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Voorwoord  

  

In onze schoolgids leest u alle informatie over de school.  
In deze bijlage, vormgegeven als een ABC, vindt u alle over de praktische gang van zaken op de Wegwijzer.  
 
Wij proberen u zo volledig mogelijk over onze school te informeren. Mocht u zaken missen, of 
beschrijvingen onvolledig vinden of niet begrijpen: laat het ons weten, want met uw suggesties proberen 
we de volgende uitgave nog beter te maken!  
 
Team KBs De Wegwijzer 
 
 
 

 
 
 
 

KBs De Wegwijzer:   
 
waar alle kinderen zich trots mogen voelen 
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A 
Aansprakelijkheid 
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, of ongevallen tijdens het verblijf op de 
speelplaats buiten de schooltijden, dus ook niet na schooltijd. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan 
verwijzen wij u naar de collectieve ongevallenverzekering.  
 

Abonnementen 
Via school kunnen de kinderen zich abonneren op een aantal 
tijdschriften en/of boeken. U ontvangt aan het begin van het 
schooljaar folders met verdere informatie.  
 

Afspraak met de leerkracht 
’s Ochtends voor de lessen beginnen is er alleen heel kort tijd om 
een enkele mededeling aan de leerkracht te doen. We willen 
namelijk op tijd met de les beginnen. Wilt u de leerkracht van uw 
kind spreken, dan bent u na schooltijd van harte welkom. Maakt u even een afspraak met de leerkracht, 
zodat deze tijd voor u kan vrijmaken. 
 

Avondvierdaagse 
Jaarlijks wordt er in Woerden een Jeugdavondvierdaagse en een Avondvierdaagse gehouden. Dit zijn 
wandeltochten van 5 km, respectievelijk 10 km per avond. 
De oudervereniging van De Wegwijzer organiseert alleen de Jeugdavondvierdaagse. De 
Jeugdavondvierdaagse is bedoeld voor kinderen die minimaal in groep 1 en maximaal in groep 6 van de 
basisschool zitten. De oudervereniging en het team stellen het op prijs wanneer u erop let dat de kinderen 
matig snoepen onder het lopen en gepast beloond worden voor hun prestatie, liefst met bloemen of een 
kleine traktatie. Wanneer uw kind met de 10 km mee wil lopen, dan dient u uw kind individueel of via een 
sportclub in te schrijven. 
 

B 
Besmettelijke ziektes 
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag van u. Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben, denk 
bijvoorbeeld aan kinkhoest, krentenbaard, wormpjes, rode hond, voetwratten en waterpokken, dan vragen 
wij u dit op school te melden. De GGD heeft een draaiboek voor scholen waarin zij kunnen opzoeken wat er 
dient te gebeuren bij een besmettelijke ziekte. De GGD geeft adviezen over algemene veiligheid in en om 
school, hygiëne en besmettelijke ziekten. Ouders, verzorgers en leerkrachten die zich zorgen maken over 
een kind kunnen telefonisch contact opnemen met de GGD.  
Bel hiervoor naar 033 – 4600046.  
  

Binnenkomen kinderen 
De kinderen mogen vanaf 08.20 uur rustig naar binnen. Om 8.25 uur gaat de bel en moeten de kinderen 
naar binnen, zodat we om 8.30 uur tijd kunnen beginnen. Groep 1 en 2 gaan via de kleuteringang aan de 
Populierstraat naar binnen, groep 3,4 en 5 via de hoofdingang aan de Essenlaan en groep 6,7 en 8 
gebruiken de ingang aan de zijde bij groep 8. 
 

Brengen en ophalen 
De ouders van groep 1 t/m 3 mogen hun kind (eren) 10 minuten voor aanvang van de les in het lokaal 
brengen. De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 dragen de kinderen op maandag-dinsdag-donderdag en 
vrijdag om 14.15 uur en op woensdag om 12.30 uur over aan de ouder of verzorger. De kinderen van groep 
3 t/m8 verlaten na schooltijd zelfstandig het schoolgebouw. Na de kerstvakantie willen we het in de klas 
brengen in groep 3 gaan afbouwen, zodat uw kind vanaf groep 4 alléén de klas in kan gaan. 
Wanneer u uw kind (eren) uit groep 4 t/m 8 naar school brengt, dan zou het fijn zijn wanneer u buiten de 
school uw kind(eren) gedag zegt. De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 wachten buiten bij de 
kleuteringang, de overige ouders wachten op het schoolplein bij de hoofdingang. 
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C 
CITO-leerlingvolgsysteem  
Op school werken we met het CITO-leerlingvolgsysteem. Jaarlijks worden de kinderen meerdere keren 
getoetst. Op basis van de resultaten kunnen we de voortgang en onderwijsbehoeften van de kinderen in 
kaart brengen. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. 
 

