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KBs De Wegwijzer:  

waar alle kinderen zich kampioen mogen voelen. 
 
 
 
 
 

De informatie in deze 
schoolgids vindt u ook op 
scholenopdekaart.nl 

  

https://www.scholenopdekaart.nl/
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Voorwoord 
 
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. 
Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. 
Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan 
vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 
We wensen u veel leesplezier. 
Namens het team van KBs De Wegwijzer 
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Over de school 
Algemene gegevens 

 
 
Contactgegevens 

KBs De Wegwijzer Essenlaan 1  3442JE Woerden 

0348-414150 

http://www.wegwijzerwoerden.nl 

directie@wegwijzerwoerden.nl 
 

Schoolbestuur 
Kalisto-Boeiend Basisonderwijs!                                               

Aantal scholen: 16  

Aantal leerlingen: 3.691 

http://kalisto-basisonderwijs.nl/ 

Schooldirectie  

Functie Naam E mailadres 

locatiedirecteur Jan Willem Muntendam         directie@wegwijzerwoerden.nl 

meerscholendirecteur Anneke van der Waal         vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl 

 

Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs, regio Utrecht 
https://www.passenderwijs.nl/ 
 
Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 
 

 

2018-2019 

http://www.wegwijzerwoerden.nl/
mailto:directie@wegwijzerwoerden.nl
http://kalisto-basisonderwijs.nl/
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Profiel van de school 
 

Kernwoorden 
 

 

 
 

 

 
 
 

Missie en visie 

"De Wegwijzer, waar alle kinderen zich trots mogen voelen!" 
Ieder kind heeft unieke eigenschappen en talenten. Doordat we onze leerlingen 
veel succeservaringen laten opdoen, vergroten we hun positief zelfbeeld. Wij 
hechten grote waarde aan gedegen onderwijs in de basisvaardigheden, maar 
vinden ook de sociale-, emotionele- en creatieve ontwikkeling van belang. Met 
ons onderwijs willen we een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen, die actief en 
kritisch deelnemen aan de samenleving. 
 
Wij streven ernaar dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een 
veilige en sfeervolle omgeving, die uitdaagt en inspireert. Onze school wil een 
lerende organisatie zijn, vernieuwing is voor ons geen doel op zich maar gericht 
op continue verbetering. Daarbij gaat het er ons vooral om of het ertoe doet. Dat heeft onder meer 
consequenties voor: 
Kwaliteitszorg: we voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van het onderwijs en de 
organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan de interne kwaliteitszorg op onze school. 
Professionalisering: het is voor ons vanzelfsprekend dat de school investeert in 
deskundigheidsbevordering, professionalisering en persoonlijke groei van de leerkrachten. Daarbij is ons 
eigen schoolconcept richtinggevend. Belangrijk voor onze school is dat wij aandacht besteden aan zowel 
de persoonlijke communicatie als de digitale. 
Samenwerking: wij willen samenwerken als een team en niet als een verzameling leerkrachten. Dat 
betekent dat wij elkaar voortdurend ondersteunen, maar ook aanspreken en sturen, om samen het 
beste te bereiken voor onze kinderen. 
 
 
  

Samen leren leven 

Een goede basis 

                             Lerend spelen 

   Jij hebt talent 
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Prioriteiten 
 
Onze school wil een lerende organisatie zijn. Vernieuwing is voor ons geen doel op zich maar gericht op 
continue verbetering. Daarbij gaat het er ons vooral om of het ertoe doet. 
Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn te verdelen over drie domeinen. 
 

Ons onderwijs:  

Op de Wegwijzer  geven we toekomstgericht onderwijs. Hierbij werken we aan de brede ontwikkeling 

en vorming van onze leerlingen. Om optimale kansen voor kinderen te creëren richten we ons op hoge 

opbrengsten. 

 

Onze mensen: 

Op de Wegwijzer  werken wij aan een professionele organisatie met competente medewerkers die zich 

voortdurend ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen voor het onderwijs aan onze leerlingen. 

 

Onze zichtbaarheid: 
Op de Wegwijzer  werken we aan een duurzaam marktaandeel en realiseren daarmee een continue 
instroom van nieuwe leerlingen.  

Voor de specifieke uitwerking hiervan verwijzen wij u naar ons Schoolplan 2019-2023. 

