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De school is niet alleen een leergemeenschap, 
maar ook een leefgemeenschap waarin kinderen 
zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun 
prestaties en gedrag. 

Het beeld aan de voorkant van de 
school vormt het logo van de school. 
Deze sculptuur is ontworpen door de 
kunstenaar J. Haffmans ter ere van de 
opening van onze school op 15 mei 1970. 

Het symboliseert twee richtingen: de ene 
richting (verticale lijn) wijst naar God. 
De andere lijn (horizontale lijn) richt zich 
op de medemens. Daartussen bevindt 
zich een ruimte welke door twee lijnen 
omsloten wordt. Hierin bevindt zich het 
kind.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult 
lezen.

Gerlof Smit
Directeur CBS De Wegwijzer

Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, 
sfeer en kwaliteit. In deze gids kunt u lezen wat wij 
belangrijke zaken vinden in onderwijs en opvoeding. 
En als u zich kunt vinden in onze ideeën en u heeft 
tijdens een bezoek ervaren hoe we deze ideeën 
in de praktijk brengen, dan heeft u waarschijnlijk 
genoeg informatie om een goede beslissing te 
nemen. 

Voor ouders die al kinderen op De Wegwijzer 
hebben, is deze schoolgids een informatiebron 
en voor ons een middel om verantwoording af te 
leggen.  U vindt informatie over:

De manier waarop het onderwijs op “De Wegwijzer” 
wordt georganiseerd.
De inspanningen die we plegen om alle kinderen 
zorg te geven.
De manier waarop ouders een rol kunnen spelen 
bij het onderwijs op onze school.

Ook kunt u lezen op welke wijze wij werken aan 
de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en 
opvoeding. Onze school heeft een christelijke 
identiteit. Wij stellen ons ten doel de kinderen 
vertrouwd te maken met de christelijke levensvisie 
en het daaraan gekoppelde gedrag. Wanneer wij 
in deze schoolgids spreken over ouders bedoelen 
wij tevens verzorgers met bevoegd gezag.

EEn woord vooraf...
Geachte ouders/verzorgers,

Deze gids (Met deel A school specifiek en deel  B Stichting PCO-N Algemeen deel) is bedoeld voor ouders die 
nu kinderen op De Wegwijzer hebben en voor ouders die hun keuze voor een basisschool nog moeten maken. 
Zo’n keuze is niet gemakkelijk en de meeste ouders maken dan ook een zorgvuldige afweging. De basisschool 
is een belangrijk stuk van je leven, zowel voor de kinderen als voor u. Een basisschool kies je dan ook met zorg!

SCHOOLGIDS     2021-2022
CBS DE WEGWIJZER
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Dhr. Gerlof Smit is de directeur van onze school  
’De Wegwijzer’. Hij is eindverantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken op school. Heeft u een 
vraag, dan kunt u altijd bellen/mailen of kom gerust 
even langs. Indien nodig maken we een afspraak. 

Onze school heeft een managementteam dat 
wordt gevormd door:
Directeur: Gerlof Smit
Teamleider:Jorine Groen 
IB-er: Jeannette Steenbergen
Indien één van hen afwezig is kunt u altijd iemand 
anders raadplegen.

De directeur en het managementteam

1. dE SCHooL dE wEGwIJZEr

ConTaCTGEGEvEnS

Meidoornstraat 10
7711 KV Nieuwleusen

0529 481356

dewegwijzer@pco-n.nl

dewegwijzer.pco-n.nl

https://www.facebook.com/
DeWegwijzerNieuwleusen

DeWegwijzer100
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SCHooLGrooTTE, PLaTTEGrond

In oktober 2020 telden we 160 leerlingen. We verwachten het schooljaar te starten met ongeveer 131 
Ieerlingen. In onze school zijn 20 mensen werkzaam, waarvan 12 groepsleerkrachten en 3 onderwijsassistenten, 
1 vakleerkracht gymnastiek, 2 congiërges, 1 IB-er, 1 administratief medewerker en 1 directeur. De leerlingen 
zijn verdeeld over 7 groepen. Onderstaand de plattegrond van de school met de groepsindeling voor het 
schooljaar 2020-2021.

Visie

Onze school is een open school: iedereen is welkom. 

Ons doel is het begeleiden van kinderen naar zelf-
standigheid, waarbij elk kind weet: Ik mag er zijn. In 
een veilige sfeer en een uitdagende leeromgeving, 
stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen.  

We geloven dat ieder kind kan leren, waarbij we 
rekening houden met verschillen in mogelijkheden 
van iedereen. Hierin is samenwerking met de ouders 
belangrijk.

We dragen ons Christen zijn uit door de kinderen 
vertrouwd te maken met de verhalen uit de Bijbel 
en proberen deze te vertalen naar de tijd waarin wij 
leven.
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Veel ouders beseffen dat de sfeer waarin een kind 
moet opgroeien van groot belang is om een vol-
waardig mens te worden. Wij stellen daarom een 
vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat 
op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het 
zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind 
kansen.In goed overleg met de ouders hebben wij 
enkele richtlijnen opgesteld voor onze school:

Wij zijn alert op discriminatie en pesten en we 
doen er alles aan om dit te voorkomen! 
We steken veel energie in het belonen van goed 
gedrag, maar vanzelfsprekend wordt er ook wel 
eens een kind gestraft!
Wij zijn voorstander van fatsoenlijk taalgebruik in 
de onderlinge relatie.
Wij zijn voor een gerichte aanpak van een waar-
den- en normenpatroon en dit wordt dageljks 
geconcretiseerd.

Slogan

‘CBS De Wegwijzer   bijzonder .....wijs!’
Onze slogan geeft weer waar wij als school voor 
willen gaan. Het woord ‘bijzonder’ duidt op onze 
identiteit als christelijke basisschool. De waarden en 
normen aanpak en de sociaal-emotionele ontwik- 
keling nemen daarbij een bijzondere plaats in. Wij  
vinden het welbevinden van elk kind bijzonder be- 
langrijk binnen onze leef- en leeromgeving van onze 
school. Het woordje ‘wijs’ heeft betrekking op de naam  
Wegwijzer. Wij willen de kinderen wijs maken met de 
noodzakelijke kennis die zij nodig hebben voor hun 
latere leven. Een goede basiskennis meegeven voor 
de toekomst is in onze ogen dus.…wijs!

SLoGan, UITGanGSPUnTEn En PrIorITEITEn

Uitgangspunten
Onze school wil een een leefgemeenschap zijn 
waar de kinderen niet alleen iets wordt geleerd, 
maar waar aandacht wordt geschonken aan de 
totale ontwikkeling. Hierbij kunt u o.a. denken aan: 
respect hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid 
leren dragen, een positief kritische instelling t.o.v. 
jezelf en anderen ontwikkelen en je eigen weg leren 
vinden in de grote hoeveelheid informatie die op 
je afkomt. Ook vinden wij tolerantie t.o.v. andere 
groeperingen (huidkleur, status, handicap) een 
belangrijk uitgangspunt.

Prioriteiten
Wij vinden dat het onderwijs zodanig moet worden 
ingericht dat elk kind dat op onze school begint, 
de school ook op een verantwoorde manier af kan 
maken. Om dat te kunnen bereiken zullen de kin-
deren worden uitgedaagd tot leren en geprikkeld 
en aangemoedigd worden om tot zelfstandigheid 
te komen. De kinderen krijgen, waar nodig, de juiste 
ondersteuning. We laten de kinderen ervaren dat er 
vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en 
hun inzet! Binnen onze school willen we werken aan 
vier basisbehoeften voor alle leerlingen.

Geloof en plezier hebben in eigen kunnen 
(competentie).
Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent 
en graag met je willen omgaan (relatie).
Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets 
voor elkaar kunt krijgen (autonomie).
Gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. 

HET ‘kLImaaT’ van dE SCHooL
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De stichting PCO-N (Primair Christelijk Onderwijs  
Nieuwleusen) vormt het overkoepelend verband 
tussen de vier christelijke  scholen in Nieuwleusen 
(Het Kompas,  De Meele, De Zaaier en De Weg-
wijzer) en behartigt de belangen van het christelijke 
onderwijs in Nieuwleusen. De directeur-bestuurder, 
dhr. Gert van Tol, is belast met de algehele  
leiding en het besturen van de scholen van de 
stichting en draagt er zorg voor dat het onderwijs 
gegeven wordt in overeenstemming met de doel-
stelling en de grondslag van de stichting.

Voor meer informatie, zie website: www.pco-n.nl

STICHTInG PCo-n                  

Op De Wegwijzer gaan wij zorgvuldig om met de 
privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van onze stichting. De gegevens 
die over leerlingen gaan, noemen we persoons-
gegevens. Wij maken alleen gebruik van persoons-
gegevens als dat nodig is voor het leren en bege-
leiden van onze leerlingen, en voor de organisatie 
die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt 
u precies lezen wat voor onze school de doelen 
zijn voor de registratie van persoonsgegevens(zie 
www.pco-n.nl -> downloads). De meeste gegevens 
ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrij- 
ving op onze school). Daarnaast registreren ler-
aren en ondersteunend personeel van onze school 
gegevens over onze 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. De 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd 
in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze program-
ma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat 
De Wegwijzer onderdeel uitmaakt van stichting PCO 
Nieuwleusen, worden daar ook (een beperkt aan-
tal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader 
van de gemeenschappelijke administratie en het 
plaatsingsbeleid. 

PrIvaCyvErkLarInG

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal 
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 
leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 
hebben met deze 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, zo-
dat misbruik van die informatie door de leverancier 
wordt voorkomen.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en 
over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer  
relevant zijn voor de school, mag u vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor  
vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u 
contact opnemen met de directeur van de school.
 
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met 
andere organisaties, wordt daar vooraf toestem-
ming gevraagd aan de ouders, tenzij die uit- 
wis-seling verplicht is op grond van de wet.
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Wij streven naar een voortdurende kwaliteitsver-
betering van ons onderwijs. Dit doen wij op vier 
manieren:

Aanschaf van goede methoden en leermiddelen.
Bij- en nascholing van het team.
Het nauwgezet volgen van de resultaten van de 
leerling (leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Het bewaken van het geheel door middel van 
het werken met kwaliteitskaarten.

Bij de aanschaf van onze methoden letten we erop 
dat er voor alle niveau’s voldoende leerstof aan-
wezig is.

2. dE orGanISaTIE van onS ondErwIJS

Samenstelling van de groepen
Wij hanteren op onze school het zogenaamde 
jaarklassensysteem. Dit houdt in dat de leerlingen 
van dezelfde leeftijd meestal in dezelfde groep  
zitten. Er wordt rekening gehouden met alle leer-
lingen. Wie moeite heeft met een bepaald onder-
deel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed 
kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.  
Momenteel werken we met 7 groepen, waarvan  
een gecombineerde kleutergroep (groep 1a/2a).

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de basisschool. De maatschappij verandert voortdurend en dus 
ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. 

SCHooLorGanISaTIE

Wij beschikken in de onderbouw over een multi- 
functioneel lokaal waarin de kleuters beweging-
sonderwijs krijgen. 
De school heeft een extra ICT-ruimte, plus ruimtes 
die voor individueel onderzoek en/of door de leer-
lingen gebruikt kunnen worden. De andere ruimtes 
worden intensief gebruikt om kinderen extra steun 
en begeleiding te geven bij het leerproces. 

orGanISaTIE

Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
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Groep 1a/2a: Juf Anna Huisman  
Groep 3:    Juf Laura Zantinge 
Groep 4:    Juf Marloes Meesters op maandag, dinsdag en vrijdag
    Juf Alja Admiraal op woensdagmorgen en donderdag 
Groep 5:   Juf Annemieke van der Helm op maandag t/m woensdagmorgen. 
   Juf Evelien Visserman op donderdag en vrijdag.  
Groep 6:    Juf Djoke Reuvekamp op maandag t/m donderdag. 
   Meester Jaap Oudenampsen op vrijdag
Groep 7:  Juf Liesbeth Boonstra op maandag, dinsdag en woensdagmorgen.
   Juf Elsbeth van Dam op donderdag en vrijdag
Groep 8:  Meester Joël de Groot op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmiddag
   Juf Jorine op vrijdagmorgen 

Ondersteuning 
Juf Martineke, juf Paula, juf Klaasje van Veen, juf Rebecca en zij-instromer Elmy Koers  bieden ondersteuning 
in verschillende groepen

  

  

GroEPSvErdELInG 2021-2022

BELEIdSvoornEmEnS 2021-2022

Onderwerp Omschrijving Betrokkenen

IB-er en  
leerkrachten

Directeur en  
leerkrachten

We gaan door met de “De vier sleutels”  
voor een effectieve les. Het is de bedoeling
om leerkrachten meer eigenaar te maken 
van de eigen ontwikkeling

We praten twee keer per schooljaar met 
elkaar over de resultaten van alle kinderen 
en evalueren ons onderwijs en methodes.

