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Op onze school vinden we een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. De 
basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen 
als voor u. En daar willen wij graag aan bijdragen. 

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

In deze schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en 
de andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Het team van Gereformeerde Basisschool De Wiekslag.  

Voorwoord
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Contactgegevens

Gereformeerde Basisschool De Wiekslag
Schoollaan 1
9621ATSchildwolde Slochteren

 0598422427
 http://www.gbsdewiekslag.nl
 wiekslag@noorderbasis.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Daniëlle Kamstra-van Essen dir.wiekslag@noorderbasis.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

111

2018-2019

Het leerlingaantal  is de laatste jaren stabiel. De lichte daling houdt gelijke tred met het aantal 
leerlingen uit onze potentiële doelgroep. 

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.496
 http://www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

1.2 Profiel van de school

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

Goed pedagogisch klimaat

Ontwikkelingsgericht Professioneel team

School met de Bijbel Kanjertraining

Missie en visie

De Wiekslag is een gereformeerde basisschool voor christenen. Christelijke ouders, met verschillende 
kerkelijke achtergronden vertrouwen hun kinderen aan ons toe. De leerkrachten zijn oprechte, 
betrokken christenen die de liefde van Christus willen uitstralen en overdragen aan de kinderen. 

Ieder kind krijgt de ruimte zich op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van een 
diversiteit aan leermiddelen en methoden. Nieuwe lesstof leren we aan door middel van het Expliciete 
Directe Instructiemodel. Daarnaast spelen we ook in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Zo kunnen 
onze leerlingen ook spelenderwijs en door onderzoek te doen cognitieve kennis en vaardigheden 
ontwikkelen. We leren de kinderen zelfstandig te worden in het samenwerken, communiceren, 
creativiteit gebruiken en het maken van eigen keuzes. Elke leerling wordt uitgedaagd om te leren en 
zijn gaven en talenten te gebruiken. Elk kind krijgt de zorg die bij zijn en onze mogelijkheden past. 

Ook willen we een open school zijn voor ouders. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en 
leerkrachten zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelen. Dit is een voorwaarde voor een goede 
cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de Kanjertraining. De 
leerlingen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te 
nemen. Dit doen we met behulp van de Kanjerafspraken:

We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je 
mag leren om jezelf te zijn!

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom!

Wiekslaglied 

Here al zo lang leert u ons vliegen in de lucht.
Als je er op terug kijkt en ziet in vogelvlucht. 
U duwt als een arend ons het nest uit en 
U ziet met onze kleine vleugels lukt het vliegen nog niet. 

Maar U zweeft als een Vader onder ons 
en vangt ons op als we moe zijn of aan even rusten toe zijn 
Ja, U draagt ons op Uw vleugels iedere dag 
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met Uw onvoorstelbaar sterke wiekslag 

Wiekslag, Wiekslag, Wiekslag 
Almachtige Adelaar Vlieg 
We moeten leren vliegen  Anders worden we niet groot, 
Om zelf te kunnen zoeken naar het Water en het Brood, 
Maar o wat is het angstig zo te vallen in t ravijn 
Dus leert U ons vertrouwen dat u onder ons zult zijn. 

Want U zweeft als een Vader onder ons 
In de wind en de regen 
En al zit het vliegen tegen 
Ja u draagt ons op uw vleugels iedere dag 

Met uw onvoorstelbaar sterke wiekslag 
Almachtige Adelaar vlieg 
Almachtige Adelaar vlieg!   

                          

Prioriteiten

Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 willen we werken aan de volgende doelen:

Visie, missie en waarden

* 'Prachtig!? Wat heeft God dat mooi gemaakt.' Ons vereniging brede identiteitsthema over de 
schepping en duurzaamheid.

Onderwijs

* We verbeteren onze instructie a.d.h.v. Expliciete Directe Instructie.

* Thematisch en betekenisvol werken door zaakvakken en mediawijsheid geïntegreerd aan te bieden.

Cultuur en klimaat

* Goede communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid te vergroten door maandvieringen te 
implementeren en het gebruik te vergroten van het ouderportaal van Parnassys. 

Identiteit

Onze identiteit weerspiegelt wie we zijn. De volgende onderdelen laten in onze school zien wat onze 
identiteit is: 

* Samen werken aan en vieren van het jaarthema van NoorderBasis: 'Prachtig!? Wat heeft God dat 
mooi gemaakt.' 