 

 

Identiteit 
De Wegwijzer is een school met een katholieke levensovertuiging. Vanuit deze overtuiging worden  onze 
opvattingen over mens, maatschappij en wereld gevormd. Zo gaan we uit van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van de mensen, van onderlinge solidariteit, de zorg voor de schepping en vertrouwen 
voor de toekomst. Onze school is een open katholieke school. Dit wil zeggen dat we openstaan voor 
iedereen die onze christelijke achtergrond respecteert en waardeert. Deze gastvrijheid geldt niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor de ouders/verzorgers en studenten. Zij zijn welkom om ons in het 
onderwijs praktisch te steunen en mee te denken in de vorming van de kinderen. 
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Het onderwijs 
 
Wij werken in Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd. 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over hoe wij ons onderwijs in de praktijk vorm geven. 
 

Opbouw van het team 
 

Directie  
De directie van de Wegwijzer bestaat uit Jan Willem Muntendam (locatiedirecteur) en Anneke van der 
Waal (meerscholendirecteur). Jan Willem is het aanspreekpunt van de school voor ouders, kinderen en 
externen en heeft de dagelijkse leiding over de school.   
Anneke is directeur van drie scholen, te weten de Molenwiek, de Wegwijzer en de Franciscus. Zij houdt 
zich met name bezig met (bovenschools) beleid en de samenwerking tussen de drie scholen.  
  

Groepsleerkrachten  
De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven aan de leerlingen. Iedere leerkracht is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn eigen klas, met in achtneming van het beleid van de 
school. De leerkracht is voor u een eerste aanspreekpunt, wanneer u vragen of opmerkingen heeft.  
Op onze website kunt u zien welke leerkrachten er dit schooljaar zijn en welke groep zij hebben.  
   

Interne begeleider  
Jerney Schoenmaker en Wendy Snel zijn onze Intern Begeleiders. De Intern begeleider is 
verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen en begeleidt leerkrachten, ouders en leerlingen hierbij. 
  

Vakleerkrachten en specialisten  
Marion K. is vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij  verzorgt de gymlessen voor groep 3-8. 
Lucinda  is rekencoördinator. Zij is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en 
verbeteringen op het gebied van het rekenonderwijs.   
Wendy is coördinator KiVa. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten van ons KiVabeleid en het 
ondersteunen van de leerkrachten bij de uitvoering daarvan.  
  

Onderwijs ondersteunend personeel  
Aicha werkt 2 dagen per week als onderwijsassistent waarbij zij leerkrachten in de klas assisteert. 
Marion D. is een ochtend per week aanwezig voor administratieve zaken.   
Louay  werkt 12 uur per week  als onze conciërge.  
 

Stagiaires  
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende stagiaires op school aanwezig van de   
PABO. De leerkracht van de groep waar stage wordt gelopen is verantwoordelijk voor de begeleiding.  
Ook zijn er soms korte stages, ook wel snuffelstage of maatschappelijke stage van het VO genoemd.  
 

Verlof personeel 
In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er een beroep gedaan op een invaller vanuit de 
invalpools  of een van de collega’s binnen de school. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht 
te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel 
te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat 
wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen.  
Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:  

· de groep zelf wordt opgesplitst.  
· er worden  groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij geroosterd om 

de groep van de zieke leerkracht op te vangen.  
· indien mogelijk worden de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding of 
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coördinerende taken ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de 
gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.  

· de leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen.  
· vervolgens wordt volgens een rooster de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een dag naar huis 

gestuurd.  
 
Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag geen school zullen 
hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien al te voorzien is dat de 
vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.  
 
 

Invulling onderwijstijd 
 
De Wegwijzer hanteert een continurooster. 
Groep 1 t/m 8: maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag: 08.30-
14.15 uur 
Groep 1 t/m 8: woensdag: 08.30-12.30 uur 
 

Invulling  onderwijstijd  leerjaar  1 t/m 8 
Aantal lesuren per week: 25 
Totaal aantal lesuren 2019-2020: 958 uur        
 
 

Extra faciliteiten 
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 
- Bibliotheek: In de bibliotheek vinden de leerlingen prentenboeken en leesboeken op allerlei niveaus 
- Speellokaal: Het speellokaal wordt gebruikt door de kleutergroepen. 
 

Voor- en vroegschoolse educatie 
 
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school. 
Voor alle kinderen die vallen onder de doelgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vindt er naast 
de schriftelijke overdracht ook een ‘warme overdracht’ plaats: dit houdt in dat er een gesprek komt 
tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Deze warme overdracht vindt ook plaats als de 
pedagogisch medewerker en/of de leerkracht behoefte heeft aan mondelinge toelichting bij kinderen die 
niet tot de VVE-doelgroep behoren. Aandachtspunten van de warme overdracht zijn 
bijvoorbeeld: opvallend gedrag, bijzonderheden in de ontwikkeling of in de thuissituatie, contact met 
ouder(s)/verzorger(s), verzuim, positief werkende aanpak van het kind etc. 

