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Voorwoord
Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt de schoolgids van GBS de Wegwijzer. In deze schoolgids krijgt u een eerste indruk van onze
school en vindt u veel praktische informatie. Uiteraard bent u ook welkom voor een kennismaking op
school om sfeer te proeven. Voor onze school geldt dat wij ons focussen op onze christelijke identiteit,
de kwaliteit van ons eigentijds onderwijs en de zorg voor onze leerlingen. We werken aan de
betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces, we vormen als team van leerkrachten een
professionele leergemeenschap en vragen van u als ouder betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw
kind.
Want als kind ga je minimaal 8.000 uur naar de basisschool: een periode waarin je gevormd wordt en
waarin je heel veel basiskennis opdoet over taal en rekenen. Zo vorm je je een beeld over de wereld
waarin je opgroeit. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan dit proces.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen het graag!
Veel leesplezier!
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
GBS de Wegwijzer
Sumatralaan 40
1217GS Hilversum
 0356248295
 http://www.gbsdewegwijzer.net
 dewegwijzer@cordeoscholen.nl
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Schoolbestuur
CORDEO
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 3.186
 http://www.cordeoscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Peter van den Hooff

directiewegwijzer@cordeoscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Unita.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

137

2019-2020

1.2

Profiel van de school

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

Kanjerschool

Kindgericht & resultaatgericht

Gezonde school

TSO voorbeeldschool

Missie en visie
Missie: GBS De Wegwijzer biedt positief Christelijk primair onderwijs gericht op de ontwikkeling van
leerlingen. Passend en resultaatgericht betekenisvol onderwijs komen tot uiting in de persoonlijke
aandacht voor elk kind ingebed in een veilige sociale leer- en werkomgeving.
Schoolmotto: ’Leren in vertrouwen’.
Op GBS de Wegwijzer zijn de leeropbrengsten al jaren op orde. Daarnaast vinden wij het als school
namelijk van belang dat:
- Leerlingen op school in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren;
- Leerlingen zich als persoon ontwikkelen;
- De school als verlengde van thuis en kerk een bijdrage levert aan de geloofsgroei van kinderen;
- De school in hoge mate Passend onderwijs biedt (van bijna inclusief onderwijs tot een specialistisch
aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen);
- Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling;
- Leerlingen goed voorbereid naar het VO (voortgezet onderwijs) gaan en daar op niveau blijven;
- Leerlingen voorbereid worden in hun leren op beroepen die nu nog niet bestaan;
- Ook leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen.
Bovenstaande visie wordt de komende tijd zichtbaar door onder andere:
- Extra aandacht voor groepsdynamiek in de periodes na vakanties;
- Onze keuze voor gepersonaliseerd leren (adaptieve software) in de bovenbouw, maar wel vanuit de
visie van convergente differentiatie (leren in groepsverband) met zelfstandig leren (als competentie)
via een weektaak als uitgangspunt;
- Het aanpassen van de normering van toetsen om beter groepsdoelen te kunnen stellen;
- De keuze voor de digitale afname van de (adaptieve) centrale eindtoets
Focus: GBS De Wegwijzer is gebouwd op 3 pijlers: identiteit, onderwijskwaliteit en leerlingenzorg. Dit
zijn de kenmerkende onderwerpen in het driehoekscontact tussen leerkracht, leerling en ouder.
- Waar het identiteit betreft komen ook zaken als het pedagogisch klimaat en de sociale veiligheid aan
de orde;
- Wat betreft de onderwijskwaliteit streven we een bovengemiddelde vaardigheidsgroei bij leerlingen
na;
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- Bij de leerlingenzorg gaat het om de vraag hoe aan de onderwijsbehoefte van iedere leerling zoveel
mogelijk recht gedaan kan worden. Hierbij is het handelingsgerichte onderwijsaanbod en de kwaliteit
daarvan een relevante factor in het kader van Passend Onderwijs.
Deze 3 pijlers vormen de basis. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op deze 3 deelgebieden
wordt gestreefd naar een constante kwaliteit welke dynamisch zichtbaar is in de dagelijkse
schoolpraktijk.
Samenwerkingsdriehoek: de communicatieve driehoek tussen leerkracht, leerling en ouder is pas
volledig doorlopen als alle lijnen binnen die driehoek benut worden. Tevens wordt daarbij het contact
onderling tussen leerkrachten, tussen leerlingen en tussen ouders onderscheiden. Zij zijn allemaal
verantwoordelijk voor het initiëren van contact. Zo ontstaat er een doorgaande lijn tussen de thuis- en
de schoolsituatie in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. De school geeft
hierbij de grenzen aan de zorg en communicatie aan en bewaakt de autonomie van de school als
professionele leer- en werkomgeving.
Samenwerkingsmotto: ‘Begrijpen en begrepen worden’