Hoe gaan wij met deze prachtige schepping om? Vandaar het uitroepteken en het vraagteken. We 
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willen de kinderen leren hoe mooi God de wereld heeft gemaakt en hoe wij er mee om gaan. Daarmee 
maken we kinderen ook bewust van het thema duurzaamheid.

* De bijbel is het fundament van ons onderwijs. Ons team is gedreven om vanuit hun christelijke 
identiteit er alles aan te doen om kinderen hun talenten te laten ontdekken en tot bloei te laten komen. 
Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen.

De Bijbel gaat elke dag in alle groepen open. De leerkrachten vertellen een verhaal en er wordt samen 
gezongen en gebeden.

* De christelijke feesten worden samen gevierd op onze school. Dat betekent dat we het ene feest klein 
(in de klas en in de school) vieren en andere feesten groot (met de hele school en ouders).

* Een veilig klimaat voor iedereen (Kanjertraining)
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Op onze school werken we met een directie die bestaat uit de directeur en een intern begeleider. 
Daarnaast hebben we meerdere coördinatoren om de tijd, aandacht en professionaliteit van deze 
vakgebieden goed te bewaken.

Er is een taal-, cultuur-, hoogbegaafdheid- en rekencoördinator die daarvoor ook een opleiding hebben 
gevolgd. 
Daarnaast hebben alle leerkrachten de Kanjertraining gevolgd en is er een anti-pestcoördinator. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Verlof personeel

We hebben bovenschools een vervangingscoördinator die alle vervanging regelt m.b.v. vaste invallers. 
Bij studieverlof, verlof of ziekte valt de duo-collega zo mogelijk in. In deze tijd van personeelstekort 
hebben we alle vacatures weten te vervullen én beschikken we zelfs over een vaste invalpool. Wel 
merken we dat in perioden van bijvoorbeeld een griepgolf het lastig is om adequate vervanging te 
vinden. Tot nu toe lukt het echter nog steeds.

De communicatie naar ouders over verlofregeling en vervanging van leerkrachten gaat via Parro.

                               

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal/lezen
2 uur 2 uur 

Rekenen
2 uur 2 uur 

Spelen en werken
9 uur 9 uur 

Bewegingsonderwijs
6 uur 6 uur 

Muziek
1 uur 1 uur 

Bovenstaande uren verdeling is een globale weergave. In de onderbouw werken de groepen met 
thema's. Daarbinnen worden de vakken aangeboden, maar dat is met elkaar verweven. We werken met 
leerlijnen waarmee we de ontwikkeling van de leerling volgen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
5 uur 4 u 40 min 4 uur 4 uur 4 u 15 min 4 u 15 min

Taal
5 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 4 u 15 min 4 u 15 min

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

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 10 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

De Wiekslag is een school die werkt aan kwaliteit. We staan bekend als school waar veel aandacht is 
voor lezen, woordenschat en spelling. We hebben dan ook zeer goede resultaten. We starten elke dag 
met 30 minuten het horizontaal lezen. Dit houdt in dat er in alle groepen gelezen wordt. We  gebruiken 
daarvoor verschillende vormen. Tutor lezen, radiolezen, mandjes lezen etc.

In alle groepen wordt Engels gegeven. In de onderbouw spelenderwijs en o.a. door het zingen van 
liedjes.  In de midden en bovenbouw gebruiken we een methode met veel interactie. 
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Bovenstaande uren verdeling is een globale weergave. 

Op de Wiekslag vinden we de basis van lezen, taal en rekenen belangrijk. We volgen het onderwijs op 
basis van een leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van de uitkomsten stellen we meerdere malen per jaar 
ons onderwijs bij.

Naast die vakken, vinden we de brede ontwikkeling ook belangrijk. We streven naar een breed aanbod 
van wereldoriëntatie en creatieve vakken, maar ook techniek en 21e eeuwse vaardigheden nemen een 
centrale plek in, in ons onderwijs. 

Bewegingsonderwijs
1 u 05 min 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
2 uur 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
15 min 20 min 30 min 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Natuur en techniek
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kanjertraining
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Hoekenwerk
4 uur 

2.3 Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Leerplein

Schoolbibliotheek 

We zijn een school die veel aandacht geeft aan het plezier en het belang van goed leren lezen. Dit geeft 
een goede basis mee voor de toekomst van elk kind. Daarom hebben we een bibliotheek op school en 
doen we mee met diverse activiteiten die de bibliotheek in Slochteren aanbiedt.

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

Er is sprake van een warme overdracht tussen de peuterspeelzaal en de basisschool.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Verreweg de meeste kinderen kunnen we bij ons op school opvangen. Soms hebben kinderen extra 
ondersteuning en zorg nodig. We bekijken zorgvuldig per leerling hoe en of we deze ondersteuning 
kunnen bieden. 