Leerkracht
Ontwikkeling

Groepsplannen

AllenWereldoriëntatie We gaan ons oriënteren op een nieuwe
methode voor de wereldoriënterende 
vakken

AllenRekenen We gaan ons oriënteren op een nieuwe 
rekenmethode
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Methoden en materialen
In onze combinatiegroep 1 en 2 op De Weg-
wijzer hebben we een mix van opbrengstgericht,  
programmagericht- en ontwikkelingsgericht onder-
wijs. Er wordt gewerkt vanuit tussendoelen en leer- 
lijnen. Deze zijn gebaseerd op de SLO kleuter- 
doelen. De tussendoelen en leerlijnen ver- 
pakken we in thema’s, soms aangepast aan de 
tijd van het jaar maar ook aan de belangstelling 
van het kind. De leerkracht heeft de gekozen activi- 
teiten bewust gepland vanuit de ontwikkelings- 
lijnen. Er wordt structureel gewerkt met de map 
Fonemisch Bewustzijn van het CPS. Er wordt per 
dag een uur aan kwalitatief hoogwaardige taal- 
activiteiten aangeboden waarbij gebruik ge-
maakt wordt van diverse bronmaterialen. Voor de  
rekendomeinen wordt gewerkt met de methodiek 
‘Met sprongen vooruit’ en wordt meten en  
meetkunde wekelijks structureel aangeboden.

Planning en registratie.
Er zijn 5 planningsperioden per schooljaar, met 
daarin doorlopende leerlijnen en tussendoelen in 
opklimmende moeilijkheidsgraad. Bij deze tussen-
doelen worden activiteiten gepland. In de week-
planning wordt het doel d.m.v. een code genoemd 
met daarachter een omschrijving van de activiteit.

aCTIvITEITEn GroEP 1-2  

BErEdEnEErd ondErwIJSaanBod

Toetsen en observatie
De controle taak fonemisch bewustzijn uit de map 
CPS wordt eind groep 1 afgenomen. De kinderen 
worden regelmatig geobserveerd, als richtlijnen 
worden hiervoor de groepsobservatieformulieren 
behorende bij de map Tussendoelen en Leerlijnen 
gebruikt. Ook is er per kind een open observatie- 
formulier. Waar nodig (bij achterstand of voor-
sprong) worden de ‘kind-observatieformulieren’ 
gebruikt. Voor de instroomkleuters is er voor de 
eerste 6 weken een apart observatieformulier. 
Voor kinderen geboren in oktober, november en  
december zie: De overgang van groep 1 naar 
groep 2 en 3

Differentiatie en zorg.
Twee keer per jaar maken we een groepsplan 
voor rekenen en taal. Ook vullen we de didac-
tische groepsoverzichten voor rekenen en taal in. 
In juni wordt het eerste plan gemaakt, in septem-
ber/oktober passen wij de groepsplannen aan en 
in januari/februari wordt het derde plan gemaakt 
of aangepast. In deze groepsplannen worden de 
leerlingen verdeeld in maximaal 3 groepen. De  
basisgroep, de kinderen die extra zorg nodig  
hebben, de plusgroep en daarnaast kinder-
en die individuele hulp nodig hebben. Per kind 
worden bevorderende en belemmerende factor-
en genoemd evenals de onderwijsbehoeften. We 
werken met de leerlijnen en de daaraan gekop- 
pelde doelen. Door middel van observaties 
en specifieke meetmomenten kijken we of de  
kinderen de doelen beheersen en of het aanbod 
aansluit bij de onderwijsbehoeften. De gegevens 
worden genoteerd in het in het leerlingvolgsysteem.
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om te communiceren, om de wereld om je heen te 
ordenen en te verkennen. In ons onderwijs willen we 
daarom ruim aandacht besteden aan de ontwik-
keling van zowel de mondelinge als de schriftelijke 
taalvaardigheid. We willen graag dat de kinderen 
actief, creatief en expressief met taal bezig kun-
nen zijn. De spellingsvaardigheid wordt aangeleerd 
door middel van de spellingcategorieën van José 
Schraven.

Lezen
Het is belangrijk dat kinderen in staat zijn 
geschreven teksten te kunnen lezen. Zij kunnen 
daardoor kennis nemen van elementen van onze 
cultuur uit het verleden en uit het heden en kun-
nen genieten van gedachten en gevoelens van 
anderen. Het onderwijs in het Nederlands mag wel 
het hart van ons onderwijs worden genoemd. Het 
bestaat niet alleen uit de uren die daarvoor op het  
activiteitenplan staan. In alle vak- en vormings-
gebieden wordt hieraan aandacht geschonken. 
Het lezen van teksten, zowel zelf geschreven als 
door anderen geproduceerd, is heel belangrijk. 
We maken onderscheid in: voorbereidend en aan- 
vankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en  
studerend en begrijpend lezen.

LEEr- En vormInGSGEBIEdEn; vISIE En UITGanGSPUnTEn

Godsdienstige vorming
Het opvoedkundig proces wordt steeds gekleurd 
door de visie van de school. Deze eigen profi- 
lering duiden we aan met de term: identiteit van 
de school. Deze identiteit vormt het eigen karakter 
van de school en wordt bepaald door de plaats 
van de school in de samenleving en door de eigen 
keuze van de school met betrekking tot de wijze 
waarop we het onderwijs gestalte geven. Identiteit 
heeft naast betrekking op het levensbeschouwe- 
lijke uitgangspunten, ook te maken met de sfeer 
in de school, het pedagogische klimaat, het werk- 
klimaat enz. Onze school is een christelijke school en 
dat betekent in de praktijk dat:

We kinderen in aanraking brengen met God door 
het vertellen van de verhalen, het zingen van 
liederen en bidden en danken
We kennis overbrengen over de tien geboden
De kinderen in aanraking brengen met de leef- 
wijze van Jezus Christus
De kinderen verantwoordelijkheidsbesef aan- 
leren hoe de aarde te bewonen en te bewerken.

Nederlandse taal
Het taalonderwijs is een heel belangrijk onderdeel 
van het onderwijsprogramma. Taal is in onze visie 
een instrument dat kinderen in bijna alle dagelijkse 
situaties nodig hebben:

We zijn in  het  schooljaar 2021-2022 gestart met het  
IEP-leerlingvolgsysteem. Door betekenisvol toetsen 
brengt het IEP-leerlingvolgsysteem de ontwikkeling 
én de talenten van het kind in kaart. Een uitkomst 
waarmee de leerkracht samen met de leerling inzicht 
krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het  
eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwik-
keling vergroten. De leerstof vanaf groep 3 wordt  
grotendeels klassikaal aangeboden en indivi-
dueel verwerkt. Er worden ook groepsopdrachten 
gegeven. Kinderen die uitvallen worden zo veel  
mogelijk op hun eigen niveau binnen de groep  
begeleid. We werken met het model grote en 
kleine groep en werken bij de instructietafel. Van elk  
leer- en vormingsgebied dat aan de orde komt 
hebben we zo kort mogelijk iets beschreven.

Activiteiten groep 3 t/m 8
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn  
nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op 
school stimuleren we de kinderen en dagen ze 
uit om steeds iets nieuws te ontdekken. We leg-
gen vanaf groep 3 de nadruk op de basisvakken:  
schrijven, taal, lezen en rekenen. Zij vormen de  
basis voor elke verdere ontwikkeling. We vinden 
dat lesgeven meer is dan alleen rekenen en taal 
en besteden daarom veel aandacht aan de  
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 
creatief vermogen. Een compleet kind is hoofd, hart 
én handen. Niet door een kind af te rekenen op wat 
het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een 
kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder 
kan ontwikkelen om te worden wie het is. 
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Kennisgebieden/wereld oriënterende vakken
Voor het vak geschiedenis gebruiken we de  
methode ‘Brandaan’. Voor verkeer gebruiken we 
voor groep 5 en 6 de mehode ‘Op voeten en  
fietsen’ en voor groep 7 en 8 ‘De verkeers- 
krant’. Voor natuur en techniek gebruiken we de  
methode ‘Naut’. Voor aardrijkskunde gebruiken we 
sinds 2 jaar de methode ‘Wijzer door de Wereld’. 
In het schooljaar 2021-2022 nemen we de tijd om 
de werkwijze en wereldoriënterende lesmethodes  
onder de loep te nemen en over te stappen naar 
nieuwe methodes.

Techniek
In alle groepen werken de leerlingen met de Tech-
niektorens. Het zijn drie verrijdbare torens: een voor 
de onderbouw, de middenbouw en de boven-
bouw met daarin de lessen. De kinderen kunnen 
met het materiaal uit de torens naar hartenlust 
metselen, tandpasta maken, figuurzagen, gips  
gieten, met zonnecellen werken enz. In iedere 
groep komen tien verschillende onderwerpen aan 
de orde. Bij dit onderdeel maken we ook gebruik 
van gastlessen en zijn er diverse ouders die helpen. 
In de afgelopen jaren zijn er diverse experimenten  
geweest met techniekdagen/techniekweek  
georganiseerd door o.a. bureau VenPro voor de  
scholen in Nieuwleusen. Het gaat om de groep-
en 5 t/m 8 die lesbrieven krijgen aangereikt en  
opdrachten die zij ter voorbereiding van de 
Techniekdag/week dienen uit te voeren. Op de 
dag zelf bezoeken ze een tweetal bedrijven en 
zijn daar ook actief bezig met opdrachten. Op  
donderdagavond is de presentatie voor ouders en 
kinderen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
op deze praktische manier met techniek in aan- 
raking komen en doen ons best hieraan actief deel 
te nemen.

Schrijven
We zien het schrift als een communicatie- en  
expressiemiddel. Het schrijven is als taalvaardig-
heid ondersteunend en functioneel ten opzichte 
van andere vormingsgebieden. Met het schrijf- 
onderwijs willen we bereiken dat het kind de in-
nerlijke gesproken taal weergeeft in een goed  
verzorgd, vlot geschreven, leesbaar handschrift. 
Een van onze medewerkers heeft zich gespeciali-
seerd in het schrijfonderwijs. 

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) – Engels in 
alle groepen 
Talenkennis is een wezenlijk onderdeel van de huidige 
internationale maatschappij en kinderen komen 
hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in 
aanraking. Wij vinden het belangrijk de kinderen 
ook hiervan de basis mee te geven middels de  
invoering van Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels 
(vvto-E). In alle klassen wordt er minimaal een uur 
Engelse les per week gegeven. De kinderen volgen 
onder andere de lessen uit de methode ‘Join in’. 
We voeren gesprekjes in het Engels, doen spelletjes  
en we zingen Engelstalige liedjes. Tijdens onze    
lessen staat het communiceren centraal en gaat 
het leren spelenderwijs. In de kleutergroep passen 
de leerkrachten het aanbod uit de methode aan 
op de thema’s. De komende drie jaar willen wij ons 
verder ontwikkelen tot erkende vvto-school. (Early 
Bird bewaakt en bevordert de kwaliteit van vreemde 
talenonderwijs op Nederlandse basisscholen.) In 
februari 2022 zullen wij een visitatie krijgen om het 
kwaliteitskeurmerk Earlybird ster 2 te behalen.

Rekenen en wiskunde
Het reken- en wiskundeonderwijs is geïntegreerd in 
het totale opvoedings- en onderwijsgebeuren in de 
school. De rekenstof die wordt aangeboden moet 
maatschappelijk relevant zijn (praktische waarde). 
Dit onderwijs moet aansluiten bij de hedendaagse 
pedagogische en didactische inzichten en houdt 
een ontwikkeling in van de denkfunctie. Wij ge-
bruiken de methode ‘Wereld in Getallen’ met  
digitale ondersteuning bij de instructie en bij het 
oefenen door de leerlingen. 
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waarbij ervaringen worden opgedaan met het 
dragen van verantwoordelijkheid. Verantwoorde- 
lijkheid kan zich richten op eigen ontwikkeling en 
welzijn, dat van een ander, of kan verband houden 
met het behoren tot een groep of gemeenschap. 
Op De Wegwijzer geven we op de volgende wijze 
invulling aan burgerschapszin:

Deelname goede doelen
Kinderpostzegels
Deelname bij toerbeurt aan de  
Dodenherdenking op 4 mei
Activiteiten in het dorp bijv. Unicefloop
Kunst en cultuureducatie
Jeugdjournaal
Natuurlijk schoon actie
Vuurwerklessen
Anne Frank Krant

Geestelijke stromingen
Kennis van de verschillende geestelijke  
stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van 
een eigen waarden- en normenpatroon bij kinde- 
ren. Verder draagt dit vakgebied ertoe bij dat de  
kinderen het besef hebben dat onze maatschappij 
een multicultureel karakter heeft, hetgeen vereist 
dat mensen verdraagzaamheid en begrip voor 
anderen kunnen opbrengen. Ook draagt dit vak-
gebied bij aan het verrijken van de ervaringen van 
kinderen.