Prioriteiten
•
•
•
•
•

Bieden van uitdagend onderwijs, ook voor begaafde kinderen
Executieve functies
Inclusief onderwijs (zie Hoofdstuk 3.1)
Groeigroepen in alle bouwen
Aanbod Engels voor groep 1 t/m 8

Wij zijn overtuigd van de voordelen en de kracht van leren in een groep: door vaste contacten met de
eigen leerkracht en tussen de leerlingen onderling in een klas, kan een veilige leeromgeving ontstaan
waarin leerlingen ook sociaal emotioneel kunnen groeien.
Ons onderwijssysteem laat zich het best omschrijven met de vakterm convergente differentiatie
uitgebreid met adaptief onderwijs:
- We richten ons zowel op de leerstof als op de persoonsvorming van leerlingen;
- De leerling werkt met doelen en de leerkracht ‘bewaakt’ de leerlijnen;
- Zowel de leerkracht als de leerling voelen zich eigenaar van het leerproces;
- De didactiek is open: leerlingen krijgen niet alleen instructie, maar ook feedback op hun leren;
- De leerstof is gedifferentieerd in minimaal drie niveaus;
- Formatief evalueren heeft de voorkeur boven summatief toetsen;
- Gepersonaliseerd onderwijs wordt alleen toegepast voor zover digitale middelen dit leerproces
ondersteunen;
- In het middagprogramma (zaakvakken) is er ruimte voor thematisch werken en groepsdoorbrekend
onderwijs.

Identiteit
Op onze school zijn alle gezinnen welkom waarin de kinderen in de opvoeding de Christelijke
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geloofsovertuiging mee krijgen. Als school sluiten we hier graag op aan. In de praktijk betekent dit dat
op onze school gezinnen worden toegelaten vanuit allerlei Christelijke richtingen: van Gereformeerd,
Hervormd, Evangelisch, Baptist, Rooms-Katholiek tot Russisch orthodox et cetera.
Psalm 78:2-4 zegt:‘Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.Wij
hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.Wij zullen het onze kinderen
niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellenvan de roemrijke, krachtige daden van de
Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan.’
En Jezus zegt in Marcus 10:14b:‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’
Op GBS De Wegwijzer is geloven de standaard. Daarom lezen we iedere dag uit de Bijbel, bidden we
en zingenwe allerlei Christelijke liederen. Als team en als ouders leven we de kinderen voor met als doel
hen veilig in een vast geloof op te laten groeien tot betrokken Christenen die zelfverzekerd hun plaats
leren innemen midden in de maatschappij. Vanuit een positief Christelijke geloofsovertuiging zijn we
‘zoutend zout en lichtend licht’ voor elkaar en anderen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Het onderwijsleerproces op GBS de Wegwijzer is ‘klassiek’ ingericht met leerjaarklassen en
convergente differentiatie. Er is niet gekozen voor een specifiek onderwijsconcept, maar
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om verbeteringen in het onderwijsleerproces aan te
brengen (volgens het principe van ‘pas toe wat werkt’):
- Ontwikkelen van hoge verwachtingen voor en bij leerlingen;
- Formatieve evaluatie door leerkrachten;
- Goede feedback geven;
- De relatie leerling-leerkracht;
- Lesgeven in metacognitieve strategieën;
- Het leerproces versnellen;
- Lesgeven in studievaardigheden;
- Lesgeven in leerstrategieën;
- Stoppen met het labellen van leerlingen.
(bron: Hattie, leren zichtbaar maken)

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Wanneer een leerkracht vanwege ziekte zich ‘s ochtends moet afmelden, wordt er zowel intern als
extern naar vervanging gezocht. Omdat vervanging op korte termijn door het lerarentekort niet altijd
mogelijk is, kan het gebeuren dat een klas de betreffende dag vrij krijgt. In voorkomende gevallen
ontvangt u:
- vóór 7:00 uur in de Parro app de mededeling dat naar vervanging gezocht wordt;
- vóór 7:30 uur ontvangt u per mail het bericht of het wel of niet gelukt is vervanging te regelen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Beginnende
geletterdheid