We hebben in het schoolondersteuningsprofiel over de basis- en extra ondersteuning aangegeven wat 
we kunnen. De keuzevrijheid van de ouders kan worden beperkt door de aard en zwaarte van de 
specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling en de feitelijke (on)mogelijkheden van school. Onze 
school zoekt het belang voor goed onderwijs van ieder uniek kind. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 4

Rekenspecialist 4

Specialist hoogbegaafdheid 4

Taalspecialist 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Anti-pestbeleid en coördinator

Voor ouders en leerlingen is het van belang dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is binnen de 
school, wanneer er sprake is van een situatie waarin een leerling gepest wordt. In de Wet op Primair 
Onderwijs (WPO) wordt in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, beschreven dat iedere school de 
navolgende taken op school bij een persoon moet neerleggen: 

• het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op de school; 
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• het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Op onze school gebruiken we een anti-pestprotocol en een protocol tegen online pesten. We maken 
gebruik van de methode De Kanjertraining om een veilig schoolklimaat te bieden voor alle kinderen. De 
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 
houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

In de praktijk betekent het dat we vanuit de waarden: vertrouwen, rust en wederzijds respect, de 
volgende afspraken in en rond de school aanhouden:

• We hebben respect voor God, onszelf en anderen
• We helpen elkaar
• We vertrouwen elkaar
• We lachen elkaar niet uit
• Niemand speelt de baas
• Niemand doet zielig

Onze Kanjertrainingcoördinator is Hans Werkman.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.

Voor alle NoorderBasis-scholen is in maart 2017 een nieuw veiligheidsplan opgesteld, dat voldoet aan 
de wettelijke eisen. Dit plan omvat naast een algemene omschrijving van alle aspecten van veiligheid 
binnen de school een 25-tal protocollen, waaronder: 

* afspraken m.b.t. leerling-, personeels- en oudertevredenheidspeilingen

* een protocol bij opvang van ernstige incidenten 

* de algemene schoolregels 

* een protocol tegen agressie, geweld 

* discriminatie en ongewenst seksueel gedrag 

* de meldcode huiselijk geweld 

* de klachtenregeling 

* een privacyreglement 

* een protocol medisch handelen 

* een BHV- en ontruimingsplan.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. H. Werkman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via h.werkman@noorderbasis.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. I. Doornbos. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
e.j.doornbos@hetnet.nl.
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Klachtenregeling

We zijn aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van GCBO. 

Deze is te vinden op: https://www.gbsdewiekslag.nl/veiligheid/

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd.

Voortgang, welzijn en ontwikkeling

• Jaarlijks ontvangen de kinderen twee rapporten;
• Via het ouderportaal van ParnasSys kunnen belangrijke toetsgegevens en gesprekverslagen 

worden ingezien;
• Vijf keer per jaar is het mogelijk om u in te schrijven voor een ouder-kind gesprek met de 

leerkracht/coach van het kind;

Algemene informatie

• Alle informatie die u met betrekking tot school ontvangt, verloopt via Parro (dit is een app, maar 
ook mogelijk via de browser); 

• Leerkrachten posten via Parro korte berichtjes en foto's over gebeurtenissen in de groep;
• Ouders ontvangen maandelijks een algemene nieuwsbrief vanuit de directie;
• Jaarlijks wordt er een ouderavond georganiseerd waarvoor alle ouders van de school uitgenodigd 

worden. 

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk op onze school. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de 
hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind(eren) en betrokken zijn op het onderwijs dat wij 
organiseren. We organiseren daarom spreekavonden, om goed en regelmatig contact te houden. Wij 
houden van korte lijntjes tussen school en ouders. We staan zowel voor- als na schooltijd op het plein 
zodat u ons altijd even kunt aanschieten. Ook is er altijd ruimte om een afspraak te maken om wat 
langer met elkaar in gesprek te gaan, mocht dat nodig zijn. 

We willen een open school zijn, door de christelijke maandopeningen, kijkmomenten en thema-
afsluitingen te organiseren, zodat ouders makkelijk in de school komen. Daarnaast vinden we het 
belangrijk dat ouders betrokken zijn op de school door hun bijdrage te leveren tijdens verschillende 
activiteiten. Op die manier kunnen we samen werken aan goed onderwijs voor de kinderen.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• Alle activiteiten die de door de Actico worden georganiseerd

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Actico 

We hebben een medezeggenschapsraad en een afdelingsbestuur.

