stuk fruit van school. 

Ziekmelding 
Iedere dag noteren we welke kinderen afwezig zijn. Daarom is het van belang dat u de school 
waarschuwt als er wat bijzonders aan de hand is. Als er geen melding is geweest van afwezigheid, 
registreert de school het verzuim vanaf vijf jaar als ongeoorloofd. Deze regel is een direct uitvloeisel 
van de leerplicht. Bovendien is het erg belangrijk, dat ouders en school weten waar het kind onder 
schooltijd is. Wij vragen u dan ook om uw kind voor schooltijd ziek te melden bij de betreffende 
groepsleerkracht. 

Allergieën 
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met kinderen met allergieën. Dat betekent dat 
huisdieren in principe op school niet toegelaten worden. Wij zullen alleen van deze regel afwijken als 
dit geen nadelige gevolgen voor de kinderen kan hebben (bijvoorbeeld bij een spreekbeurt of 
biologieles). Ouders van kinderen met voedselallergieën mogen een speciaal 'snoeptrommeltje' 
meegeven, zodat de kinderen ook van een traktatie kunnen genieten bij een verjaardag.  
  

http://www.lunchkidz.nl/
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Verjaardagen en traktaties 
Trakteren op een verjaardag maakt van de dag een extra feest. Wilt u er 
rekening mee houden dat niet alle ouders suikerhoudende versnaperingen 
voor hun kinderen op prijs stellen. Er zijn veel alternatieven die de kinderen 
ook erg lekker vinden: fruit, kaas, chips, popcorn. Er zijn kinderen op school 
die een dieet hebben of bepaalde producten niet mogen gebruiken. U kunt, 
indien nodig, hierover contact opnemen met de leerkracht. 
 

Uitnodigingen en kerstkaarten 
De ervaring op school heeft ons geleerd dat het verspreiden van uitnodigingen voor 
verjaardagsfeestjes en kerstkaarten in de klas regelmatig tot verdriet leidt. U zult begrijpen dat het 
voor kinderen die minder vaak een kaartje krijgen confronterend en pijnlijk kan zijn als deze in de klas 
worden verspreid. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk uitnodigingen en wenskaarten buiten school om 
te verspreiden. 
 

Namen op alle eigendommen 
Om zoekraken en verwisselen van de eigendommen van uw kind(eren) te voorkomen, is het belangrijk 
alle zaken van uw kind(eren) te merken. Wij denken daarbij aan laarzen, gymtassen, gymschoenen, 
regenkleding, bekers, trommeltjes etc. 
 

Gevonden voorwerpen  
Vaak gebeurt het dat er allerlei spullen op school blijven liggen. Deze spullen worden tot de eerst 
volgende vakantie centraal bewaard. Na iedere vakantie worden alle spullen opgeruimd. 
 

Fietsen 
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Wilt u erop toezien dat uw kind alleen op de fiets naar 
school komt als de afstand een bezwaar is om te lopen. We hebben de beschikking over een beperkt 
aantal fietsenrekken. We vragen u om uw kinderen hiervan gebruik te laten maken, zodat we de fietsen 
niet overal op de speelplaats tegenkomen. Om ongelukken te voorkomen, mag er op het schoolplein 
niet worden gefietst. Het stallen is geheel voor eigen risico! De school kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele vermissing of schade. Wij zullen er echter wel op toezien, dat er geen onnodige 
vernielingen plaatsvinden. Laat een fiets nooit na schooltijd in de stalling staan! Vraag even aan een 
leerkracht of de fiets binnen kan staan of neem de fiets op een of andere manier mee!  
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Met de auto naar school 
Veel ouders brengen en halen hun kinderen en soms hun vriendjes met de auto naar school. We 
verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van kinderen goed te letten op de veiligheid van de 
kinderen.  
Dat kan door:  

• in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen;  

• uw auto te parkeren in de parkeervakken  
Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruik maken van de autogordel. De 
praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, op korte afstanden en bij een lage 
snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! Bovendien let de politie er in bepaalde 
periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken.  

De schoolfotograaf 
Eén keer per jaar nodigen wij op onze school de schoolfotograaf uit. Dit wordt vroegtijdig bekend 
gemaakt. De schoolfotograaf maakt een volledige fotoserie van alle leerlingen die bij ons op school 
zitten. Deze serie bestaat uit een portretfoto, een groepsfoto en een foto samen met broertjes en/of 
zusjes die ook op school zitten. Nadrukkelijk vermelden wij dat u vrij bent deze foto's wel of niet te 
bestellen.  
 