30 min

1 uur

Beginnende
gecijferdheid

30 min

1 uur

30 min

1 uur

30 min

1 uur

6 uur

6 uur

6 uur

4 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

3 uur

3 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

Mondelinge taal
Taakgerichtheid
Spelen & leren
Buiten spelen
Gymles
Verkeer
Engels
Dagopening
Diversen

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

1 uur

1 uur

30 min

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
verkeer
studievaardigheden
1 uur

diversen
3 u 30 min

30 min

1 uur
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1 uur

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Gymlokaal
Groeigroepen
RT-ruimte (remedial teaching)
Studie/stilteruimte

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
De gemeente Hilversum stimuleert het VVE aanbod bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Als
school sluiten we daar graag op aan: met toestemming van ouders ontvangt de school de overdracht
voor 4-jarige kleuters voor zover de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gebruik maken van een
gecertificeerd leerlingvolgsysteem.

10

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In ons onderwijs gaan we uit van de kwaliteiten van
kinderen en houden we rekening met hun verschillen: meerbegaafde leerlingen gaan naar onze eigen
verdiepingsgroepen, in de groepen wordt verlengde instructie gegeven en voor specifieke
leerproblematiek organiseren we gespecialiseerde begeleiding.
Ons doel is met de beschikbare middelen een hoge mate van inclusief onderwijs te bieden en dus
weinig leerlingen door te verwijzen naar bijvoorbeeld het SBO (speciaal basisonderwijs). Hiervoor
werken we nauw samen met SWV Unita (het samenwerkingsverband) en de orthopedagogen van
CorDeo Onderwijspunt.
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat de mate beschreven waarin we onze
basisondersteuning op orde hebben. Dat wil zeggen dat aan allerlei onderwijsbehoeften van leerlingen
door de eigen leerkrachten voldaan kan worden. Denk daarbij aan remedial teaching, ondersteuning bij
leesachterstanden, aanpassingen aan het schoolgebouw enzovoort. In het SOP werken we aan de
volgende beloftes:
- We voeren helder beleid op het gebied van de basisondersteuning;
- We realiseren een veilig pedagogisch klimaat;
- We werken handelingsgericht en opbrengstbewust;
- We dragen leerlingen zorgvuldig over (zowel intern als extern);
- We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu;
- We stemmen het onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen;
- We werken open en transparant samen met ouders en leerlingen;
- We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en groeien;
- We beschikken over een aanbod van lichte interventies op school.
In de basisondersteuning is er veel mogelijk, maar er zijn natuurlijk ook grenzen aan de
ondersteuning. Per situatie bekijkt ons ondersteuningsteam welke ondersteuning wel of niet haalbaar
is. Een leerling heeft dus niet bij voorbaat recht op specifieke ondersteuning, maar de beschikbare
middelen worden wel geoptimaliseerd om aan zoveel mogelijk onderwijsbehoeften te voldoen.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

3

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher

2

Specialist hoogbegaafdheid

2

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Kanjertraining wordt al jaren met succes schoolbreed ingezet als preventief middel om pesten te
voorkomen. De leerkrachten zijn gecertificeerd voor het geven van de Kanjertraining.
In het geval van pestsituaties gebruiken we het Kanjerprotocol tegen pesten, met daarin aandacht
voor zowel de pester, de gepeste, de meelopers en de ouders: samen kunnen we ongewenste situaties
verbeteren!