Voor een aantal zaken doet de school een beroep op ouders om ons te ondersteunen. Dit wordt 
gecoördineerd door de activiteitencommissie (Actico). Ouders zijn actief betrokken en worden ingezet 
bij o.a. de volgende activiteiten: 

* organiseren van acties, feestdagen en projecten 

* begeleiden bij educatieve  excursies

* organiseren en begeleiden bij sportdagen en toernooien

* werken in de schoolbibliotheek

* overblijven

* helpen met schoolschoonmaak en klussen

* schoolkamp, musical en afscheid groep 

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
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• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

 Ouderbijdrage:

1e kind €30,-
2e kind €20,-
vanaf het 3e kind €10,-

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

4.3 Schoolverzekering

Dit is bovenschools geregeld
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders/verzorgers kunnen hun kind 's morgens telefonisch, persoonlijk of via de Parro-app afmelden. 
Als er al eerder bekend is dat de leerling afwezig zal zijn, dan kan het ook via de mail. We hebben de 
afspraak op school dat, als we om 9.00 uur niets hebben gehoord, we even navragen bij een broertje of 
zusje die wel op school is. Als dat niet het geval is bellen we naar huis.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof buiten de schoolvakanties

Het aanvragen van verlof moet via een verlofformulier gebeuren. Dit formulier is op te halen bij de 
directie-/administratiekamer of is op te vragen bij de administratief medewerker via 
wiekslag@noorderbasis.nl. Na inlevering krijgen ouders binnen een week antwoord op hun 
verlofaanvraag. Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden 
gemeld. 

Verlof voor behandeling onder schooltijd.

Soms moeten kinderen langdurig therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de 
schooltijden kunnen worden gepland. De school heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Hiervoor is het 
belangrijk dit een maand van te voren schriftelijk aan te vragen bij de schoolleiding.

van geoorloofd verzuim:

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

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

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

We werken op onze school met moderne methodes voor rekenen en taal, die voldoen aan alle 
kerndoelen en tussendoelen, die aansluiten op de CITO-toetsen en doorlopende leerlijnen. Ook het 
afstemmen op verschillen tussen leerlingen is verwerkt in de methodes, het leerstofaanbod en de 
instructie. We signaleren d.m.v. observatie, het leerlingvolgsysteem van CITO en Kanvas (het 
Kanjervolgsysteem) vroegtijdig leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben op zowel 
cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Beide gebieden worden minimaal twee keer per jaar met de 
IB'er besproken om zo de kinderen goed te kunnen volgen en tijdig interventies te kunnen plegen. 

In de uitvoering hiervan werken we op 3 instructieniveaus per jaargroep. Dit geven we vorm door te 
werken met een klassenorganisatie met instructiegroepen voor rekenen, begrijpend lezen, technisch 
lezen en spelling. Ook evalueren we twee keer per jaar onze leeropbrengsten en voeren n.a.v. de 
analyses hiervan verbeteringen door. De leerkrachten leggen twee keer per jaar verantwoording af bij 
de directeur over de behaalde resultaten.

5.2 Eindtoets

De eindtoets van de school is slechts een onderdeel van de advisering die we de kinderen in groep 8 
meegeven voor het vervolgonderwijs.

Er is een schat aan informatie in de school aanwezig, waarop we het advies onderbouwen. Hierbij zijn 
de "warme gegevens" een belangrijk onderdeel. 

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 30,8%

vmbo-(g)t 15,4%

havo 53,8%

Ons advies baseren we op de ontwikkeling van de leerling. Enerzijds zijn dit de meetbare gegevens, de 
CITO toetsen en anderzijds de kindkenmerken zoals werkhouding en motivatie. We gebruiken de CITO 
toetsen van groep 6, 7 en 8 en aan de hand van een plaatsingswijzer volgt daar een advies uit. Samen 
met de kindkenmerken komen we dan tot een advies. Eind groep 7 geven we een voorlopig advies en 
midden groep 8 volgt het definitieve advies. 

De eindtoets medio april/mei is slechts een bevestiging van het advies. We stellen het advies alleen nog 
naar boven bij, wanneer het kind de eindtoets beter heeft gemaakt dan het advies wat is gegeven. 