Zorgteam 
In het kader van passend onderwijs kent iedere school een zorgteam. Dat zorgteam bestaat onder 
andere uit de volgende ketenpartners: orthopedagoog SKO, schoolarts, jeugdverpleegkundige, 
schoolmaatschappelijk werkster, wijkagent, leerplichtambtenaar, logopedist (GGD) en ambulant 
begeleiders vanuit Zeeluwe. 
De ketenpartners van het zorgteam streven een preventieve, laagdrempelige vorm van hulp- en 
dienstverlening na die zich richten op de driehoek:  school – ouder - leerling. Goede begeleiding in een 
vroegtijdig stadium kan voorkomen dat leerlingen op latere leeftijd grotere problemen krijgen. 
 
 
 

Sponsoring 
Als school kunnen wij ons laten sponsoren. Door sponsoring kunnen we financiële speelruimte creëren 
die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met dat geld kunnen allerlei 
activiteiten worden gedaan. Onze school staat hier positief tegenover. Omdat wij op een 
verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet deze aan een aantal 
voorwaarden voldoen.  

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school.  

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 
wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het 
onderwijs stelt.  

• Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. 
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Om de sponsoring op onze school in goede banen te leiden beschikt de school over een sponsor-
beleidsplan. Ook dit plan ligt ter inzage op school.  
De voorwaarden waaraan alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt voldoen, behoeven de 
goedkeuring van het bestuur en de instemming van de medezeggenschapsraad.  
De activiteiten als zodanig worden door de directie vastgesteld na overleg met het leerkrachtenteam 
en onze oudervereniging. Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring 
en niet akkoord gaan met de weder prestatie die aan de sponsoring verbonden is, bespreken dit met 
de directeur. De directeur kan indien hij niet tot overeenstemming komt met de ouders hen verwijzen 
naar het bevoegd gezag.  
Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördineerd door bestuursleden van de oudervereniging 
en de directeur van de school. 
Meer informatie is op te vragen bij schoolleiding. 
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Ontwikkeling van de school 

 
De missie van de school is zo geformuleerd: 

 
‘Wij werken samen vanuit de eigenheid van een ieder.  

Dit doen we op een respectvolle, creatieve en positieve manier.’ 
 
Daarnaast streven we naar interactief, uitdagend, en betekenisvol onderwijs. 
 
Speerpunten waar wij de komende schooljaren vorm aan willen geven, zijn:  
 

• Kindgesprekken 
We vinden het belangrijk dat de kinderen eigenaar worden voor hun eigen leren. 
Verantwoordelijk krijgen en nemen voor hun eigen leerontwikkeling. Tijdens de kindgesprekken 
worden deze zaken benoemd en besproken. 

 

• Gedifferentieerd onderwijs 
We besteden al enige jaren aandacht aan passend onderwijs. We sluiten zoveel mogelijk aan bij het 
ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen komen met verschillende achtergronden onze school 
binnen. Bovendien hebben kinderen verschillende talenten. Het is de laatste jaren duidelijk geworden 
dat een strikt klassikale aanpak niet altijd even effectief is. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan 
het andere. Vandaar dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat de snellere leerlingen met een korte 
uitleg aan het werk kunnen en dat de leerlingen die de leerstof minder gemakkelijk zich eigen maken 
een extra uitleg van de leerkracht kunnen krijgen.  
 

• Leerlingenraad 
De betrokkenheid van onze leerlingen bij het reilen en zeilen op onze school heeft geleid tot het 
instellen van een leerlingenraad. Uit iedere groep 5 t/m 8 zijn door de kinderen 1 of 2 
vertegenwoordigers gekozen die in de leerlingenraad zitting hebben. Onder voorzitterschap van de 
directie van de school, komt de leerlingenraad ongeveer 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar. De leden van 
de leerlingenraad spreken hun wensen uit namens hun groep en denken mee over zaken zoals: 
aanschaf (speel)materialen, inhoud van de nieuwsbrief, schoolreis, etc. 
 

• Meer- en hoogbegaafdheid 
Ook bij meer-/hoogbegaafde leerlingen sluiten we zoveel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau. 
We proberen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften. 
Als school hebben we een kort lijntje met Mieke Brons; expert binnen Harderwijk op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 
 

• Coöperatief leren 
Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het 
uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in kleine, heterogene 
groepen leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over de 
leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen. 
 

• 21ste eeuwse vaardigheden 
De huidige samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, 
creativiteit, filosoferen, onderzoeken, argumenteren, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. 
Het ontwikkelen van deze vaardigheden bij kinderen is dus essentieel.   
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Vakanties en vrije dagen 
 

Vakantie 
De vakantieregeling wordt vastgesteld volgens wettelijke regels en in overleg met andere scholen in 
de regio. U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. 
Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. In 
heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven om met zijn ouders op vakantie te 
gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt 
alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet 
dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet in staat bent om op vakantie 
te gaan met uw gezin in één van de dertien weken schoolvakantie. 
De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de 
zomervakantie. 