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Sociale veiligheid vragenlijst (Kanjertraining).
Regelmatig vullen de leerlingen uit de bovenbouw de vragenlijst over sociale veiligheid in. Daarnaast
wordt twee keer per jaar bij alle leerlingen een sociogram afgenomen. Indien nodig stellen de
leerkrachten handelingsplannen op met als doel de sociale veiligheid te verbeteren, sociale
vaardigheden te ontwikkelen, executieve functies te stimuleren etc.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. van Winkoop. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken
via dewegwijzer@cordeoscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Versteeg. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
dewegwijzer@cordeoscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Samenwerkingsmotto: ‘Begrijpen en begrepen worden’
De samenwerkingsdriehoek tussen leerling, leerkracht en ouder is pas volledig doorlopen als alle lijnen
binnen die driehoek benut worden. Tevens wordt daarbij het contact onderling tussen leerkrachten,
tussen leerlingen en tussen ouders onderscheiden. Een ieder draagt verantwoordelijkheid voor het
initiëren van contact en neemt daarbij het uitgangspunt de ander te willen begrijpen in de verwachting
ook zelf begrepen te worden.
Ouderbetrokkenheid heeft primair betrekking op het leerproces van het kind. Daarnaast helpen ouders
mee bij tal van activiteiten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op GBS de Wegwijzer houden we persoonlijk contact met u als ouder. Om 15:00 uur zijn we
aanspreekbaar op het plein en jaarlijks organiseren we verschillende contactavonden. We zien u als
gelijkwaardige gesprekspartner. U kent uw kind immers het beste en wij maken hem/haar mee in de
schoolsituatie. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkrachten als eerste aanspreekpunt en
vervolgens bij de directie of vertrouwenspersoon.
Onze belangrijkste communicatiekanalen zijn:
- E-mail blijft een belangrijk communicatiemiddel vanuit de school. Alle medewerkers hebben een
eigen mailadres: voornaamenachternaam@cordeoscholen.nl. Groepsmail wordt vanuit het
leerlingvolgsysteem Parnassys gestuurd waardoor alle e-mailadressen standaard in BCC verstuurd
worden.
- Op de website www.gbsdewegwijzer.net vindt u een aantal algemene documenten over het beleid en
de organisatie van de school.
- Via het ouderportaal https://ouders.parnassys.net/ kunt u inloggen op het leerlingendossier van uw
kind(eren) met daarin persoonsgegevens, actuele contactgegevens van leerlingen uit dezelfde groep,
toetsresultaten, handelingsplannen, gespreksverslagen en absenties.
- Parro is de schoolapp die ook direct gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem Parnassys en een
afgesloten platform is. De app is te downloaden via de Apple App Store en de Google Play Store of te
benaderen via https://talk.parro.com. Met Parro kan de leerkracht persoonlijk of in een groep
mededelingen en/of foto’s naar ouders sturen. Ook gesprekken worden ingepland via Parro:
Zo bent u altijd op de hoogte!
Bekijk de leukste momenten van uw kind!
Direct contact met school!
Professioneel en privé: er is zelfs geen 06-nummer nodig om te kunnen communiceren!
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Klachtenregeling
Als school vinden we het belangrijk dat u uw klachten kwijt kunt. Als u ergens niet tevreden over bent,
gaat u in de eerste plaats naar de persoon die daar direct bij betrokken is. Als het probleem niet is
opgelost, kan de opmerking of klacht worden voorgelegd aan:
- Intern begeleider (alleen leerling-zaken)
- Directie
- College van bestuur
Als de interne procedure geen resultaat oplevert, dan kunt u contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon die speciaal voor school is aangesteld.
Soms is het lastig om te bepalen door wie een klacht het beste besproken kan worden. Daarom hebben
we op school een contactpersoon die u daarbij wil helpen. De contactpersoon luistert naar u en bepaalt
samen met u wat u kunt doen. Als het nodig is, brengt de contactpersoon u in contact met de externe
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijke partij die zo nodig kan helpen bij
het formuleren van een klacht. Wanneer de klacht om mogelijk strafbare feiten gaat, kan de
vertrouwenspersoon u steunen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. Overigens hebben
personeelsleden van school (en ook de contactpersoon) meldplicht en heeft het bevoegd gezag
(College van Bestuur) aangifteplicht wanneer er vermoeden is van een seksueel misdrijf.
Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs:
Klachtencommissie p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. In verband met de kwetsbaarheid
van sommige onderwerpen is het mogelijk om bij de contactpersoon of bij de vertrouwenspersoon een
exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.