Maatschappelijke verhoudingen, 
waaronder staatsinrichting en burgerschapszin
Goed burgerschap veronderstelt niet alleen kennis 
van de samenleving, maar ook betrokkenheid. In 
de moderne, sterk aan verandering onderhevige 
samenleving, moet iedereen telkens opnieuw zijn 
plek zien te vinden. Het gaat om het opbouwen 
van een eigen identiteit in dialoog met anderen 
en vanuit betrokkenheid bij anderen. Kinderen  
dienen te weten welke rol zij als burger in de samen-
leving hebben. Het is de taak van het onderwijs 
om kinderen op te voeden tot sociaal, mondige 
en vaardige burgers. Burgerschap en een wereld-
burger zijn gaat verder dan het hebben van een 
actieve rol in de samenleving. Bij Burgerschapszin 
gaat om een diepgaand gevoel van veiligheid en 
jezelf competent voelen. Dit heeft als geheel ook 
een positief effect op de huidige  samenleving en 
de maatschappij van de toekomst! Kinderen leven 
in onze maatschappij in allerlei groepen waaraan 
zij een bijdrage kunnen en mogen geven. Om dit 
te kunnen, zullen ze een zeker zelfbewustzijn moet-
en ontwikkelen en over bepaalde vaardigheden  
moeten beschikken. Daarnaast is het belangrijk dat 
zij inzicht krijgen in ons democratische staatsbe- 
stel en de vraagstukken die ook hun leven  
bepalen. Burgerschapszin is geïntegreerd in diverse 
vakgebieden. Burgerschapszin wil zeggen dat  
kinderen moeten leren onderdeel uit te maken 
van de gemeenschap en daar een actieve bi-
jdrage aan te leveren. Werken aan actief burger-
schap komt met name tot uitdrukking in activiteiten  
binnen en buiten de school, 
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Kunstzinnige oriëntatie
Door middel van een kunstzinnige oriëntatie  
maken de kinderen kennis met kunstzinnige en cul-
turele aspecten in hun leefwereld. In de loop van 
de tijd hebben mensen vorm en betekenis ge-
geven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige 
oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis 
van de hedendaagse kunstzinnige  en culturele  
diversiteit. Dit vindt op onze school plaats, maar ook 
via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. 
Kinderen leren zich open te stellen: ze kijken naar 
schilderijen en beelden, ze luisteren naar  muziek, 
ze genieten van taal en beweging.  Zo leren de 
kinderen beelden, taal muziek, spel en beweging 
te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om er mee te communiceren. Zo 
krijgen zij ook waardering voor aspecten van ons 
cultureel erfgoed. 

Expressievakken
Expressie is voor ons een uitdrukking van een be- 
levingsinhoud. Het resultaat kan men zien, b.v. bij 
het tekenen. Het is ook tijdelijk waarneembaar 
als het om een gebaar, een woord, muziek of 
dans gaat. Naast het actief bezig zijn is kunstbe- 
schouwing en het beluisteren van muziek ook een 
expressieve uiting. Bij kunstzinnige vorming gaat 
het erom dat het kind in contact gebracht wordt 
met zoveel mogelijk terreinen die de mogelijkheid 
in zich hebben om tot creatieve uitingen te komen. 
We verdelen de expressievakken in de volgende 
onderdelen: 

Tekenen en handvaardigheid,
Muziek,
Spel/bevordering van het taalgebruik,
Beweging.

Tekenen en handvaardigheid
Het onderwijs in deze vakken is erop gericht dat 
de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven waarmee ze hun gedachten, 
gevoelens, waarnemingen en ervaringen op  

persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende 
werkstukken. De kinderen leren reflecteren op beel-
dende producten en verwerven inzicht in de wereld 
om zich heen, de gebouwde omgeving, interieurs, 
mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen 
en beeldende kunst.

Spel/bevordering van taalgebruik
Het onderwijs in deze vakken, als expressie activiteit 
benoemd als drama, is erop gericht dat de leer-
lingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 
om hun mogelijkheden als speler van een rol te ver-
groten en enige kenmerkende begrippen te kun-
nen gebruiken. 

Beweging/gymnastiek
Het bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leer-
lingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 
om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten en 
kenmerkende hulpmiddelen en begrippen kun-
nen gebruiken. De gymnastieklessen worden in de  
bovenbouw gedeeltelijk ondersteund door onze 
vakleerkracht van Sportservice Hardenberg.  
Op maandag wordt er lesgegeven in de sporthal, 
op dinsdag en vrijdag worden er buitenlessen op 
het schoolplein verzorgd. 

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding
 ‘Gezond gedrag’
Mensen vertonen gedragingen en gewoon- 
ten die een bedreiging zijn voor hun gezond-
heid. Wat gezondheid en gezond gedrag is, valt  
moeilijk nauwkeurig voor een ieder aan te geven. 
De maatschappij waarin we leven bepaalt mede 
de invulling van deze begrippen. In elk geval vinden 
we dat het gaat om meer dan alleen het lichame- 
lijk welbevinden. Er zal ook aandacht zijn voor de 
sociale en geestelijke aspecten van de gezond- 
heid.
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Sociale redzaamheid, waaronder verkeer
Het is van belang dat kinderen zich in onze maat- 
schappij kunnen handhaven. Daarom willen wij 
de kinderen houdingen en vaardigheden bijbren-
gen die hierop van invloed zijn. Kinderen moet-
en op hun eigen niveau binnen de groep, in de 
school en daarbuiten hun weg weten te vinden. Ze 
moeten om kunnen gaan met steeds wisselende 
situaties, ze moeten hun eigen houding kunnen  
bepalen en zelfstandig op kunnen treden. De 
school zal moeten bijdragen aan deze houding-
en en vaardigheden als basis waarop de kinder-
en kunnen voortbouwen in het belang van hun 
verdere functioneren in de maatschappij. Het ver- 
keersonderwijs is erop gericht de leerlingen in 
staat te stellen op basis van kennis, inzicht, hou- 
ding en vaardigheden een eigen weg vinden in het  
verkeer. Met name hechten we veel waarde aan  
verkeersonderwijs dat aansluit bij de ervaringen 
van de kinderen, systematisch en toepasbaar is.

Muziek
Het onderwijs in muziek is erop gericht dat de leer-
lingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven 
om muziek te beluisteren, te beoefenen en om 
met elkaar over muziek te kunnen spreken. Waar 
mogelijk halen wij expertise van buiten of binnen 
de school. Zo krijgen de kinderen van groep 3 een  
viertal vioollessen, in groep 6 een viertal gitaarles- 
sen en in groep 5 een viertal lessen djem-
bee. Wij werken samen met MEC-Muziek. Zij  
organiseren voor alle kinderen 12 muziekles- 
sen waarbij alle domeinen van compleet  
muziekonderwijs aan bod komen: zingen, spelen, 
luisteren, noteren en bewegen. Daarnaast gaan 
de leerlingen verschillende muziekinstrumenten  
bespelen.

Kangoeroegroep
De Kangoeroegroep in De Wegwijzer  is vanaf 
groep 5, bedoeld voor kinderen die de lesstof 
makkelijk oppakken. In deze groep gaan we niet 
vooruitlopen op het standaard schoolprogram-
ma, maar krijgen de leerlingen  in een map ver-
diepings- en verrijkingsstof aangeboden waarmee 
ze zelfstandig, op een moment in overleg met de 
groepsleerkracht,  binnen de groep gaan werken. 
De leerlingen worden op deze manier uitgedaagd 
waardoor ze  vaardigheden, welke ze nodig heb-
ben om te leren, ontwikkelen. Ze leren omgaan 
met moeilijke opdrachten/falen: het is belangrijk 
dat ook zij zich leren inspannen en leren omgaan 
met het maken van fouten, met falen. Hun leren 
gebeurt vaak ‘vanzelf’ en kost hen weinig/geen  
inspanning. Deze kinderen leren niet alleen sneller, 
ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op 
een andere manier. De kinderen die in de Kangoe-
roegroep zitten gaan 1x per week met de andere 
leerlingen die in hun Kangoeroegroep zitten, naar 
juf Martineke. Daar kunnen  ze vragen stellen over 
de lesstof in de map. Samen wordt er daar gezocht 
naar mogelijkheden om een oplossing te krijgen. In 
de Kangoeroegroep houden kinderen naast het  
leren, zich o.a. ook bezig met sociaal emotionele 
ontwikkeling, het zelfstandig opzetten van plannen 
en samenwerken. Als wij vinden dat deze kinderen, 
ondanks het aangeboden verdiepingsmateriaal, 
nog meer behoefte aan uitdaging hebben, dan kan 
het zijn, dat overwogen wordt of er een plaatsing 
voor 1 of 2 dagdelen kan gebeuren in de Plusgroep. 
Daarnaast hebben we met de vier scho-
len een aparte Plusklas, ‘iLearn’ die iedere 
week één dag per week op De Meele bij  

elkaar komt onder leiding 
van een daarvoor speciaal 
aangestelde leerkracht.
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Methodenoverzicht  

De volgende methoden worden bij ons op school gebruikt:

Godsdienst      : Kind op Maandag
Lezen       : Lijn 3, Schatkist
Studerend/begrijpend lezen    : Nieuwsbegrip XL, Junior Einstein
Voortgezet technisch lezen    : Estafette
Rekenen en wiskunde     : Wereld in Getallen, Het ideeënboek, Schatkist, Bolleboos
Taal       : Taal actief 4
Engels        : Join in
Schrijven        : Schrijfkriebels; groep 1, Schrijfdans; groep 2
         Schrijven in de basisschool: groep  3, 4, 5, 6, 7, 8
Verkeer      : Rondje verkeer; groep 1 t/m 3
        : Stap vooruit ; groep 4     
       : Op voeten en fietsen; groep 5 en 6    
       : Jeugdverkeerskrant ; groep 7 en 8
Kennisgebieden en wereldoriëntatie   : Brandaan, Wijzer door de wereld, Naut
Tekenen/handvaardigheid:    : Tekenen moet je doen!
Muziek         : Muziek moet je doen!
Gezondheidsvoorlichting/Gezondheidsopvoeding : Programma van de G.G.D.
Sociaal Emotionele ontwikkeling   : Kanjertraining
Bewegingsonderwijs     : Basislessen Bewegingsonderwijs

Deze methoden voldoen aan de kerndoelen zoals die door de overheid vastgesteld zijn. 
Wij bieden alle methoden volledig aan.
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GROEP   1 2 3  4  5 6 7 8

ZINTUIGLIJKE EN    4,50 4,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

LICHAMELIJKE OEFENING      

NEDERLANDSE TAAL  5,00 5,00 10,00  10,00  9,50 9,50 9,50 9,50 

REKENEN/WISKUNDE  1,75 1,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25  5,25

ENGELSE TAAL  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  0,50

WERELDORIëNTATIE  2,50 2,50 1,00 1,00 3,75 3,75 3,75 3,75

EXPRESSIEVAKKEN  7,00 7,00 2.75 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00

GODSDIENST  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

PAUZE   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

TOTAAL   24 24 24 24 25,75 25,75 25,75 25,75

mETHodEnovErZICHT In UrEn En mInUTEn
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Surfen op Internet
Internet mag pas gebruikt worden na toestem-
ming van de toezichthouder, hierbij moet de leer-
ling meteen aangeven wat hij/zij wil gaan doen/
zoeken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel 
mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten 
werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of 
te voorkomen.

Surfen op internet gebeurt altijd en alleen als 
een toezichthouder in het lokaal aanwezig is.
Het is leerlingen niet toegestaan chatboxen 
te bezoeken, mits dit past binnen een groeps- 
activiteit en onder begeleiding van de leer-
kracht plaatsvindt (bijv. als onderdeel van een 
ICT project met een andere school/ groep kan 
het leuk en/ of nodig zijn om 'real time' contact 
te maken).
Leerlingen mogen nooit hun naam, adres, tele-
foonnummer e.d. bekend maken op het inter-
net.
Leerlingen is het niet toegestaan om afspraken 
te maken via Internet.
De leerkracht bepaalt in hoeverre en op welk 
moment het spelen van (educatieve) spelletjes 
op het Internet toegestaan is.