 

  



 

Schoolgids 2019-2020:  ABC           9 
 

Ondersteuning voor leerlingen 
Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passenderwijs, regio Utrecht. Binnen de regio zijn 
afspraken gemaakt over het minimale niveau van basisondersteuning op elke basisschool. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. 
De basisondersteuning op onze school omvat minimaal:  

• Een basisarrangement van de inspectie  

• Preventieve maatregelen ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning  

• Een basisniveau van ondersteuning inzake extra handen in de klas, mogelijkheden tot instructie, 
gehanteerde lesmethoden, ruimtelijke voorzieningen en inzet van expertise  

• Een basisniveau van competenties waarover leerkrachten beschikken  

• Een ondersteuningsstructuur gekenmerkt door signalering en planmatig handelen, uitgaande 
van de onderwijsbehoeften van het kind  

• Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken 

 
Er wordt specifieke ondersteuning gegeven aan kinderen met een spraak-taal problematiek. De school 
voert samen met Auris een mediumcare-arrangement uit voor leerlingen met een cluster 2-indicatie. 
Eén van de kenmerken is, dat de ambulant begeleider van Auris voor twee dagdelen per week in de 
school aan het werk is. 
 
Onze Intern Begeleiders coördineren de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 
Voor leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften wordt, voor zover mogelijk, extra ondersteunend 
personeel ingezet. 
 
Het volledige Schoolondersteuningprofiel is te vinden op onze website, www.wegwijzerwoerden.nl  
 

Veiligheid 
Anti-pestprogramma 
Op De Wegwijzer wordt gewerkt met de methode KiVa en het expertsysteem ZIEN!. KiVa is een 
preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 
voorkomen en tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma richt zich in de eerste plaats op 
positieve groepsvorming, daardoor draagt het bij aan de algemene sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen.  
Wij hebben een anti-pestprotocol opgesteld dat in lijn is met de uitgangspunten van KiVa. De intern 
begeleider ondersteunt leerkrachten en kinderen bij de uitvoering van het antipest beleid. Enkele 
leerkrachten zijn extra getraind in het voorkomen en aanpakken van de pestproblematiek. Ook zij zijn 
een aanspreekpunt voor leerkrachten die ondersteuning kunnen 
gebruiken bij de groep of bij de begeleiding van een leerling op 
gebied van gedrag. 
Door de afname van ZIEN! vragenlijsten wordt de sociale veiligheid 
van de leerlingen gemonitord. De analyse van de vragenlijsten wordt 
gebruikt als uitgangspunt voor de groepsbespreking, waarin de 
onderwijsbehoeften van de groep in kaart worden gebracht en 
actiepunten voor de komende periode benoemd worden. 
 

Sociale en fysieke veiligheid 
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN! vragenlijsten. Jaarlijks worden de leerling vragenlijsten leer-en leefklimaat afgenomen. 
 

Anti-pestcoördinator en interne contactpersoon 
De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over 

de school. Zij vangen klagers op en zoeken samen naar een oplossing voor de klacht. 

http://www.wegwijzerwoerden.nl/
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De contactpersoenen organiseren preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst 

gedrag. En zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie of het bestuur over het 

veiligheidsbeleid. 

Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in 

strikt vertrouwen aan een contactpersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan 

anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, 

ouders/verzorgers of overig personeel). 

De interne contactpersonen op onze school zijn  Rianne  en Lucinda . U kunt hen bereiken via 
rianne.thenu@wegwijzerwoerden.nl, lucinda.verheijen@wegwijzerwoerden.nl 
 

De anti-pestcoördinator op onze school is Wendy. U kunt haar bereiken via 
wendy.snel@wegwijzerwoerden.nl. 

  

mailto:rianne.thenu@wegwijzerwoerden.nl
mailto:lucinda.verheijen@wegwijzerwoerden.nl
mailto:wendy.snel@wegwijzerwoerden.nl
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Ouders en school 
Hoe ouders worden betrokken 
 
Een goede samenwerking tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. 
Ouderbetrokkenheid is voor ons onder meer de belangstelling die ouders tonen voor de belevenissen 
van hun kind op school. Het is fijn als ouders informeren naar de activiteiten op school en hoe het kind 
de schooldag heeft beleefd. Als school willen we u goed op de hoogte houden over de ontwikkeling van 
uw kind en over waar wij aan werken op school. Wij doen dat door regelmatig persoonlijk in gesprek te 
gaan en door u uit te nodigen voor een inloopochtend of kijkmoment. Ook verstuurt de leerkracht 
regelmatig een app via Social Schools. 
Wij hebben regelmatig activiteiten waarbij uw hulp zeer wordt gewaardeerd: ondersteunen bij het 
leesonderwijs, helpen bij een techniekles of bij de organisatie van feestelijke activiteiten. 
 