Vakantierooster 2021– 2022 
Herfstvakantie                            24 oktober      t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie                              26 december   t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie         27 februari      t/m 3 maart 2023                
Goede vrijdag / Pasen                 7 april               t/m 10 april 2023   
Meivakantie                                24 april            t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart                    18 mei             t/m 19 mei 2023 
Tweede pinksterdag                    29 mei 2023      
Zomervakantie              10 juli              t/m 18 augustus 2023 
 
Studiedagen 
Naast de vakanties zijn er studiedagen in verband met nascholing van het schoolteam. Op deze 
dagen is er voor de leerlingen geen school. 
 

- Donderdag 6 oktober 2022 
- Maandag 7 november 2022 
- Dinsdagmiddag 29 november 2022 
- Woensdag 8 februari 2023 
- Maandag 6 maart 2023 
- Vrijdag 16 juni 2023 (onder voorbehoud) De dag na de Avond4daagse. 

Extra vrij 
De school moet kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege geloofs- of  
levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke 
familieverplichtingen zoals een begrafenis of huwelijk. 
Door de gemeenten is hiervoor speciaal een Bureau Leerplicht opgericht. De hier werkende 
leerplichtambtenaar let erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht, deze regels gelden ook 
voor de school. Soms mag de directeur namelijk geen toestemming geven voor afwezigheid van uw 
kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen. De directeur zal u mededelen wanneer u dat aan 
de leerplichtambtenaar moet vragen. Op onze website staat het protocol. 
 
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 
Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, kunt u het 
formulier 'Aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek' invullen, ondertekenen en afgeven op school. 
Op basis van de opgegeven reden wordt het verlof toegekend dan wel afgekeurd door de directeur. 
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De gronden waarop tijdelijke vrijstelling van geregeld schoolbezoek (‘extra verlof’) kan worden 
aangevraagd staan in artikel 11 van de leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd verlof te 
verlenen indien dit naar zijn oordeel om gewichtige omstandigheden noodzakelijk is. 
Het is van belang om te weten dat bezoek aan dokter of tandarts als extra verlof dient te worden 
beschouwd. Houdt u hiermee dus rekening bij de planning van deze bezoeken.  
 
Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties 
1. Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de directeur 
van de school ingediend; bij voorkeur 8 weken van tevoren. Het verlof kan door de directeur worden 
verleend indien: 
• wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is 
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (horeca sector, agrarische sector en toeristische 
sector). Hieronder vallen ook herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie. 
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de officiële 
schoolvakanties mogelijk is. 
Hieronder valt niet: afspraken met collega's of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld 
om werk organisatorische redenen. 
 
Vakantieverlof om bovengenoemde reden mag: 
• eenmaal per schooljaar worden verleend; 
• niet langer duren dan 10 schooldagen; 
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 
2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 
1l, Leerplichtwet) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder moet vooraf, of binnen twee dagen 
na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor 
gelden de volgende richtlijnen: 
• voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 
• verhuizing: 1 dag; 
• bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 of 2 dagen, afhankelijk 
of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 
• ernstige ziekte ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de 
directeur; 
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen; van bloed- of 
• aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e óf 
4e graad: 1 dag; 
• bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12l/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijks 
jubileum van ouders of grootouders: 1 dag; 
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 
vakantieverlof (denk hierbij aan omstandigheden die buiten de wil van de leerling / de ouder(s) zijn 
gelegen). 
 
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3, Leerplichtwet) 
voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur 8 weken van te voren, via de 
directeur van de school) bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend. Verlof 
wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. Een verklaring van een arts of een 
maatschappelijk werk(st)er waaruit blijkt dat verlof voor de kinderen noodzakelijk is op grond van 
medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden, kan hierbij nuttig zijn. 
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Opmerking: De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, 
wordt proces-verbaal opgemaakt. 

Nawoord 
Wij hopen dat u onze schoolgids met belangstelling heeft gelezen en dat u een goed beeld van onze 
school heeft kunnen krijgen. Hopelijk draagt deze gids ertoe bij een weloverwogen schoolkeuze te 
maken voor uw kind(eren). Mocht u na het lezen van deze gids nog informatie missen dan zijn wij 
altijd bereid om u van deze informatie te voorzien. Bovendien staan wij open voor aanvullende 
opmerkingen en suggesties ten aanzien van onze schoolgids. 
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