Filtering
Om de volgende redenen zien wij af van filtering:

Filtering is nooit 100% waterdicht. Dit houdt in 
dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en 
leerlingen toe dat we niet kunnen waarmaken.
Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/ 
goed bruikbare Internetpagina’s geblokkeerd.
Filtering is kostbaar.   

Internetprotocol 

Wat doen we wel:
In klassengesprekken wordt leerlingen verteld  
wat de mogelijkheden zijn van Internet. Extra 
aandacht wordt besteed aan de gevaren. Hier-
over wordt in de bovenbouw een extra gastles 
gegeven vanuit “SMON”.
Leerlingen worden bewust gemaakt van en 
aangesproken op hun eigen verantwoordelijk-
heid, en van de waarden en normen die gelden 
binnen de groep en de school.
Leerlingen en leerkrachten worden op de 
hoogte gebracht dat de ICT-coördinator en/ of 
de boven schoolse ICT-coördinator te allen tijde 
het surfgedrag kan nagaan en het recht heeft 
om e-mailboxen te bekijken als er sprake is van 
of het vermoeden bestaat dat kinderen of leer-
krachten zich niet houden aan de afspraken 
zoals vermeld in dit protocol.
Als leerlingen tijdens het surfen/ zoeken per 
ongeluk op een verkeerde site terecht komen 
en zich daardoor niet prettig voelen kunnen 
ze te allen tijde terecht bij de leerkracht. Deze 
zal de site doorgeven aan de ICT-coördinator/ 
systeembeheerder die daarop volgend de  
bewuste site zal blokkeren.
De leerlingen weten welke sancties volgen bij 
het niet opvolgen van regels en bewust misbruik. 
Deze kunnen variëren van een waarschuwing 
tot en met een periode geen toegang meer tot 
het netwerk en internet. De sanctie wordt door 
het managementteam vastgesteld. De ouders 
zullen hiervan altijd op de hoogte worden ge-
bracht.
Kinderen, leerkrachten en ouders dienen ver-
keerd gebruik van internet te melden bij het 
managementteam en/ of ICT–coördinator

Binnen basisschool De Wegwijzer maken we gebruik van een internetprotocol. Om te komen tot een  
verantwoord en een zo veilig mogelijk Internet gebruik worden de volgende minimale afspraken gehanteerd.
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Schoolwebsite
Met onze website dewegwijzer.pco-n.nl willen we 
informatie verstrekken over onze school aan ieder-
een die  daarvoor belangstelling heeft. 

Iedere groep wordt aangemoedigd tot het  
opzetten en onderhouden van een eigen 
schoolwebsite.
Deze website bevat up to date informatie over 
de school voor ouders, leerlingen en andere 
geïnteresseerden.
Foto’s worden niet voorzien van namen i.v.m. de 
privacy.
Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf 
of hun kinderen op staan,  gebruikt worden op 
de schoolwebsite, dienen ze de school hiervan 
schriftelijk op de hoogte te brengen.
De school verzamelt de namen van ouders die 
geen toestemming geven en plaatst ze op een 
lijst.
De school verzamelt van ieder gezin schrifte- 
lijk toestemming voor het plaatsen van foto’s  
op de website, Facebook, Twitter, schoolgids, 
schoolkalender enz.
Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook 
weer herroepen, waarna hun naam weer van 
de bezwarenlijst wordt geschrapt.
De directie van de school is verantwoordelijk 
voor de inhoud van de schoolwebsite.
Ouders en kinderen hebben, ook al hebben ze 
formele toestemming gegeven, het recht om 
bepaalde foto's of teksten te laten verwijder-
en of aan te passen. Ook dit dienen ze aan de 
ICT - coördinator of directie door te geven.

Leerkrachten en internet
Internetgebruik moet ingekaderd zijn in een  
didactisch verantwoorde opdracht of project.
Geeft niet meteen het kind de schuld als het iets 
onzedelijks ontvangt of opent; dit kan per onge-
luk gebeurd zijn. Er wordt uitgelegd waarom 
de leerlingen bepaalde sites wel of niet mogen 
bekijken.

Moedigt de leerlingen aan het te vertellen als 
zij op het internet iets vinden dat suggestief, 
obsceen of bedreigend is of waardoor ze zich  
anderszins ongemakkelijk voelen.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
Kindvriendelijke zoekmachines (bijv. ‘Davindi’).
Informatie die terug te voeren is op leerlingen. 
mag niet op het openbare deel van het ne 
terecht komen.
Achternamen in combinatie van foto's of werk-
jes worden niet op het net gepubliceerd.
Houd zicht op de activiteiten van de leerlingen, 
de leerkracht blijft de eindverantwoordelijke.
Regels en wetten met betrekking tot copyright 
worden in acht genomen.
Elk vermoeden van ongeoorloofd gebruik wordt 
tot de bodem uitgezocht.
Elk jaar zal met de leerlingen, expliciet aandacht 
besteed worden aan dit protocol.
Dit Internet protocol beschrijft de minimale 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden 
op De Wegwijzer. Gemaakte afspraken/regels  
dienen bij de leerkrachten, leerlingen en  
ouders/verzorgers bekend te zijn.

Film/foto opname
Soms worden er in een groep filmopnamen ge-
maakt in het kader van ‘Video interactietraining’. 
Wij gebruiken die opnamen i.v.m. de ontwikkeling 
van ons onderwijs voor de schoolontwikkeling van 
het team. Dit materiaal wordt alleen intern gebruikt 
en na bespreking gewist. Het is natuurlijk logisch dat 
tijdens deze opnamen kinderen in beeld komen.  
Indien er bezwaar is dat uw zoon/dochter op deze 
opnamen voorkomt kunt u dit schriftelijk kenbaar 
maken aan de directie. Ook voor begeleiding 
van stagiaires wordt gebruik gemaakt van filmop- 
namen. Dan gelden dezelfde afspraken.

Gedurende het schooljaar worden er ook foto’s 
gemaakt voor de website. Ook dan gelden de- 
zelfde afspraken. Indien er bezwaar is dat uw zoon/
dochter op deze opnamen voorkomt kunt u dit  
schriftelijk kenbaar maken aan de directie.
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De plaatsing van de kinderen in de school  
(zie hoofdstuk 4 algemene deel PCO-N schoolgids)
Nieuwe ouders die voor de eerste keer hun kind 
aanmelden, bieden wij ruimschoots de gelegen-
heid  kennis te komen maken. Ze worden uitge- 
nodigd voor een gesprek en krijgen daarna een 
rondleiding door de school. Vanaf de leeftijd van 
drie jaar en tien maanden mogen de kinderen ten 
hoogste vijf dagdelen een bezoek aan de school 
brengen om alvast te wennen (de zgn. gewen-
ningsdagen). De leerlingen komen op school als ze 
vier jaar worden. 

Het volgen van de kinderen in de school (IEP-leer-
lingvolgsysteem enParnasSys-leerlingvolgsysteem) 
Het IEP-leerlingvolgsysteem kwam al ter sprake 
op bladzijde 11. Inzicht Eigen Profiel(IEP) is geba-
seerd op een leergerichte aanpak in plaats van 
een prestatiegerichte aanpak. Het is een digitaal 
volgsysteem waarin we kinderen uiteraard volgen 
op taal en rekenen via de leerlijnen (onderbouw) en 
referentieniveaus (bovenbouw ). Maar er worden 
ook meetinstrumenten aangeboden voor hart én 
handen. Hierbij denken we aan de leeraanpak, de 
mate van nieuwsgierigheid en/of het vermogen 
om samen te werken. Ieder kind leert op zijn/haar 
eigen wijze. De leerkracht kan zelf bepalen wan-
neer een toets wordt klaargezet voor een leerling. 
Alle bovenstaande gegevens, aangevuld met het 
dagelijks werk van het kind( observaties, metho-
detoetsen, gesprekken met kind/ouders/ externe  
contacten) worden vastgelegd in het leerling-
volgsysteem. 

De verslaglegging van gegevens door de-
groepsleraar
Elke groepsleraar houdt een leerling-dossier bij 
waarin bijzonderheden worden vermeld. De 
Toets gegevens (twee maal per jaar) worden ver- 
werkt en opgeslagen op de computer. Bij de  
kleuters wordt gewerkt met het ‘OVK’ (Ontwikke-
ling Volgsysteem voor Kleuters). Voor de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 wordt een woord/cijferrapport 
gebruikt.De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 
twee maal per schooljaar een rapport mee naar 
huis. In groep 8 en bij tussentijds vertrek krijgen 
de leerlingen een onderwijskundig rapport mee. 

De leerlingbespreking
Indien zich problemen voordoen met een leerling 
m.b.t. de leerresultaten vraagt de betrokken leraar 
een onderhoud aan met de intern begeleidster. 
Mocht hier aanleiding toe zijn, dan wordt het kind 
in de  leerlingbespreking besproken in het bijzijn van 
de leerkracht, interne begeleider en een mede- 
werker van een externe educatieve dienstver- 
lening. Indien er sprake is van gecompliceerde 
problemen dan wordt het ‘Zorgteam’ geraad- 
pleegd, bestaande uit: de schoolarts van de GGD, 
de schoolpsycholoog, jeugdverpleegkundige van 
de GGD, de interne begeleider en de betrokken 
leerkracht.

Contacten met de ouders over het welbevinden 
en de leervorderingen van het kind

In alle groepen wordt aan het begin van het 
schoolseizoen startgesprekken gehouden. Bij 
dit gesprek is het kind aanwezig. Het doel is een 
gezamelijke basis te leggen voor verbonden-
heid, vertrouwen en samenwerking. 
Na het eerste en na het tweede rapport zijn er 
contactmomenten op afspraak in de groepen 
1 t/m 7. 
Voor groep 8 is er de IEP-eindtoets en een  
adviesgesprek, in januari/februari.

Contact en overleg leraar en ouders betreffende 
problemen
Mochten er zich met uw kind problemen voordoen, 
dan wordt er door ons contact met u opgenomen. 
Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons terecht met uw  
vragen betreffende uw kind. De leerkrachten van 
groep 1 brengen een huisbezoek aan alle ouders van 
hun groep. Vanaf groep 2 gebeurt dit op verzoek van 
de ouders of als de leerkracht dit wenselijk acht.

3. dE ZorG voor dE kIndErEn



21

De speciale zorg voor kinderen met specifieke  
behoeften 
Ouders worden op de hoogte gesteld indien zich 
een probleem voordoet. In samenspraak met de 
teamleden en de intern begeleidster wordt een 
handelingsplan gemaakt. Zo nodig wordt een  
andere instantie ingeschakeld. Deze instantie geeft 
ouders en leerkrachten adviezen en geeft even-
tueel speel/leermateriaal, testen e.d. Ook kan er 
andere hulp van buiten worden aangetrokken  
indien dit noodzakelijk blijkt (o.a. logopedie, fysio-
therapeut, Dimence, vertrouwensarts, maatschap-
pelijk werk, vanuit het samenwerkingsverband  
Johan Seckelschool, Enkschool, Mytylschool).

De voorzieningen
Het kind krijgt ‘Hulp op maat’ binnen de eigen 
groep van de eigen leerkracht, met aangepaste 
middelen of d.m.v. extra ondersteuning van de 
onderwijsassistent binnen de groep of apart. De 
hulpmiddelen uit de Orthotheek kunnen hierbij 
worden ingezet. Indien er na verloop van tijd geen 
gewenste resultaten zijn behaald, kan tot aan- 
melding bij het Speciaal Onderwijs worden besloten. 
Het kind wordt dan aangemeld bij de Permanente 
Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL is een 
commissie die op wettelijke gronden door en onder  
verantwoordelijkheid van het bestuur van het  Samen- 
werkingsverband is ingesteld. Deze commissie 
beoordeelt of het kind wordt doorverwezen naar 
andere instanties, eventueel een andere basis- 
school of een speciale school voor basisonderwijs.

De begeleiding van de overgang naar het  
voortgezet onderwijs 
Vanaf groep 7 wordt er gestart met het volgen van 
het VO-protocol. Hierin wordt beschreven hoe de 
procedure rondom de advisering van de leerlingen 
vanaf groep 7 verloopt. De voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. 