Communicatie met ouders 
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Schoolgids 
Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolgids op onze website geplaatst. In deze gids leggen we 
uit hoe de school werkt, wat de resultaten zijn van ons onderwijs en wie er allemaal aan de school 
verbonden zijn. De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door het bestuur nadat er instemming is 
verkregen van de medezeggenschapsraad (MR). 

Schoolplan 
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin elke school haar onderwijskundig- en personeelsbeleid 
beschrijft en de inrichting van de kwaliteitszorg weergeeft. Via het schoolplan legt de school 
verantwoording af aan haar omgeving. Dit plan kunt u, op verzoek, lezen. Dit plan is geldig van 2019- 
2023. 

Gesprekken 
Elke dag na schooltijd is er de mogelijkheid om de leerkracht te spreken of een afspraak te maken. 
Gedurende het jaar zijn er verschillende geplande gesprekken om met u en uw kind over de voortgang 
op school te spreken. 

Social Schools app 
De leerkrachten delen via de app Social Schools berichten over de groep. Met 
deze app kunnen wij de informatie vanuit de klas of de school op een snelle 
en verantwoorde manier met u delen, en u heeft de informatie altijd 
makkelijk bij de hand. Informatie over huiswerk, verslag van activiteiten of 
een hulpvraag verloopt allemaal via de app. 

Website 
Onze website is vooral bedoeld om nieuwe ouders te informeren, om hen te 
laten zien hoe ons onderwijs georganiseerd is, wat wij belangrijk vinden en 
waar De Wegwijzer voor staat. Daarnaast zijn er enkele formulieren en 
protocollen te vinden, die ook voor de kinderen die reeds bij ons op school 
zitten handig zijn. 
 

Medezeggenschapsraad 
In de Medezeggenschapsraad (MR) denken leerkrachten en ouders mee over de schoolontwikkeling en 
de keuzes die de school daarin maakt. Zij adviseert de directie en verleent haar instemming aan 
bepaalde beleidsmatige keuzes. De medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd door de teamleden en 
de directie, om met elkaar positief en kritisch naar de toekomst te kijken en een optimaal leer- en werk 
klimaat voor de kinderen en de leerkrachten te creëren. 
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Ouderenquête  
Regelmatig bevragen wij ouders over onderwerpen betreffende de school en het onderwijs aan hun 
kind. Wij doen dat middels digitale enquêtes van SuccesSpiegel. De uitslag van de enquêtes gebruiken 
wij om ons onderwijs verder te verbeteren. 

 
Oudervereniging 
De Oudervereniging van De Wegwijzer zet zich met veel plezier in om het team te ondersteunen bij de 
organisatie van verschillende activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging coördineert de 
activiteiten, waarbij er andere ouders benaderd worden om te helpen bij de voorbereiding, organisatie 
of uitvoering van de verschillende activiteiten. 
Klassenouders 
Klassenouders hebben een ondersteunende taak richting leerkracht. Zij nemen desgevraagd een aantal 
taken van de leerkracht over voor een bepaalde activiteit, zoals; ouders vragen voor excursies, sport en 
spel, enz. Aan elke klas zijn 2 klassenouders verbonden. 
 

Klachtenregeling 
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is 
bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van Kalisto.  
De klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en kunt u ook vinden op de website van Kalisto, 
www.kalisto-basisonderwijs.nl 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van De Wegwijzer kunnen geheel vrijwillig lid worden van de 
Oudervereniging (OV) zodra hun kind op school start. De oudervereniging is afhankelijk van uw 
contributie, zonder uw bijdrage kunnen de activiteiten die de OV organiseert niet in dezelfde vorm zoals 
we ze nu organiseren doorgaan. De school heeft hiervoor geen financiële middelen.  
De oudervereniging heeft een penningmeester en 2 ouders (buiten het bestuur) die de kascontrole 
verzorgen.  
Wilt u meer weten over de verdeling van uw bijdrage over de diverse activiteiten? Dat kan door een mail 
te sturen naar Stefan Jongmans, penningmeesterov@wegwijzerwoerden.nl  
 
Voor 2019-2020 is de contributie vastgesteld op € 55,-.  
Voor het schoolkamp in groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. 
 