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

Medezeggenschapsraad
Schoolcommissie
Activiteitencommissie

Daarnaast worden ouders gevraagd zich in te zetten bij
• Schoolreisje
• Excursies
• Kamp groep 8
• Koningsspelen
• Avondvierdaagse
• Musical
• Etc.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheidsavond

•

Koningsspelen

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
- Tussenschoolse opvang (zie paragraaf 6.2)

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering van school dekt de aansprakelijkheid van personeelsleden en
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vrijwilligers (ouders met een taak). Kinderen zijn niet verzekerd wat betreft aansprakelijkheid: wanneer
een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, kan de schade verhaald worden op de
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Ook schade die ontstaat na een ongeval en het verlies
van persoonlijke spullen (bijvoorbeeld mobieltjes) is niet verzekerd. U kunt hiervoor desgewenst zelf
een verzekering afsluiten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte moet een leerling om 8:15 uur telefonisch (via het vaste nummer) of via de schoolapp Parro
afgemeld worden. De leerkrachten controleren de aanwezigheid van alle leerlingen, enerzijds vanwege
de leerplicht, anderzijds vanuit het oogpunt van veiligheid: het moet bekend zijn waar kinderen zijn.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor een extra vrije dag (voor bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) of voor buitengewone verlofdagen
is toestemming van de directeur nodig. Via de website kunt u het aanvraagformulier verlof
leerlingen downloaden. Na inleveren van het ingevulde formulier, ontvangt u zo snel mogelijk per email al dan niet toestemming voor het verlof.
Ook doktersbezoek moet via dit formulier aangevraagd worden, waarbij bezoek aan huisarts en
tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland moet worden.

16

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Onze leerlingen behalen resultaten waar zij (& wij) trots op mogen zijn. (Meetbare) resultaten maken
echter slechts een deel van de onderwijspraktijk zichtbaar. De dagelijkse schoolpraktijk kenmerkt zich
door continue persoonlijke ontwikkeling in kennis en competenties. Niet alleen leerlingen, maar ook
leerkrachten leren dagelijks van dit leerproces, waardoor een professionele leergemeenschap ontstaat
die voortdurend in ontwikkeling is.
Als school bieden we betekenisvol, uitdagend en onderzoekend onderwijs. Op zowel cognitief als
sociaal-emotioneel gebied sluit het onderwijs aan op het leerproces van de leerlingen.
De komende jaren ligt de focus op van de leerkracht naar het moment na de instructie: de leerkracht
onderzoekt via feedback en monitoring het leerproces van de leerling. De informatie die de leerkracht
hieruit genereert, is voor de leerkracht waardevol om te kunnen bepalen waarin hij succesvol is of faalt.
Zowel voor de leerkracht als voor de leerling wordt leren ‘zichtbaar‘.
Daarbij telt niet resultaat, maar de ontwikkeling: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun
leerproces via een adaptief (gedifferentieerd) onderwijsaanbod.
Voor de borging van de onderwijsresultaten wordt de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW)
gebruikt: behaalde resultaten worden geanalyseerd en waar nodig worden interventies toegepast met
als doel gestelde doelen te halen.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
GBS De Wegwijzer scoort op de CET (Centrale Eindtoets) meestal ruim boven het landelijk gemiddelde.
In ieder geval is de score altijd significant hoger dan op basis van de NIO-test (Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) verwacht mag worden.
Voor de doorverwijzing naar het VO worden de gegevens uit het leerlingvolgsysteem gebruikt,
aangevuld met de resultaten van de CITO Entreetoets in groep 7.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

NB: de gegevens m.b.t. wisselingen in niveau op het VO zijn nog niet compleet.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t