De procedure verloopt als volgt:
In het najaar  krijgen de ouders informatiefolders 
over het voortgezet onderwijs uitgereikt. Bovendien 
organiseert het voortgezet onderwijs zelf open- 
dagen en geeft zij daar alle informatie. In  
januari/februari ontvangen de ouders een  
advies over de juiste schoolkeuze voor hun 
kind.  Vóór 1 april wordt het kind definitief bij de  
nieuwe school aangemeld.
De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is 
afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten 
van een kind, de kwaliteit van de basisschool en 
de thuissituatie.
Over de kwaliteit binnen onze school waken wij. 
Wij stellen ons ten doel het maximum uit elk kind te  
halen en er zodoende voor te zorgen dat het 
kind in de meest geschikte vorm van voortgezet 
onderwijs terecht komt, waar hij/zij goed mee 
kan komen.
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Sportactiviteiten
Elk jaar worden er op school diverse sportactivi-
teiten gehouden zoals: voetbaltoernooi en korf-
balwedstrijden. Rond Koningsdag is er een sport-
dag voor de groepen 5 t/m 8 terwijl groep 1 t/m 4  
een sportieve ochtend hebben. Aan het eind van 
schooljaar worden er zwemwedstrijden gehoud-
en voor groep 8. Ook doen we mee aan diverse  
clynics van verenigingen in ons dorp zoals tennis en 
korfbal. Deze clynics worden tijdens de gymlessen 
gegeven.

Festiviteiten
Als de vader, moeder, opa of oma van een 
kind jarig is in groep 1 en 2 of als er een andere  
heuglijke gebeurtenis in de familie is (bijvoorbeeld 
een bruiloft), mag uw kind in school een kleurplaat  
maken. Wilt u dan wel even een berichtje mee-
geven naar school? (In groep 3 en 4 geldt dit al-
leen voor jarige ouders.) Als uw kind jarig is, mag 
het trakteren in de klas. I.v.m. de aandacht die wij 
besteden aan de verzorging van het gebit, ver- 
zoeken wij u uw kind geen snoep uit te laten delen. 

Excursies
Deze worden incidenteel georganiseerd, bv. naar: 
het postkantoor, het gemeentehuis, de bibliotheek, 
de waterzuiveringsinstallaties te Dalfsen, het Staats-
bos e.d. De culturele commissie in Nieuwleusen, 
bestaande uit leerkrachten, organiseert diverse uit-
voeringen op het gebied van dans, zang, muziek, 
toneel e.d. Ieder jaar komt telkens een bepaald 
onderdeel aan bod.

Uitstapjes
Voor de groepen 1 en 2 wordt er het ene jaar een 
schoolfeest gehouden en het andere jaar gaan 
ze op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan meestal 
samen op schoolreis evenals de groepen 5, 6 en 7. 
De kinderen van groep 8 gaan enkele dagen met 
elkaar op schoolkamp.

Acties voor goede doelen
Elk jaar worden er ook acties gehouden voor 
een goed doel zoals: Kinderpostzegels en Plan  
Nederland. Iedere maandagmorgen mag uw kind 
geld meenemen. Ieder jaar stelt het bestuur van 
onze stichting een bepaald bedrag beschikbaar 
voor de Unie-collecte. Deze actie is gericht op de 
instandhouding van christelijk onderwijs in Neder-
land en in de rest van de wereld.

Compassion en Plan Nederland
Via Plan Nederland kunnen we 2 kinderen finan-
cieel adopteren. Ook via Compassion onder- 
steunen we een kind. Het geld wordt bijeenge-
bracht door een jaarlijkse collecte (dit jaar tijdens het  
Kerstfeest)  en een aantal ouders en leerkrachten 
die een maandelijkse bijdrage hebben toegezegd. 
Met deze ondersteuning wordt niet alleen het kind 
geholpen maar ook hun omgeving. Over het wel 
en wee van ‘onze kinderen’ wordt u op de hoogte  
gehouden via onze nieuwsbrief, Mocht u meer  
informatie willen hebben over dit onderwerp dan 
kunt u contact opnemen met juf Alja Admiraal. 
Het bankrekeningnummer is: 
Schoolfonds de Wegwijzer NL32RABO 0158 4637 73

                                    

SCHooLaCTIvITEITEn

vErkEErSSITUaTIE
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W
andelpad

Indien een groep (5 t/m 8) aan het eind van de 
morgen of middag zit met gymnastiek, mogen de 
leerlingen zelfstandig naar huis of school fietsen. 
Hebt u hier bezwaar tegen dan dient u dit via de 
leerling kenbaar te maken aan de leerkracht, zo-
dat de leerling met de leerkracht mee terug kan 
fietsen naar school. Naar gymnastiek a.u.b. geen 
sieraden mee of ‘moeilijke’ kleding.

Verkeerssituatie
Veel ouders brengen en halen hun kind naar en 
van school. Dit geeft nog al eens aanleiding tot 
verkeersopstoppingen in de Weth. Zonnenberg-
straat! Na overleg met de gemeente Nieuwleusen 
en de aanwonenden van deze straat is door de 
gemeente besloten dat er geen eenrichtingsver-
keer kan worden ingesteld. Voor de duidelijkheid 
nog even alle afspraken op een rij:

Auto’s inrijden vanaf de Weth. de Boerstraat 
(handhaven van eenrichtingsverkeer).
Parkeren alleen in de korte gedeeltes van de 
Weth. Zonnenbergstraat (zijkanten van de 
school), bij Makelaar Spans (Westerveen), of op 
de Grote Markt (er is een paadje tussendoor). Als 
auto's geparkeerd moeten worden dan graag 
aan de linkerzijde van de straat zodat de uit- 
gangen van de school niet worden geblok-
keerd.
Fietsers wachten langs de stoep of op het gras 
tegenover de school, zodat de rijbaan vrij blijft 
voor passerend verkeer.

Wij vragen u allen mee te werken om een zo veilig 
mogelijke situatie te bewerkstelligen!

rEGELS En afSPrakEn

Kleding
Het komt met name in de lagere groepen nogal 
eens voor dat een kind op school een verkeerde 
jas of laarzen aantrekt bij het naar huis gaan.  
Mogen wij daarom een beroep op u doen? Zet 
u als het mogelijk is even de naam of de begin- 
letters van voor- en achternaam of een ander 
merkteken  in de jas, laarzen, gymkleding e.d. dit 
kan veel narigheid voorkomen. Om de kleding  
tijdens de handvaardigheid lessen te beschermen 
is het aan te raden dat uw kind een oud overhemd 
mee naar school neemt! Vooral bij het verven is dit 
van belang. Voor de kinderen in groep 1, 2 en 3 
zijn er schorten op school aanwezig. Uw kind mag 
vanaf groep 3 een eenvoudig etui (geen ronde of 
dubbele: past niet in de laatjes) meenemen voor 
het opbergen van de pennen en dergelijke.

Gymnastiek
Voor een goede gang van zaken is het van belang 
dat uw kind tijdens de gymlessen goede gymkle-
ding en schoenen draagt, d.w.z. de meisjes een 
turnpakje of een gymbroekje met een T shirt en de 
jongens een gymbroek met een T-shirt. De gym- 
nastieklessen voor de groepen 5t/m 8 vinden plaats 
op maandagmorgen. De groepen 3 en 4 krijgen 
gymnastieklessen op dinsdagmorgen en worden 
met de bus naar de gymzaal toe gebracht. Daar-
naast zullen de gymlessen voor groep 3 t/m 8 op 
vrijdagochtend plaatsvinden op het schoolplein.

vErkEErSSITUaTIE
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Bij signalering moet u dit zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan de leerkracht van uw  kind(eren).
De school gaat samen met u het probleem be-
spreken en aanpakken.
Andere ouders worden eventueel benaderd.
Eventueel worden externe deskundigen  
ingeschakeld.
Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats naar 
de ouders.
Wanneer u desondanks van mening bent dat 
de school onvoldoende aandacht heeft of te  
weinig actie heeft ondernomen, dan kunt u een 
vertrouwenspersoon inschakelen.

Kanjertraining
Deze training heeft als belangijkste doel dat een 
kind positief over zichzelf en een ander leert den-
ken. Als ge-volg hiervan heeft het kind minder last 
van sociale stress. Het blijkt dat door onze aan-
pak vele kinderen zich beter voelen en zich beter 
kunnen concentreren op school en betere leer-
resultaten kunnen leveren. Alle leerkrachten han-
teren deze aanpak en zijn daar officieel voor bev-
oegd. Nieuwe leerkrachten volgen de cursus en 
bevoegde docenten krijgen een herhalings- 
cursus. Vijf afspraken staan bij de Kanjertraining cen-
traal:

           We vertrouwen elkaar     
           We helpen elkaar
           We werken samen
           We hebben plezier
           We doen mee

Vrij spel kleuters
Omdat jonge kinderen het vaak heel leuk vinden 
om hun eigen speelgoed mee naar school te nemen, 
heeft de leerkracht van groep 1 en 2 besloten dat 
deze kleuters op vrijdagmorgen iets van huis mee 
mogen nemen. Ze kunnen hier dan mee spelen 
samen met de andere kinderen in de groep.

Pauze
Voor in de ochtendpauze kunnen de kinderen iets te 
eten en/of te drinken meenemen naar school. Voor 
's middags hoeft dit niet. Enkele leefregels voor de 
kinderen:

De kinderen mogen een kwartier voor aanvang 
van de lessen aanwezig zijn op het speelplein. 
Als het regent is de school 10 minuten voor aan-
vang geopend. Stuurt u uw kinderen dan niet te 
vroeg naar school a.u.b. 
De kinderen mogen niet in de fietsenhokken  
spelen of voetballen op het schoolplein.
Afval hoort in de vuilnisbakken.
Stickers of kauwgom niet op stoelen of andere 
voorwerpen plakken.
Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij staan 
en lopen rustig (niet rennen) naar binnen (groep 
3 t/m 8).
De kinderen krijgen een plaats met nummer in de 
fietsenstalling aangewezen.
Op het schoolplein mag niet gefietst worden. 
Onder schooltijd mogen de kinderen het school-
terrein niet verlaten.

Pesten op school en onze aanpak 
Wanneer uw kind(eren) door een ander of  
anderen wordt gepest, willen wij dit graag zo 
spoedig mogelijk weten. Wij vinden het zeer belang- 
rijk om hier onmiddellijk op te kunnen reageren!  
Alleen door een intensieve samenwerking van 
ouder(s), leerkrachten en leerlingen is het moge- 
lijk om pestgedrag adequaat aan te pakken! 
Op onze school hanteren we een pestprotocol 
en er is voldoende informatie aanwezig over het  
probleem  pesten, zowel voor de ouders als voor de leer- 
lingen. Door een preventieve aanpak op school, 
ondermeer door het geven van lessen, proberen 
wij de leerlingen (gepeste kind(eren), pesters èn de 
zwijgende middengroep) er bewust van te maken 
dat wij dit gedrag niet willen en kunnen tolereren. 
Om u in geval van pesten van dienst te zijn hebben 
wij een stappenplan opgesteld hoe u in zo’n geval 
moet handelen.

rEGELS En afSPrakEn
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4.  dE LErarEn

Wijze van vervanging
Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht vijf  
dagen werkt en daarmee de enige leraar van een 
groep is. Een aantal leraren heeft recht op com-
pensatieverlof en sommigen kunnen bovendien 
gebruik maken van de BAPO-regeling (taakver- 
lichting senioren). Voor de invulling van deze rege-
ling zijn leerkrachten benoemd. Bij ziekte of ander 
verlof doen we een beroep op invalkrachten. De 
laatste tijd wordt het echter steeds moeilijker om 
een leerkracht te vinden die in kan vallen. Binnen 
onze school hebben we afgesproken dat, indien 
er geen vervanging is, de groep van de zieke leer-
kracht vrij van school is. In de dagen erna wordt 
dan om de beurt aan een andere groep vrij ge-
geven. We hebben met deze regeling wel veel 
moeite en zullen altijd proberen om de kinderen 
toch binnen de school op te vangen. Van alle af- 
wijkingen van de normale schoolgang krijgt u van 
ons schriftelijk bericht. De directeur geeft geen les. 
Hij houdt zich bezig met diverse taken op het ge-
bied van onderwijs, administratie en organisatie. 
De directeur, Gerlof Smit is het aanspreekpunt. In-
dien hij afwezig is kunt u zich vervoegen bij Jorine 
Groen of Jeannette Steenbergen, zij vormen het  
MT (Managementteam).

Inzet van de onderwijsassistent/leraarondersteuner
De onderwijsassistenten de leraarondersteuner 
hebben als taak om de groepsleerkrachten extra 
ondersteuning te geven. Zij ondersteunen de leer-
krachten zowel in als buiten de groep. Met name 
grote groepen en groepen met leerlingen die veel 
zorg nodig hebben zijn de doelgroep van deze  
personeelsleden. 

De begeleiding en inzet van stagiaires
Elk jaar is er een aantal studenten aan onze 
school verbonden van de Christelijke Hogeschool 
Windesheim te Zwolle, de KPZ en/of de GH. Die stu-
denten volgen de PABO-opleiding (Pedagogische 
Academie Basisonderwijs). Verder zijn er studen- 
ten van Deltion, Landstede en het Menso Alting  
die de opleiding voor onderwijsassistent volgen. 
Door het OVDB (Landelijk Orgaan Beroepsonder- 
wijs) zijn we erkend als leerbedrijf ten behoeve van 
het verzorgen van beroepspraktijkvorming voor 
demonderwijsassistent.