Voor minder draagkrachtige ouders geeft de gemeente een vergoeding. U kunt zich dan wenden tot: 
Ferm Werk NV (organisatie voor maatschappelijk werk)    
Carrosserieweg 1, 3445 BC  Woerden  tel. 0348 497 000)  

 

Schoolverzekering 
 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd - of bij de leerling zelf 
of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. 
Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. 
De school heeft daarnaast ook een schoolongevallenverzekering. Deze biedt dekking voor de gevolgen 
van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. 
 
Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op onze verzekeringen dan kunt u contact opnemen met 
de directie van de school. 

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
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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/onderwerpen/basisonderwijs) staat uitgelegd hoe 
en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. 

Ziekmelden 
U kunt bij voorkeur uw kind via Social Schools ziek melden, of de ziekmelding vanaf 8.00 uur ’s morgens 
telefonisch aan de school doorgeven.  

Verlof aanvragen 
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig volgens de wet maar wij adviseren u wel om uw kind elke 
dag naar school te laten komen. In de groepen 1-2 wordt ook heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van 
uw kind, een voorwaarde voor het latere leren.  

Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op 
www.leerplicht.net Verlof aanvragen kan alleen voor bijzondere omstandigheden: 

· wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13) 
· vanwege vakantie van ouders of verzorgers (artikel 13a) 
· wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 
·  

Toestemming voor verlof kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u kunt 
downloaden op de website van de school. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het 
formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming 
wordt gegeven voor het gewenste verzuim.  

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/
http://www.leerplicht.net/
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Ontwikkeling van leerlingen 
Tussentijdse toetsen 
 
Op onze school maken wij gebruik van het observatiesysteem voor leerlijnen in Parnassys en het CITO 
LOVS voor het volgen de ontwikkeling van leerlingen. De resultaten worden geregistreerd in het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Door het gebruik van landelijk genormeerde toetsen, worden op onze 
school de opbrengen van ons onderwijs in beeld gebracht en is het mogelijk om opbrengsten objectief te 
beoordelen. 
Tweemaal per jaar wordt door middel van een analyse van de methode-onafhankelijke toetsen, bepaald 
of de gestelde doelen behaald zijn. De intern begeleider maakt hiervan een trendanalyse. De analyse 
wordt in het team besproken en vanuit de trendanalyse wordt gekeken of, en op welke wijze, het 
onderwijsaanbod óf de aanpak moet worden aangepast. De uitkomsten worden vastgelegd in het 
groepsplan voor de komende periode. In de groepsplannen zijn de streefdoelen voor onze school, 
passend bij onze populatie, vastgelegd. 
In de groepen 3 tot en met 8 wordt een groepsplan opgesteld voor de vakgebieden spelling, rekenen, 
technisch lezen en begrijpend lezen. In de groepen 1 en 2 wordt een groepsplan opgesteld voor taal en 
rekenen. De groepsplannen worden bij de start van het 
schooljaar gemaakt voor de eerste helft van het jaar. In februari 
worden groepsplannen voor de 2e helft van het jaar gemaakt. 
Om de 10 weken wordt een groepsplan geëvalueerd, waarbij 
wordt gekeken of het onderwijsaanbod voldoende biedt voor de 
leerlingen om de gestelde doelen te halen. Als de leerkracht ziet, 
vanuit observaties en methodetoetsen, dat de leerling meer 
gebaat is bij een andere aanpak, dan wijzigt de instructiegroep 
van deze leerling. 
 
 

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 voorgezet 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. 

 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? 

13-14 532,7 

14-15 537,9 
15-16 533,4 

16-17 530,5 

17-18 535,6 

18-19 534,8 
 

Schooladviezen 
Wij baseren ons schooladvies op: 
- de resultaten van de CITO toetsen van de afgelopen 3 jaar 
- observaties over werkhouding, doorzettingsvermogen, redzaamheid etc. 
 
Het advies komt tot stand door goed overleg tussen leerkrachten, directie en interne begeleiding. 
Uiteraard is er ook een gesprek tussen de huidige leerkracht, ouders en leerling zelf. Bij welk advies 
komen de kwaliteiten en vermogens van de leerling het best tot zijn recht?  



 

Schoolgids 2019-2020:  ABC           15 
 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019? 
 