Er is een schat aan informatie in de school aanwezig die een advies minstens even sterk onderbouwt. 
Daarom dragen we onze informatie graag met zorg over aan de vervolg school. We hebben goede 
contacten met meerdere voortgezet onderwijs scholen in de omgeving en zorgen altijd voor een warme 
overdracht. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Samen spelen, samen delen 

Respect voor anderenJe mag er zijn en hoort erbij 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op sociaalemotioneel gebied gebruiken we de Kanjertraining.
De belangrijkste  doelen daarvan zijn:
Kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen.
Kinderen te leren op een handige manier aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.
Met gevoelens van jezelf en van de ander weten om te gaan.
Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen.
Met de kanjertraining op school streven we ernaar de sfeer in de groep goed te houden of zo nodig te 
verbeteren. In een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is, zal onaangepast/storend gedrag 
een stuk minder voorkomen.

We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Kanvas dat hetsociaal welbevinden en de sociale 
structuur van de groep in beeld brengt. 

Aan het begin van ieder schooljaar besteden we ín alle groepen gerichte aandacht aan positieve 
groepsvorming. We gebruiken hiervoor de methode ‘Grip op de groep’. Verder  geven we structureel in 
alle groepen aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen door de lessen van de 
methode Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben de licentie om deze lessen te geven
Naast deze lessen begeleiden we de leerlingen om de aanpak van de kanjertraining wendbaar temaken  
in de sociale situaties die zich voordoen op school en thuis.Ook hebben we een pestprotocol, die we 
inzetten als zich pestsituaties voordoen. ’De Wiekslag’ heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, waar 
de kinderen op een laagdrempelige manier contact mee kunnen zoeken bij het gevoel van onveiligheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
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We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs. Als team hebben we de afgelopen jaren 
geïnvesteerd op scholing rondom Expliciete Directe Instructie (EDI). Daarnaast werken we aan een 
professionele cultuur waarbij het leren van en met elkaar centraal staat. Verder werken we planmatig 
aan schooldoelen voor het betreffende schooljaar (zie betekeniskaart 2019-2023). 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dit onze speerpunten: 

1. We blijven de kernvakken volgens het Expliciete Directe Instructie-model geven. 
2. We maken beleid en werken aan een doorgaande lijn voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. 
3. We ontwikkelen een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid (beginnend bij 7/8).  
4. We blijven werken aan een positief pedagogisch klimaat d.m.v. de Kanjertraining en het hanteren 
duidelijke afspraken. 
5. De zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden in door thematisch te werken op de middagen. 
6. De identiteit van de school wordt nog meer uitgedragen door het jaarthema 'Prachtig!?' en de 
maandvieringen. 
7. We versterken de relatie met ouders door transparant te zijn en helder te communiceren. 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

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

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Maandag: Dit geldt voor groep 1 t/m 8
Dinsdag: Dit geldt voor groep 1 t/m 8
Woensdag: Dit geldt voor groep 3 t/m 8. Groep 1/2 is vrij.
Donderdag: Dit geldt voor groep 1 t/m 8
Vrijdag: Op de middag zijn de groepen 1 t/m 3 vrij.

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek 3-8 vrijdag
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6.3 Vakantierooster

We hebben dit schooljaar 3 studiedagen.

Deze staan ingepland op:

- woensdag 6 november 2019 
- maandag 27 januari 2020
- donderdag 18 juni 2020* 

* Deze studie dag is nog onder voorbehoud. Dit heeft te maken met het aantal uren dat de kinderen dit 

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

Meivakantie 25 april 2020 05 mei 2020

Hemelvaart+vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinksteren 29 mei 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Tussen de middag van 12:00 – 13:00 uur is er opvang aanwezig. Alle ouders kunnen hun kinderen, indien 
zij dat wensen, tijdens de middagpauze op school laten overblijven. In principe draaien alle ouders mee 
in het TSO-rooster. Wanneer ouders van mening zijn dat zij nooit in staat zijn om aan hun 
overblijfverplichting te kunnen voldoen, wordt van hen verwacht dat zij voor vervanging zorgen of €65,- 
per trimester betalen. Het TSO-rooster wordt gemaakt door de TSO-commissie. Men is echter wel 
verplicht om dan ook mee te draaien het rooster voor de begeleiding. Wanneer men meedraait in het 
rooster is de TSO gratis. Er wordt geprobeerd om voor zowel het onder- als bovenbouwplein voor elke 
dag van de week 1 vaste TSO ouder te hebben. Op die manier kunnen we werken aan een éénduidige 
lijn richting kinderen. 

De TSO-commissie

Renita Postma: wjrpostma@home.nl

Marion Evenhuis: marionevenhuis@hotmail.com

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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schooljaar verplicht moeten volmaken. Mocht er een dag uitvallen, dan wordt dit een schooldag en 
wordt dit z.s.m. gecommuniceerd via Parro. 
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