Scholing van leraren 
Sinds enkele jaren stelt het Ministerie van Onder-
wijs geld beschikbaar voor nascholing van de leer-
krachten. Ook de leraren moeten regelmatig terug 
naar de schoolbanken! Op onze school hebben 
wij een nascholingsbeleidsplan. De leraren kunnen  
individueel of in groepsverband een cursus volgen. 
Ook dit jaar staan er weer diverse cursussen in het 
scholingsplan. De leerkrachten in de onderbouw 
volgen nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen 
voor kleuters. Ook zitten ze in het regionale netwerk 
voor het jonge kind dat wordt begeleid door de 
coördinator van het samenwerkingsverband.  
Tevens houden ze zich bezig met de doorgaande 
lijn van groep 2 naar groep 3. De Interne bege-
leider heeft zitting in het regionaal en plaatselijk 
netwerk. Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten 
die de herhalingscursus BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)  
volgen. Juf Laura Zantinge  is onze coödinator voor 
cultuur.
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5. dE oUdErS

Het belang van de betrokkenheid van ouders 
Een goed contact tussen school en thuis is heel  
belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke  
gebeurtenissen op school, over algemene school- 
zaken maar ook over het wel en wee van 
uw kind. We stellen het op prijs als u ons van  
belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte 
houdt. Een goede samenwerking tussen school en 
thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Contactmomenten
Ieder  schooljaar zullen er voor de ouders drie 
contactmomenten op afspraak worden ge- 
houden, ook wel  ‘10 minutengesprekken’ genoemd.   
Vanaf groep 5 zijn de leerlingen hierbij ook aan-
wezig. Deze contactmomenten vinden plaats:

Startgesprek in september.  
Na de rapportuitreikingen in januari/februari en 
in juni/juli.

U kunt zich als ouder, indien u dit wenst, op de 
hoogte stellen van de leerprestaties van uw kind 
(eren). U krijgt dan van tevoren een uitnodiging. U 
kunt dan het werk van uw kind bekijken en bespre- 
ken met de leerkracht. Vanaf groep 4 zijn de  
leerlingen hierbij ook aanwezig. 

Open school-morgen/Oudercafé
We willen de ouders in de gelegenheid stel-
len een kijkje in de klas van hun kind te komen  
nemen. Dit willen we organiseren op een ‘Open 
school-morgen’. U bent die ochtend welkom 
van 8.30 tot 9.30 uur om een gedeelte van de  
ochtend    bij     te   wonen. Tegelijkertijd    is    er     ruimte   voor  
het ‘Oudercafé’; een moment om als ouders 
samen te komen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Ook een lid van het management-
team zal hierbij aanwezig zijn. Wij verzoeken u geen 
jongere broertjes of zusjes mee te nemen. 

Peuterochtend
De Peuterochtend is een geheel vrijblijvende, leu-
ke en actieve kennismakingsochtend voor peuters 
en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze ochtend 
staat een kopje koffie of thee klaar en natuurlijk is 
er de gelegenheid de school te bekijken en even-
tueel vragen te stellen aan een leerkracht of de  
directeur. U mag natuurlijk ook bij uw kind in de 
groep blijven. Ook kinderen die al bij De Wegwijzer 
staan ingeschreven, zijn samen met hun ouders/
verzorgers van harte welkom! De peuterochtend 
begint met een inloop vanaf 8.30 uur. Dan kunnen 
de kinderen spelenderwijs kennismaken met de 
basisschool. Halverwege de ochtend staat er  
drinken en fruit klaar voor de kinderen. Om  
10.30 uur eindigt de ochtend en kunnen de kinderen 
weer naar huis.

De nieuwsbrief
Ongeveer om de twee á drie weken komt op vrijdag 
via de e-mail de nieuwsbrief uit. Hierin staat o.a. de  
agenda van de maand(en) afgedrukt en  
belangrijke zaken m.b.t. de school. We willen u 
op deze manier voorzien van de meest actuele  
informatie en willen zo de betrokkenheid met de 
school vergroten. 
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Huisbezoek
Alleen bij nieuwe kleuters wordt er nog een huis-
bezoek afgelegd door de leerkracht. Dit zal de 
leerkracht doen voordat de nieuwe kleuter 4 jaar 
wordt. De leerkracht zal de ouders informeren over 
school en kennis maken met de nieuwe leerling. In 
de andere groepen komt het slechts incidenteel 
voor. Ook brengt een contactmoeder ongeveer 6 
weken  voor de nieuwe kleuter 4 jaar wordt een 
bezoekje aan huis om de ouders over school te  
informeren.

Gesprekken
Het is altijd mogelijk om na schooltijd een gesprek 
te hebben met de leerkracht.  Om teleurstelling 
te voorkomen is het verstandig een afspraak te  
maken. Ook met de intern begeleider of de  
directeur kunt u altijd een afspraak maken voor 
een gesprek. Wij proberen dit soort gesprekken  
altijd overdag te laten plaatsvinden, bij hoge 
uitzondering zal dit ’s avonds zijn.

Medezeggenschapsraad 
Op de Wegwijzer hebben we een Medezeg-
genschapsraad (MR). Wat doet een MR zoal? 
De MR mag met het schoolbestuur alle onder- 
werpen bespreken die de school aangaat. De 
MR wil graag de openbaarheid bevorderen en in  
onderling overleg komen en bijdragen aan 
de besluitvorming over het schoolbeleid. Over  
bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmings-
recht of adviesrecht. De MR heeft recht op alle  
informatie die voor het uitoefenen van de mede- 
zeggenschap noodzakelijk is. Als er een besluit 
door de MR wordt beoordeeld, wordt vooral ge-
let op de zorgvuldigheid hoe het schoolbestuur tot 
een besluit is gekomen. Daarnaast wordt gekeken 
welke consequenties het kan hebben voor de leer- 
lingen, ouders en het personeel die met dit  

besluit te maken krijgen. Onderwerpen waar 
we ons als MR onder andere mee bezig houden 
zijn; formatie (hoeveel groepen en hoeveel leer- 
lingen per groep), de schoolgids, overblijven etc.  
De MR behartigt niet de belangen van een individu. 
De MR vertegenwoordigt zowel het personeel als de  
ouders van de leerlingen. Daarom bestaat de MR 
uit twee geledingen. De MR van De Wegwijzer 
bestaat uit 6 personen (3 ouders/verzorgers van 
leerlingen en 3 personeelsleden). De leden worden 
gekozen door en uit het personeel en door en uit 
de ouders/verzorgers. Een MR-lidmaatschap duurt 
3 jaar, waarna je jezelf nogmaals herkiesbaar kunt 
stellen.

De MR bestaat op dit moment uit:
Personeel  : Djoke Reuvekamp
   : Joël de Groot
   : Evelien Visserman
Ouders/verzorgers : Laura Wiersma  
   : Annelies Grondman
   : Marco Laarman 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per school-
jaar. De vergaderingen zijn in principe open-
baar. Iedereen die belangstelling heeft, mag de  
vergadering bijwonen. De vergaderdata staan in 
de agenda op de jaarplanning en worden gepu- 
bliceerd op de site. De agenda van de vergade-
ring treft u in principe 1 week voor de vergade- 
ring op de site aan. De notulen worden na de  
vergadering ook op de site geplaatst, zodat u als  
ouders/verzorgers kunt lezen wat wij hebben  
besproken. Het belang van ouders, kinderen en 
leerkrachten gaat boven alles. Vandaar dat de MR  
graag wil weten wat ouders/verzorger   bezig houdt.
U kunt ons daarom altijd persoonlijk  aanspreken, 
Mailen kan en mag uiteraard ook. Het mailadres is:  
mr_wegwijzer@vcpon.nl 
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OuderPlatForm
Binnen De Wegwijzer is het OuderPlatForm (OPF) 
actief. Dit OPF is samengesteld uit de contact- 
ouders van alle groepen, een voorzitter en een 
leerkracht. Men vergadert ongeveer 5 keer per jaar 
om een goede afstemming te laten plaatsvinden  
tussen ouders onderling en de leerkrachten. In 
samenspraak met de leerkrachten organiseert 
men het Sinterklaas, Kerst, Kleuter- en Paasfeest, 
naast verschillende andere activiteiten. Indi-
en nodig biedt het OPF hulp met het vinden van  
vrijwilligers voor activiteiten zoals, leesouders, com-
puterhulp, vervoer, waarvoor ouders en verzorg-
ers elk nieuw schooljaar het inschrijfformulier voor  
ouderhulp kunnen invullen. Dit formulier wordt aan 
het begin van elke schooljaar aan de kinderen 
meegegeven. De ouders van de nieuwe leerlingen 
in het komende schooljaar worden bezocht door  
contactouders om alvast informatie te geven over 
tal van zaken binnen de school. In samenspraak 
met de leerkracht wordt ook een bezoek gebracht 
aan langdurig zieke kinderen. Het OPF heeft als 
voornemen 2- jaarlijks een grote activiteit te orga-
niseren waarbij het doel is geld in te zamelen voor 
de school en/of een goed doel.

Verkeersouders
Verkeersouders zijn ouders van leerlingen van onze 
basisschool die zich inzetten voor de verkeersveilig-
heid van de kinderen op school. Zij vormen een 
brug tussen ouders, school en derden (politie,  
gemeente, 3Vo). Alle ouders kunnen een verkeers- 
ouder aanspreken over verkeersonveilige situaties 
op de route van huis naar school. In overleg met 
de school, politie, 3VO en de gemeente kan er ge- 
keken worden of er mogelijkheden zijn om de route 
veilig te maken. Maar de verkeersouder(s) kunnen 
nog meer activiteiten ontwikkelen in overleg met 
de school. Hierbij kunnen we denken aan: ‘Street-
wise’, ‘Dode Hoek,’ fietsenkeuring in het najaar; 
kinderen leren hun fietsvaardigheid te vergroten 
en een verkeersplein opzetten zodat kinderen de  
regels en de borden in de praktijk kunnen leren.

Avondvierdaagse/zwemvierdaagse
Elk jaar kunnen de kinderen van onze school mee-
doen aan de Avondvierdaagse (wandeltocht) en 
de Zwemvierdaagse. Beide evenementen vinden 
aan het eind van het schooljaar plaats. De deel-
name aan deze vierdaagse wordt niet door de 
school maar door de ouders geregeld. Voor de 
Zwemvierdaagse worden de deelnameformu- 
lieren via de school aan de kinderen uitgereikt 
vanaf groep 3. De aanmelding gaat ook niet via 
school maar gebeurt individueel. Formulieren kun-
nen worden ingeleverd bij het zwembad.

Ouderhulp
Een moderne basisschool kan niet meer zonder ouderhulp! Op vele gebieden zijn binnen het onderwijs  
ouders werkzaam als vrijwilliger zoals bij het instrueren bij het computeronderwijs, bij het lezen, de spelletjes en 
in het documentatiecentrum. Ook staan er ouders als verkeersbrigadiers op de Burg. Backxlaan ter hoogte 
van het Westerveen. Verkeersouders regelen dit bij ons op school. Daarnaast wordt bij bijzondere gelegen- 
heden, schoolreis, excursie e.d. een beroep gedaan op de ouders om met de auto mee te gaan en groepjes 
kinderen te begeleiden, kleuterfeestjes voor te bereiden, enz. 
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Als een dergelijke situatie zich voordoet, weet men 
vaak niet hoe men er mee moet omgaan.
Uit het team hebben we twee contactpersonen 
aangewezen. Dit zijn voor onze school: 
      Dhr. Joël de Groot 
      Mevr. Annemieke van der Helm
Deze personen fungeren als aanspreekpunt voor de 
kinderen en ouders bij vermoedens van of klachten 
over ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie. 

Buitenschoolse opvang
Op 2 verschillende locaties in Nieuwleusen zal  
opvang mogelijk worden gemaakt (De Zaaier en 
Het Kompas).  Ze bieden VSO, BSO peuteropvang 
en vakantieopvang aan. VSO en vakantieopvang 
vindt plaats op de Zaaier. Mathil zorgt er voor dat 
uw kinderen op tijd op hun eigen school worden ge-
bracht om aan hun schooldag te beginnen! 