VMBO-B 15,8% 

VMBO-K 15,8% 

VMBO-T 10,5% 

HAVO 26,3% 

VWO 26,3% 

Onbekend 5,3% 

 
Sociale ontwikkeling 
Visie op Sociale opbrengsten 
 
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen te spelen. 
Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving, 
het is op zichzelf ook een belangrijke vorm van samenleven. Wij maken onze 
leerlingen daarvan bewust en besteden aandacht aan een respectvolle omgang 
met elkaar. Weerbaarheid en zelfredzaamheid hebben onze aandacht.De 
Wegwijzer vormt een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Wij willen de 
kinderen voorbereiden op een actieve deelname aan de maatschappij als 
democratische burgers. Wij leren ze tolerant en respectvol te zijn, ongeacht 
geloof, culturele achtergrond, mening of beperking. 
Onze leerlingen leren samenleven!  
 

Werkwijze Sociale opbrengsten 
Aan het begin van het schooljaar (september)wordt het sociogram afgenomen. Rond de herfstvakantie 
wordt de ZIEN-vragenlijst ingevuld door leerkrachten en de leerlingen (leerlingvragenlijst vanaf groep   
4). Naar aanleiding van deze vragenlijsten wordt een ZIEN-groepsbespreking gehouden. Bij deze 
bespreking zijn de intern begeleiders aanwezig en de leerkrachten van de betreffende groep. 
Op basis van deze bespreking wordt het pedagogisch groepsplan opgesteld. Hierin worden de 
onderwijsbehoeften van de groep als geheel opgenomen. Ook de leerlingen die opvallen worden hierin 
opgenomen met hun onderwijsbehoeften. Er worden actiepunten opgesteld, waarin onder andere de 
inzet van de methode KiVa aan bod komt.  
In februari worden de ZIEN-vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de leerlingen (groep 4 t/m 8). De 
resultaten van deze meting wordt meegenomen in de evaluatie van het groepsplan. Waar nodig wordt 
het plan aangepast en voortgezet voor het resterende deel van het schooljaar. 
 

  

Samen leven 

Samen werken 

Zelfredzaamheid 
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Kwaliteitszorg 
Kwaliteit is voor ons de mate waarin de school erin slaagt haar 
doelen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de 
overheid, team en ouders en kinderen. Continue verbetering is 
in de structuur en cultuur van de Wegwijzer verankerd. 
Doelstellingen worden geformuleerd op basis van een 
langetermijnvisie, maar worden tijdig aangepast aan de 
veranderende omgeving. Daardoor zijn wij in staat ons continu 
aan veranderingen aan te passen.  
Wettelijk bepaalde doelen en normen (kerndoelen en referentieniveaus) vormen voor de Wegwijzer de 
ondergrens. Op grond van een analyse van de leerling kenmerken formuleren wij jaarlijks ambitieuze 
streefnormen boven de ondergrens waarmee het potentieel van de leerlingen volledig wordt benut.  
In ons schoolplan 2019-2023 beschrijven wij wat we de komende jaren willen bereiken. Het schoolplan 
kunt u vinden op onze website: www.wegwijzerwoerden.nl 
 
U vindt hieronder een samenvatting van wat we vorig jaar bereikt hebben. 
 

18-
19  Basiskwaliteit 

DOEL  RESULTATEN  GEHAALD:  
Ja/Nee  

Zicht op ontwikkeling van de 
leerlingen  

Team kan data duiden en hun onderwijsaanbod 
daarop afstemmen. Zij voeren daarbij een 
reflectieve dialoog.  

 Ja 

Onze 
leerlingen behalen  leerresultaten die 
ten minste in overeenstemming zijn 
met de gestelde norm.  

De CITO resultaten van de middengroep (Cito 
score II en III) vertonen een stijgende lijn.  

Nog niet  

Zicht op ontwikkeling van de 
leerlingen  

Aan het eind van het jaar ligt een besluit mbt het 
werken met Parnassys leerlijnen voor groep 1-2  

Ja  

        

18-
19 . Optimale ontwikkeling van leerlingen 

DOEL  RESULTATEN GEHAALD:  
Ja/Nee  

Zicht op het sociaal emotionele 
welbevinden van de kinderen   

Team kan data duiden en hun onderwijsaanbod 
daarop afstemmen. Zij voeren daarbij een 
reflectieve dialoog  

Ja  

Verhogen van het sociaal 
welbevinden van de kinderen  

Team past handelingsadviezen van ZIEN! en KIVA 
toe.  
Team creëert een positief leefklimaat in de groep.  
  
Teamleden komen tegemoet aan de verschillende 
behoeftes van kinderen.  

Ja 
 
 
Ja 

Beredeneerd onderwijsaanbod 
kleuterbouw  

Leerkrachten groep 1-2 bieden planmatig en 
beredeneerd onderwijsaanbod.  
Leerkrachten groep 1-2 hebben zicht op 
ontwikkeling van de kinderen en stemmen hun 
aanbod daarop af.  