16,7%

vmbo-(g)t / havo

5,6%

havo

16,7%

havo / vwo

22,2%

vwo

38,9%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

rechtvaardigheid

vertrouwen

De leerkracht is kindgericht; heeft oog voor de behoeften en talenten van ieder kind en draagt zorg
voor sociale veiligheid in de school. Dit uit zich in een rustige leer- en werkomgeving waarin de omgang
met elkaar gebaseerd is op openheid, eerlijkheid & rechtvaardigheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op school dragen we zorg voor een veilige omgeving voor alle kinderen en medewerkers. Onze aanpak
is in de eerste plaats gericht op leerlingen en gaat uit van drie strategieën:
Bevorderen van een sociaal klimaat: leerlingen voelen zich thuis op scholen waar de leerkracht hen
serieus neemt, met respect behandelt en accepteert. Ook waarderen zij het als leraren gezag
uitoefenen en duidelijke gedragsregels hanteren. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan
groepsdynamiek en gedrag via de Kanjertrainingslessen.
Begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek: als leerlingen zich lastig(er) gaan gedragen,
grijpen we proactief in. Adequaat en ondersteunend reageren kan voorkomen dat problemen ernstiger
worden. We gebruiken hierbij onder andere het anti-pest protocol van de Kanjertraining.
Inspringen op acute situaties: bij ernstige incidenten reageren we direct in het belang van zowel
leerlingen als leerkrachten. Zo worden fysiek en verbaal geweld niet getolereerd. Een leerling (of een
ouder) die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan daarom worden verwijderd. Het moet
gaan om herhaald wangedrag dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en
een goede gang van zaken ernstig belemmert. Hierbij hanteren we het protocol schorsing en
verwijdering zoals dat door onze schoolvereniging is opgesteld.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
'De leerkracht doet er toe': Op GBS de Wegwijzer werken we continu aan een professionele
leergemeenschap en stellen daarbij de volgende richting uitspraken:
- De leerkracht is bewust bezig met het onderwijsaanbod (gerelateerd aan de onderwijsbehoeften van
de leerling): methoden zijn niet leidend, maar vormen het kader waaraan kern- en tussendoelen en
(doorgaande) leerlijnen gespiegeld worden. Waar resultaten achterblijven wordt doelgericht gewerkt
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aan het verbeteren hiervan. Resultaten worden plenair in (zorg) vergaderingen besproken en
leerkrachten stellen zich op de hoogte van recente ontwikkelingen in het onderwijs.
- De leerkracht is kindgericht; heeft oog voor de behoeften en talenten van ieder kind en draagt zorg
voor sociale veiligheid in de school. Dit uit zich in een rustige leer- en werkomgeving waarin de omgang
met elkaar gebaseerd is op openheid, eerlijkheid & rechtvaardigheid.
Samenvattend: leerkrachten durven elkaar en hun omgeving te inspireren vanuit hun eigen levend
geloof; leerkrachten stellen grenzen in het belang van het kind en zijn/haar omgeving; leerkrachten
nemen primair zelf verantwoording voor hun didactisch handelen en delen kennis en kunde ten
behoeve van ieders professionele ontwikkeling.
Onderdeel van verdere professionalisering is het opleidingstraject ‘didactisch coachen’ voor
leerkrachten met daarin de doelen:
- Alle leerkrachten weten wat de elementen van prettig contact volgens basiscommunicatie zijn.
- Alle leerkrachten zijn zich bewust van de invloed die leerlingen hebben op hun leerkrachtgedrag.
- Alle leerkrachten zijn zich bewust van de invloed van het eigen handelen op het gedrag van leerlingen.
- Alle leerkrachten weten hoe je vragen stelt en feedback geeft waardoor motivatie en betrokkenheid
wordt vergroot en het leren wordt bevorderd.
- Alle leerkrachten verbeteren hun vaardigheid van vragen stellen en feedback geven.
- Alle leerkrachten weten ook feedback te ontvangen van elkaar, van leerlingen en van ouders.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 12:30

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:30

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:45 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:30

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:30

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Woensdag: De kleutergroepen hebben op woensdag vrij.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

alle groepen

maandag t/m vrijdag

Alle leerlingen krijgen minimaal anderhalf uur per week (2x 45 minuten) gymles in de eigen gymzaal.
Deze lessen worden gegeven door leerkrachten die naast de PABO ook gecertificeerd zijn om
gymlessen te geven én door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BINK Mirakel, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Bink Mirakel, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BINK Mirakel, buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
De kosten voor de TSO (tussenschoolse opvang) zijn vrijwillig, omdat ouders niet de keuze hebben
om kinderen thuis te laten eten.
De vrijwillige bijdrage is als volgt opgebouwd
- voor 1 schoolgaand kind: € 85,- voor 2 schoolgaande kinderen: € 140,- voor 3 of meer schoolgaande kinderen: € 175,- ouders die als vrijwilliger pleinwacht lopen, ontvangen € 4,50 korting per pleinwacht.
Het rooster en de factuur ontvangt u per mail. Ruilen onderling is uiteraard geen probleem, zolang de
leerlingen kunnen rekenen op TSO in de middagpauze. De pleinregels hangen voor iedereen zichtbaar
naast de achterdeur.
GBS de Wegwijzer is in het bezit van het certificaat ‘TSO-voorbeeldschool’. Kenmerkend hiervoor zijn
een goede basisorganisatie, scholing, weinig ruzies op het plein en in de school, net taalgebruik etc.
Met uw hulp hopen we deze standaard minimaal op niveau te houden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

24 april 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

Overige vrije dagen en studiedagen vindt u in de jaarkalender.
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