Ouderbijdrage
Het schoolfonds is op de scholen ingesteld om 
onkosten te dekken die niet uit andere middelen 
(b.v. leermiddelengeld) kunnen worden betaald. 
Wij denken hierbij bv. aan onkosten verbonden 
aan Sinterklaas- en Kerstfeest, Pasen, aanschaf van  
extra materiaal i.v.m. Moederdag en dergelijke ge-
legenheden. Ook betalen we hier de onkosten van 
de pleinwacht uit. Al deze zaken komen ten goede 
aan alle kinderen.  Het schoolfonds bedraagt  
€ 25,00 per kind per jaar! Deze bijdrage kan gestort 
worden op bankrekeningnummer: 
NL 40 Rabo 015 84 63 773  
t.n.v. Schoolfonds “De Wegwijzer”. 
Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter.  

Contactpersoon (voorheen Vertrouwenspersoon)
In iedere situatie waarin mensen met elkaar 
omgaan, kunnen gedragsregels overtreden 
worden en worden soms waarden en normen on-
voldoende gerespecteerd. Ook binnen de onder-
wijssituatie waarin volwassenen en kinderen zo 
nauw bij elkaar betrokken zijn, kunnen grenzen 
overschreden worden. Zo kunnen zich bijvoorbeeld 
in de seksuele sfeer ongewenste intimiteiten voor-
doen.Hieronder kan men verstaan: alle hande-
lingen, gedragingen of uitlatingen in de seksuele 
sfeer, maar ook mishandeling of discriminerende 
uitlatingen, agressie, pesten, geweld en dergelijke 
die binnen de onderwijssituatie plaatsvinden en 
die door de leerlingen, ouders/verzorgers als onge-
wenst worden ervaren. 
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Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de 
school 
We proberen de ontwikkelingen in het onderwijs 
op de voet te volgen. Methoden (de boekjes voor  
rekenen, taal enz.) worden steeds op bruikbaarheid 
getoetst. De orthotheek wordt steeds aangevuld 
met nieuwe aanwinsten op het gebied van extra 
begeleiding  voor kinderen die moeite hebben met 
een bepaald vak. Leerkrachten moeten zich jaar- 
lijks bijscholen en ook externe instanties geven 
waardevolle impulsen aan de school. We werken 
niet alleen nauw samen met de Johan Seckel-
school in Ommen, omdat we daarmee een  samen- 
werkingsverband hebben, maar ook met andere 
scholen voor speciaal onderwijs. Voor activiteiten 
die we het komende seizoen gaan uitvoeren ter 
verbetering van ons onderwijs verwijzen we naar 
de beleidsvoornemens in hoofdstuk 1.

Betrekkingen met scholen voor speciaal onderwijs  
Onze school heeft een federatief samenwerk-
ingsverband Ommen (Weer Samen Naar School 
(WSNS) aangegaan met de Johan Seckelschool te 
Ommen. Dit is een school voor christelijk speciaal 
basisonderwijs. Onderling wordt er informatie uitge-
wisseld om de kinderen hier te kunnen helpen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Verder hebben 
we contacten met de Enkschool te Zwolle, school 
voor kinderen met een auditieve- en/of communi-
catieve beperking. 

6. dE onTwIkkELInG van HET ondErwIJS In dE SCHooL

Betrekkingen met instellingen uit de onderwijsver-
zorging
De school onderhoudt met diverse instanties  
contacten. We noemen o.a.:

De IJsselgroep
Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle
Chr. Scholengemeenschap Agnieten College
Agrarisch opleidingscentrum ‘De Groene Welle’
Vechtdal College locatie Ommen
Buitenschoolse opvang  Partou, Mathil, Groene 
Helden en Bzzzonder
Gastouderbureau Dalfsen
Gastouderbureau Ommen
Kinderdagverblijf 't Hummelhof
SMON, Stichting Maatschappelijk Opbouwwerk 
Nieuwleusen ‘De Schakel’
Gemeente Dalfsen
Dimence, afdeling Jeugd
GGD, Regio IJssel en Vecht, afdeling Jeugdge-
zondheidszorg
Advies- en meldpunt kindermishandeling Overijssel
Bibliotheek Nieuwleusen.

Zorg voor relatie school en omgeving 
Binnen onze gemeentekern Nieuwleusen zijn alle 
aanwezige basisscholen en Het Agnieten College 
(voortgezet onderwijs) verenigd in een overleg-
commissie D.O.N. (Directie Overleg Nieuwleusen). 
De directies werken op veel punten samen om tot 
goede beleidsplannen en afspraken te komen.
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Commissie ‘School, Kerk en Gezin’
Om als christelijke scholen gezamenlijk naar buiten 
te treden en gezamenlijk activiteiten te verrichten 
ten aanzien van onze identiteit, is er een werkgroep 
“School, Kerk  en Gezin” (SKG) in het leven ge- 
roepen, waarin zitting hebben: 

Eén á twee personeelsleden van elke christelijke 
school.
Een afgevaardigde van de PKN.
Afgevaardigden van onze school zijn:
Personeelsleden: Annemieke van der Helm  en 
Alja Admiraal.

Culturele commissie
Deze commissie bestaat uit personeelsleden van 
de vier christelijke scholen en de openbare basis-
school in Nieuwleusen. De leden proberen allerlei 
voorstellingen te organiseren op cultureel gebied 
voor de leerlingen in de basisscholen. Onze cultuur-
coördinator is Laura Zantinge.

Verkeersgroep
Deze werkgroep zorgt voor diverse activiteiten 
m.b.t. verkeer. Actie rondom de verlichting, fiets-
controle, Streetwise, Verkeersexamen praktijk en 
Dode hoek project zijn enkele van de activiteiten. 

Gebedsgroep
De gebedsgroep is voor iedereen: ongeacht welke 
kerkelijke gezindte, om samen mee te bouwen aan 
een positief, goed en christelijk leer- en leefklimaat. 
We komen ongeveer 1 ochtend in de maand bij 
elkaar, in overleg afwisselend bij 1 van de ouders 
thuis. Niet schoolgaande kinderen kunnen gewoon 
meekomen. Tijdens deze ochtenden bespreken we 
de nieuwe gebedspunten.

Commissies 
Onze school wordt ook vertegenwoordigd in diverse commissies die binnen de gemeente functioneren.
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Kenmerken ouders en omgeving 
Onze school staat in een licht vergrijzende wijk, 
wat consequenties heeft voor de instroom. Het op- 
leidingsniveau van de ouders is ons bekend (in-
schrijfformulieren). De kengetallen laten zien, 
dat onze school te maken heeft met een MBO- 
populatie. 27% heeft een opleiding lager dan 
MBO, 48,6% heeft een MBO opleiding, 19% heeft 
een HBO opleiding en 5,4% heeft een univer-
sitaire opleiding genoten. Ongeveer de helft 
van de populatie is lid van een kerk. De oud-
erpopulatie laat geen directe gevolgen zien 
voor ons beleid m.b.t. actief burgerschap en  
sociale cohesie

7. dE rESULTaTEn van HET ondErwIJS

Eén van de doelen van de schoolgids is om aan 
de ouders verantwoording af te leggen over de  
kwaliteit van het onderwijs: doen wij de dingen 
goed? Eigenlijk kun je zeggen: Kwaliteit is: zeggen 
wat je doet en doen wat je zegt. Wij werken met 
kinderen die allemaal verschillend zijn en om een 
eigen benadering vragen. Gedurende gemid-
deld acht jaren wordt er veel tijd en energie in de 
zorg voor de leerling geïnvesteerd. In een welover- 
wogen zorgtraject van de school staat be- 
schreven welke mate van zorg aan de verschillende  
categorieën leerlingen moet worden besteed. 

Kenmerken leerlingen
Onze school kent slechts voor ±20% een gewicht 
(het gewicht dat aan een leerling wordt ge-
geven is afhankelijk van diverse zaken, bijvoor-
beeld het opleidingsniveau van de ouders en/
of een leerling uit het buitenland komt. Hieraan 
wordt dan de bekostiging gekoppeld vanuit het  
Ministerie) We beschikken over een overzicht van 
de groepen en de gewichten van de leerlingen. 
Het is onze ambitie om per groep de onderwijs- 
kundige consequenties vast te stellen naar aan-
leiding van de gewichten van de leerlingen en hun 
specifieke problemen. In algemene zin (op school-
niveau) hebben de kenmerken van de leerlingen 
de volgende consequenties voor het onderwijs en 
het personeelsbeleid: 
De conclusie is, dat het aantal gewogen leer- 
lingen redelijk stabiel is en dat de school te  
maken krijgt met een terugloop van het leer- 
lingenaantal. Gezien de  score op het inspectie- 
rapport per 1-6-2014 zitten we op het goede 
spoor en voldoet ons onderwijs aan de gestelde  
normen.

Aantal leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2019 hadden wij in  
totaal 132 leerlingen. Dat betekent nog steeds een 
terugloop. Deze terugloop was trouwens ook wat 
wij hadden verwacht gezien de prognoses van de 
gemeente en eigen prognoses. 
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7. dE rESULTaTEn van HET ondErwIJS

C - Groepsplanloze basisschool
Samen zijn we op zoek gegaan naar nieuwe  
mogelijkheden en in het afgelopen hebben we de 
ingezette weg vervolgd. Nadat we rekenen voor 
ons zelf goed op orde hebben, zijn we nu met de 
ander vakken zoals begrijpend lezen, technisch 
lezen en spelling aan de slag gegaan.  Dat willen 
we op dezelfde wijze als rekenen gaan uitvoeren. 
Juist door hier praktisch mee bezig te zijn ontdekken 
we steeds nieuwe zaken die wel of niet praktisch 
zijn en na overleg passen we vervolgens de zaken 
toe of laten het juist weg. Doel is wel dat we duide- 
lijk, allemaal als teamleden, dezelfde weg volgen,

D - CITO eindtoets
Groep 8 die het afgelopen jaar 2020-2021van 
school is gegaan zijn de verwijzingen als volgt:
1x KB/TL
3 x TL
3 x TL/HAVO
3 x HAVO
3 x HAVO/VWO
3 x VWO

A - Trendanalyse
Jaarlijks zijn er 2 meetmomenten waarop de leer- 
lingen IEP toetsen maken. In januari/februari en in 
mei/juni. Na deze toetsweken worden de toetsen 
verwerkt door de leerkrachten en gepresenteerd 
in een trendanalyse vergadering. We stellen ons  
vragen als: 
Wat zijn de acties die de vorige keer zijn afgesproken. 
Is dit het resultaat dat we voor ogen hadden, is het 
lager of hoger? 
Wat zijn de mogelijke oorzaken en waar willen we 
extra actie op zetten om zaken te verbeteren? 

Al werkend hebben het een format dat ons  
effectief lijkt aangescherpt, met name op 
het punt analyse, conclusie en interventie. In-
middels werken we al een tweetal jaren met 
het programma Focus en dat levert ons meer 
bruikbare informatie om de trends in beeld te  
brengen.

B - Handelings/opbrengstgericht werken
Ook in dit schooljaar zijn we verder gegaan met 
handelingsgericht werken. In het kort komt het er 
op neer dat we hierbij uitgaan van de vraag: hoe 
kan ik met deze leerling, met zijn capaciteiten en 
mijn mogelijkheden bereiken dat hij op een voor 
hem verwacht niveau uitkomt? Dus niet achteraf de 
achterstand inhalen, maar vooraf proactief bezig 
zijn in het leerproces. Dit blijft een lastig onderdeel 
en vraagt veel van de leerkracht. Daarom is het 
nog steeds een belangrijk aandachtspunt en zal 
dat ook de komende seizoen een aandachtspunt 
blijven. Met name in de leerkrachtobservaties is dit 
een terugkerend element dat wordt geobserveerd 
en besproken met de leerkracht.

Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt.
In het afgelopen cursusjaar hebben we een aantal zaken extra aandacht gegeven. Hieronder beschrijven 
we kort de onderdelen en wat de acties zijn geweest.
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Sociale veiligheid
De Inspectie van het Onderwijs heeft enkele jaren 
geleden vastgesteld hoe binnen de kwaliteitszorg 
op scholen ook de sociale veiligheid wordt beoor-
deeld. Het gaat dan om de volgende aspecten:  
inzicht in de eigen sociale veiligheidssituatie, pre-
ventief veiligheidsbeleid en curatief veiligheidsbe-
leid.