 Ja 
 
Ja 

Scheppen van voorwaarden voor het 
aanleren van de 
21 eeuwse vaardigheden.  

Kinderen zijn in staat om samen te werken en 
samen te leren.  
  

 Deels, blijft in 
ontwikkeling 

http://www.wegwijzerwoerden.nl/
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18-
19  Duurzame professionalisering 

DOEL  RESULTATEN GEHAALD:  
Ja/Nee  

Kwaliteitszorg  Er is een audit afgenomen op een school, er ligt 
een rapportage.  
Directie kan een auditgesprek voeren.  

 Ja 

Verminderen van werkdruk bij team  Team heeft voldoende tijd om lessen uit te denken 
en voor te bereiden, kindgesprekken te voeren, 
planmatig te werken. Team wordt ontzorgd op het 
gebied van activiteiten.  

Ja  

Begeleiden van leerlingen bij 
onderzoekend en ontwerpend leren.  

Competenties van leerkrachten zijn geborgd op 
het gebied van luisteren, analyseren, vragen 
stellen.  

 Deels, blijft in 
ontwikkeling 

De uitvoering van 
21 eeuwse vaardigheden passend 
maken bij onze leerlingpopulatie.  

Het team heeft een keuze gemaakt voor een 
aanpak ihkv onderzoekend/ontwerpend leren   

 Proces loopt 

Doorontwikkeling van de plusklas  Criteria voor deelname plusactiviteiten 
/interpretatie SIDI-lijst zijn aangescherpt.  
  
Plusklasaanbod en verrijkingsmateriaal is verder 
ontwikkeld.  

 Deels 
 
 
Ja 

Verhogen van betrokkenheid en 
eigenaarschap van leerkrachten  

In de LWG’s wordt projectmatig gewerkt  Proces loopt 

18-
19  Continuïteit en profilering  

DOEL  RESULTATEN GEHAALD:  
Ja/Nee  

Zelfreflectie van leerkrachten  Elke leerkracht heeft kennis van hoe de collega’s 
zijn/haar sterke - en ontwikkelpunten zien  

 In ontwikkeling 

Profilering van de school en 
positionering in de wijk  

Het is voor team en ouders duidelijk waar de 
school voor staat.   
De website en schoolgids laten eenduidig zien 
waar de school voor staat.  

 Ja 

Verhogen oudertevredenheid 
communicatie  

Ouders ervaren effectieve en eenduidige 
communicatie vanuit school  

Onderzoeken via 
tevredeneidspeiling 
in 2019-2020 

18-
19  Professionele bedrijfsvoering  

DOEL: waartoe doen we dit?   
(WHY)  

RESULTATEN: wat is concreet zichtbaar?  
 (WHAT/deliverables)  

GEHAALD:  
Ja/Nee  

Optimaal benutten van 
mogelijkheden van ICT.  

ICT-vaardigheden worden toegepast in de context 
van het gehele curriculum.  

 Ja 
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U vindt hieronder een overzicht van wat we dit jaar willen bereiken 
 

19-20  Domein: Basiskwaliteit 

DOEL  RESULTATEN  

Verhogen betrokkenheid leerlingen. 
 

Er wordt structureel gebruik gemaakt van activerende werkvormen. 

Onderwijs sluit aan bij de leerling. Vakdidactische verdieping op het gebied van rekenen en taal.  
 

19-20  Domein: Ons onderwijs  

 
DOEL 
 

RESULTATEN 
 

 
Verhogen van de leeropbrengsten Er is een doorgaande lijn in klassenmanagement en didactisch 

handelen. 
De leerling ontvangt feedback op proces en resultaat. 

 

Werken aan 21 eeuwse 
vaardigheden 

Wij werken met behulp van de nieuwe methode wereldoriëntatie 
aan vaardigheden van de leerlingen om vanuit een onderzoekende 
houding antwoord te vinden op (onderzoeks-) vragen en complexe 
vraagstukken 

 
Werken aan 21 eeuwse 
vaardigheden 

We besteden projectmatig aandacht aan Mediawijsheid. 
Oriëntatie op leren programmeren voor de leerlingen. 

 
Burgerschapsvorming in een 
multiculturele samenleving. 

Implementatie methode Trefwoord. (levensbeschouwing) 
Multiculturele Projectweek. 
 

19-20  Domein: Onze mensen  

 
DOEL 
 

RESULTATEN 
 

 

Permanente ontwikkeling 
medewerkers 

Het team doet kennis op over de “Growth Mindset”. 
Teamscholing rondom vergroten van het eigenaarschap van onze 
leerlingen. 
Teamscholing op vakdidactiek begrijpend lezen. 
IB scholing op werken vanuit referentieniveau’s. 