Inzicht in de veiligheidssituatie
Meten is weten, ook als het om veiligheid gaat. 
Scholen moeten daarom inzicht krijgen in de veilig-
heidssituatie op school. Bij onze school maken we 
gebruik van een 2-tal instrumenten: De veiligheids-
kaart van het Nederlands Jeugdinstituut. De kaart 
is bedoeld om het veiligheidsbeleid te toetsen aan 
wat wettelijk verplicht is, wat wenselijk is en wat 
voor onze school eventueel geschikt is. En daar-
naast maken we gebruik van de kaarten van WMK 
(Werken Met Kwaliteitskaarten)  waar een vragen-
lijst in zit voor  leerlingen, voor leerkrachten en 
voor ouders.  Ook een incidentenregistratie is be- 
langrijk. Registratie van incidenten geeft een goed 
overzicht van de veiligheid op school. Een heldere  
analyse kan helpen de juiste maatregelen te  
nemen. wie er bij het incident betrokken waren 
en wat hun rol was; wat er is voorgevallen; welke  
afhandeling er heeft plaatsgevonden.

Preventief beleid
Wat doet de school om het voor de leerlingen zo 
veilig mogelijk te maken? We hebben hier een aan-
tal zaken die we hiervoor inzetten. Lessen in sociale 
vaardigheden, een antipestprotocol, gedrags- 
regels/afspraken voor in de klas en op het plein. Voor 
de toestellen op het speelplein hebben we een log-
boek speeltoestellen met alle relevante gegevens. 
Deze toestellen worden regelmatig, door de leer-
krachten tijdens pauzes op zicht gecontroleerd 
en maandelijks door een daarvoor aangewezen  
persoon gecontroleerd. Ook is er een ongevallen 
registratiesysteem aanwezig in deze map. Onze 
school  heeft een internetprotocol zodat we op dit 
gebied preventief te werk kunnen gaan.

Curatief beleid voor afhandelen van incidenten
Wanneer zich een incident heeft voorgedaan wordt 
dit in het mt (directeur, bouwcoördinatoren intern 
begeleider) besproken en wordt er afgesproken 
hoe we dit verder afhandelen. Welke acties er vol-
gen en door wie en vooral hoe het contact naar de  
ouder(s)/verzorger(s) geregeld is

Veiligheid waarborgen
Dit beleid dient structureel in de totale kwaliteitszorg 
van de school te zijn ingebed.  Ook hier geldt dat 
we het in het jaarplan regelmatig op de agenda 
zetten (1 x per kwartaal) en in de cyclus van plan, 
do, check, act, heeft het op deze manier een vaste 
plek in ons systeem.

vEILIGHEId En ZorG
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Cijfers over specifieke zorg
Zoals al eerder vermeld heeft ongeveer één op 
de vijf kinderen in de basisschool gedurende korte 
of langere tijd extra aandacht nodig. Het aantal  
kinderen dat per jaar in de extra leerlingbe- 
spreking wordt behandeld varieert, evenals de leer-
lingen die remedial teaching krijgen of door een  
ambulante leerkracht van een andere school 
worden begeleid. Het aantal kinderen met een 
verlengde leertijd is gering, evenals de kinderen die 
naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Testen en toetsen 
die de vorderingen meten (registreren) 
Vanaf groep 1 t/m 8 worden regelmatig testen 
afgenomen en wordt er getoetst. Vaak gebeurt dit 
klassikaal, maar ook wel in groepjes of individueel 
als dat noodzakelijk is. Nadat de gegevens in de 
computer zijn verwerkt worden de resultaten uit- 
voerig in de groepsbesprekingen behandeld. 
Indien er leerlingen onder de signaleringslijn  
terechtkomen (te laag scoren), worden zij in een 
leerlingbespreking behandeld en wordt er een  
handelingsplan opgesteld om het kind te onder-
steunen. Voor kinderen die ver boven het 
gemiddelde scoren wordt de leerstof aange-
past. Vorig schooljaar zijn we gestart met het  
opstellen van een protocol voor de signalering van 
meer begaafdheid bij ons op school. Het komend  
seizoen gaan we hier verder mee. Wij continueren 
het uitbreiden van passend materiaal voor meer 
begaafdheid. Voor kinderen die ver boven het 
gemiddelde scoren wordt de leerstof aangepast. 
We gebruiken een protocol voor de signalering 
van mer begaafdheid bij ons op school. Wij conti- 
nueren het uitbreiden van passend materiaal voor 
meer begaafdheid.

Speciale training sociale vaardigheid
Op school wordt aan kinderen die ondanks alle 
klassikale programma’s over pesten en sociale 
weerbaarheid niet genoeg hebben, de moge- 
lijkheid geboden om in een klein groepje nog  
extra ondersteuning hierin te krijgen. We gebruiken 
een methode die ontwikkeld is voor kinderen die  
moeilijkheden ondervinden in het contact leggen 
en samenspelen met leeftijdgenoten. Met deze 
methode kunnen we werken aan een positief zelf-
beeld en meer zelfvertrouwen bij deze kinderen. 
In deze sociale vaardigheidstraining wordt gepro-
beerd om in 9 à 10 bijeenkomsten deze negatieve 
spiraal te doorbreken. Deelname aan deze cursus 
gebeurt in overleg met de ouders en vindt onder 
schooltijd plaats bij ons op school. Ouders en leer-
krachten worden zoveel mogelijk erbij betrokken. 
De ouders worden erbij betrokken doordat de  
opdrachten die binnen de SOVA-training  
besproken en geoefend worden, thuis ook aan-
dacht moeten krijgen. 
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Schooltijden 
De eerste bel gaat  5 minuten voor aanvang, om 
8.25 uur.

De school begint elke morgen om: 8.30 uur en  
eindigt om 14.30 uur.
Op woensdagochtend is er school tot: 12.15 uur voor 
alle groepen.
Woensdagmiddag is er geen school.
De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij 
na 12.15 uur.

Voor de groepen  5 t/m 8 is er elke ochtend een 
pauze van 10.15 tot 10.30 uur. 
Groep 3 en 4 speelt van 10.15 tot 10.30 uur op het 
kleuterplein.
Groep 1 en 2 hebben van 10.00 tot 10.15 pauze op 
het kleuterplein.

Schoolvakanties 2021-2022
Herfstvakantie  : 18 t/m 22 oktober
Kerstvakantie  : 27 december t/m 7 januari
Voorjaarvakantie : 21 t/m 25 februari
Paasvakantie  : 15 t/m 18 april
Meivakantie  : 25 april t/m 6 mei
Hemelvaart  : 26 en 27 mei
Pinksteren  : 6 juni
Zomervakantie : 18 juli t/m 26 augustus

Studiedagen  
Woensdag 6 oktober 2021
Donderdagmiddag 25 november 2021
Maandag 7 februari 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Donderdagmiddag 30 juni 2022

Absentiemelding 
Indien een kind i.v.m. ziekte of om andere reden niet 
naar school kan, willen we dat graag zo spoedig 
mogelijk van u horen! U kunt ons vóór schooltijd 
even bellen: telefoon: 0529 481356.

Gymrooster
Groep 3 en 4 gaan met de bus en groep 5 t/m 8 
op de fiets. Er wordt in diverse zalen gegymd zodat 
tijden soms kunnen overlappen. 

Maandagmorgen; hal 1: alle groepen: zaal 1
8:30-9:30 uur:        groep 6
9:30-10:30 uur:        groep 5
10:45-11:45 uur:       groep 7
11:45-12:45 uur:       groep 8

Dinsdagmorgen; hal 2 
8:45-19:45 uur:        groep 3 zaal 4
8:45-19:45 uur:        groep 4 zaal 5
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Directeur
Gerlof Smit

Leerkrachten                  Leerkracht
Anna Huisman      Laura Zantinge
Joël de Groot       Liesbeth Boonstra  
Evelien Visserman      Martineke Snijder
Annemieke van der Helm     Djoke Reuvekamp
Marloes Meesters     Nynke Bergsma 
Alja Admiraal       Jaap Oudenampsen
Jorine Groen      Marlien Kooiker
Elsbeth van Dam     Rebecca Kuiers (Pooler) 
Elmy Koers (zij-instromer)
 

Teamleider      Intern begeleider     
Jorine Groen      Jeannette Steenbergen

Onderwijsondersteunend personeel 
Onderwijsassistent     Leraarondersteuner 
Klaasje van Veen     Paula Jansen
  
Pooler       Zij-instromer 
Rebecca Kuiers     Elmy Koers

Schoolschoonmaakster    Conciërge
Rita Elzinga      Maaike Kleinlugtenbelt
Mirjan ten Kate     Gertjan Westrik

Bestuursondersteuner/officemanager 
Willie Koers 

HET PErSonEEL van dE SCHooL

Personeel met speciale taken
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oUdErPLaTform En vErkEErSoUdErS

OuderPlatForm
Groep 1/2     : Sabine Gelderman en Ankie Hoeve
Groep 3     : Moniek Nijboer
Groep 4      : Alien Bliemert en Marita Uitslag
Groep 5     : Manon Goudbeek en Belinda Klein
Groep 6     : Annelies Grondman
Groep 7     : Femmie Vos 
Groep 8     : Annelies Pouwels en Angelique Telman
Voorzitter namens team   : Marloes Meesters
Voorzitter OPF     : Annelies Grondman

Verkeersouders
Sylvia Hoekman
Rina Stegerman 
Richard Goos
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Inspectie van het onderwijs     Akorda Zwolle
Email: info@owinsp.nl      Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle
Website: www.onderwijsinspectie.nl    Postbus 178,  8000  AD Zwolle
Vragen over onderwijs: telefoon 08008051 (gratis)  Telefoon: 038 4659814
Logopediste: Mevr. E. Groot      De Enkschool (hoor en spraakproblemen)
Postbus 35,  7720 AA Dalfsen     Jan Buschstraat 6,  8022 DZ  Zwolle
Telefoon: 0529 488388      Telefoon: 038 4554400
Johan Seckelschool (SBAO)     De Ambelt (Ambulante begeleiding)
De Schammelte 3, 7731 BL Ommen    Burg. Roelenweg 33, 8031  ES Zwolle
Telefoon: 0529 451792      Telefoon: 038 4237254
De Twijn (trajectbegeleiding REC 4 Provinciën)  Leerplichtconsulent: Mevr. L. Ohms
Postbus 15,  8090 AA Wezep     Postbus  35, 7720 AA Dalfsen
Telefoon: 038 4432900      Telefoon: 0529 488388   
Buitenschoolse opvang Partou    Landstede Kinderopvang
Kon. Julianalaan 10, 7711 KK Nieuwleusen      Kon. Julianalaan 14, 7711 KK Nieuwleusen
Telefoon: 0529 480272      Telefoon: 088 8508790
Buitenschoolse opvang Bzzzonder    Gastouderbureau Dalfsen
Telefoon: Telefoon: 088 2999600    Pleiendal 7, 7721 DW Dalfsen
Algemeen Maatschappelijk Werk “Carinova”  Telefoon: 0529 433927
Burg. Backxlaan 263,       Dimence Afdeling Jeugd
7711 AD Nieuwleusen      Burg. Roelenweg 9,  8021 EV Zwolle
Telefoon: 0529 481520      Telefoon: 038 4269426
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling   Katholieke PABO Zwolle
Telefoon: 0546 537120       Ten Oeverstraat 68,  8012 EW Zwolle
Email: amk@amk.bjzo.nl     Telefoon:  038 4217425
Ook voor preventie en voorlichting    Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)
Buitenschoolse Mathil      GGD Regio IJssel en Vecht
Telefoon: 06 276 206 36     Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle

Chr. Scholengemeenschap Agnieten College  Agrarisch opleidingscentrum “De Groene Welle”
De Blaloborgh (Talentstad)     Koggelaan 7,  Postbus 552, 8000 AN Zwolle
Telefoon: 038 4259333      Telefoon: 038 4671120
Locatie Nieuwleusen       Vechtdal College locatie Ommen
(VMBO +3 HAVO, + 2 Atheneum)    (VMBO, HAVO, VWO)
Koningin Julianalaan 10, 7711 KK Nieuwleusen  Balkerweg 2, 7731 RZ Ommen
Telefoon: 088 8507410      Telefoon: 0529 408330
Vechtdal College locatie Dedemsvaart   Menso Alting 
(VMBO, HAVO, VWO)      (MBO)
Botermanswijk 1      Assendorperdijk 55, 8012 EG Zwolle
7701 AW Dedemsvaart     Telefoon: 088 8508775
Carolus Clusius College      Meander College
(VMBO, HAVO, Atheneum)     (VMBO) 
Dobbe 60, 8032 JX Zwolle      Julianalaan 66, 8019 AX Zwolle
Telefoon: 038 4533904      Telefoon: 038 216426
Chr. Hogeschool Windesheim     Landstede
De Campus 2-6, 8000 GB Zwolle    Fuchsiastraat 1, 8013 ZC Zwolle
Telefoon: 038 4699540      Telefoon: 088 8508100
Deltion        Hogeschool Viaa
Mozartlaan 15, 8031 AA  Zwolle    Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle
Telefoon: 038 8503000      Telefoon: 038 4255542

ExTErnE rELaTIES