 
Doelgerichte verbetercultuur Leerwerkgemeenschappen leveren voorstellen aan voor verbetering 

van het onderwijs. 
Gerichte klassenconsultaties naar aanleiding van leerdoelen. 

19-20  Domein: Onze zichtbaarheid  

 
DOEL 
 

RESULTATEN 
 

 

Merkbaar goede relatie met ouders Ouders zijn op de hoogte van het functioneren van hun kind op 
school. 
Ouders en school delen informatie. 
Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van de 
kinderen. 
De tevredenheidspeiling is valide en positief. 
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Schooltijden en opvang 
Schooltijden 
Op onze school geldt een continurooster.  
Maandag: 8.30-14.15 uur 
Dinsdag: 8.30-14.15 uur 
Woensdag: 8.30-12.30 uur 
Donderdag: 8.30-14.15 uur 
Vrijdag:  8.30-14.15 uur 
 

Opvang en Brede School 
Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang 
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kind en Co, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.  

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Kind en Co verzorgt ook opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  
Voor informatie over Kind en Co verwijzen wij u graag naar hun website: 
www.kmnkindenco.nl 
 

Brede school Molenvliet 
Gedurende het schooljaar worden naschoolse activiteiten (NSA) aangeboden op 
het gebied van sport en beweging, kunst en cultuur en andere interessante aandachtsgebieden. Per 
cursus geldt een eigen bijdrage. De activiteiten vinden plaats in ruimtes van de scholen in de wijk en 
worden gegeven door deskundige aanbieders.  
Kinderen kunnen zich opgeven middels de digitale folder “Sjors” die jaarlijks via school wordt 
aangeboden.   
  

https://www.kmnkindenco.nl/
https://www.kmnkindenco.nl/
http://www.kmnkindenco.nl/
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Vakantierooster  
Vakanties 2019-2020 inclusief studiedagen 
 

Vakantie Van Tot en met 

Studiedag 16 oktober 2019  

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020 

Studiedag 7 februari 2020  

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020 

Studiedag 31 maart 2020  

Paasvakantie 10 april 2020 13 april 2020 

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 220 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020  

Studiedag 22 juni 2020  

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020 
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Wie is wanneer te bereiken? 
KBs  De Wegwijzer 
Essenlaan 1 
3442 JE Woerden      0348-414150 
directie@wegwijzerwoerden.nl 
www.wegwijzerwoerden.nl 
Locatiedirecteur  Jan Willem Muntendam  0348-414150 
Meerscholendirecteur   Anneke van der Waal       06-51813137 
 
Advies- en meldpunt Kindermishandeling                 030-2761176  
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur  
www.kindermishandeling.nl 

      
GGD        0346–554890 
www.ggd.nl. 

 
Kalisto-Boeiend Basisonderwijs                   0348-408985. 
www.kalisto-basisonderwijs.nl 
info@kalisto-basisonderwijs.nl 
 
Leerplichtconsulent                   06-35115415 
Chiel de Smale       0348- 428780   
smale.c@woerden.nl 
www.leerplicht.net 

 
MR 

mr@wegwijzerwoerden.nl 
 
Passenderwijs       0348-412706 
Rembrandtlaan 50 
3443 EJ Woerden                       
 
Onderwijsinspectie                    0800-8051 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Pedagogisch Bureau       0348-581487 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
www.opvoedtelefoon.nl 
   
Vertrouwensarts       030-2516098 
Als u zich zorgen maakt over het welzijn  
van een kind dan kunt u 24 uur per dag en  
7 dagen in de week 
 

Tot Slot 
 

Naast  alle informatie die u in deze schoolgids over de Wegwijzer hebt kunnen lezen zijn er nog 
een aantal stukken die door het schoolbestuur met u gedeeld moeten worden. Die informatie 
is uitgebreid en wat officiëler van toonzetting. 
Om de schoolgids leesbaar te houden is ervoor gekozen deze informatie op de website van 
Kalisto in één document voor u bij elkaar te zetten. Gebruikt u daarvoor deze link:  
 
https://www.kalisto-basisonderwijs.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten/ 

mailto:directie@wegwijzerwoerden.nl
http://www.wegwijzerwoerden.nl/
http://www.kindermishandeling.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:info@kalisto-basisonderwijs.nl
mailto:smale.c@woerden.nl
http://www.leerplicht.net/
mailto:mr@wegwijzerwoerden.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.opvoedtelefoon.nl/
https://www.kalisto-basisonderwijs.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten/
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