Communie en gezinsvieringen 
Doordat er ieder jaar maar een paar kinderen van onze school hun 1e Communie doen, nemen deze 
kinderen in principe deel aan de groep buitenschoolse leerlingen. Deze groep komt op een aantal 
woensdagmiddagen bij elkaar ter voorbereiding op de 1e Communie en wordt begeleid door vrijwilligers uit 
de parochie. Indien er ouders van potentiele 1e communicanten zijn die de voorbereiding van deze 
kinderen op zich willen nemen, dan stelt de school daar op een in onderling overleg te bepalen tijdstip, 
ruimte voor ter beschikking. 
Nadat wij de data van gezinsvieringen en 1e Communie van het pastoraal team hebben ontvangen, zullen 
wij deze in de agenda op Social Schools vermelden. 
 

Continurooster 
Wij hebben op onze school een continurooster.  
De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn: 
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 08.30-14.15 uur 
Woensdag: 08.30-12.30 uur 
Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Dit gebeurt in de eigen klas met de eigen leerkracht. De 
leerlingen nemen hun eigen brood en beker drinken mee. Wij zorgen ervoor dat de lunch gekoeld bewaard 
kan worden. De middagpauze duurt 45 minuten, waarvan de leerlingen 20 minuten gezamenlijk eten en 25 
minuten buiten spelen. Het toezicht tijdens het buitenspelen (zowel in de kleine pauze als in de 
lunchpauze) zal door leerkrachten, ondersteunend personeel en directie van de Wegwijzer worden 
uitgevoerd. Bij slecht weer, spelen de leerlingen in hun eigen klas.   
Wij zijn voorstander van gezond eten! Wij stellen het dan ook op prijs als onze leerlingen een gezond 
gevulde lunchtrommel mee naar school nemen. 
U kunt hierbij denken aan: 

 Boterhammen met hartig 

 Boterhammen met zoet 

 Beker met drinken, bij voorkeur geen pakjes 

 Fruit 
Over het eten in de klas zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Voor het eten wassen alle leerlingen hun handen 

 Tijdens het eten blijven de leerlingen op hun stoel zitten 

 De leerlingen praten niet met volle mond 

 Als de leerlingen klaar zijn ruimen ze zelf hun spullen op.  
 

Cultuur 
Op onze school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen jaarlijks ervaringen op doen met de 
verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming. Hierbij moet gedacht worden aan beeldende vorming, 
muziek, dans, drama, theater, film etc. Aan veel van deze onderdelen wordt tijdens de gewone lessen 
aandacht besteed. Te denken valt aan de handvaardigheidslessen, de reguliere muzieklessen en de 
aandacht voor jeugdliteratuur tijdens het taal – en leesonderwijs.  
Kinderen moeten ook regelmatig kennis kunnen maken met theater, professionele muziekbeoefening, 
toneel etc. In nauwe samenwerking met allerlei instanties wordt door KUVO 
Woerden jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waarbij elk kind jaarlijks 1 
à 2 voorstellingen en/of projecten krijgt aangeboden.  

https://sksww-my.sharepoint.com/personal/jose_dejong_wegwijzerwoerden_nl/Documents/Schoolgids%202017-2018/2017-2018%20%20De%20Wegwijzer%20deel%202%20ABC.docx
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E 
Eten en drinken 
Iedere ochtend mag uw kind iets meenemen om te eten en/of te drinken. Wij geven de voorkeur aan iets 
gezonds. Op school hebben we op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag fruitdag, dan mogen de 
kinderen alleen fruit meebrengen naar school. 
Voor de allerkleinsten: Wilt u sinaasappels en appels schillen en in partjes meegeven? Soms is een halve 
appel al voldoende voor de kleuters. Het eten en drinken van de kinderen wordt voor schooltijd op de door 
de leerkracht aangewezen plaats neergezet. Graag drinken en etenswaren (bekers/doosjes) voorzien van 
hun naam. 

 
 

Etuis 
Vanaf groep 3 maken alle leerlingen dagelijks gebruik van een etui. Wij verzoeken u die de eerste schooldag 
in groep 3 mee te geven. 
 

F 
Fietsen 
Rondom onze school willen we een veilige verkeerssituatie. We verwachten van volwassenen dat zij het 
goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit betekent ook: niet fietsen op de stoep rond 
de school, op de speelplaats en niet rijden of lopen door de, rond de school aangebrachte, 
groenvoorzieningen.  
Groep1 en 2 plaatsen hun fiets binnen het hek aan de Populierenstraat. 
Groep 3, 4, en 5 plaatsen hun fiets in de fietsenrekken op het plein aan de hoofdingang. 
Groep 6, 7, en 8 plaatsen hun fiets in de fietsenrekken op het plein aan de zijde bij het lokaal van groep 8. 
 

Foto’s en filmopnames   
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De regels waar de scholen zich aan moet houden, staan 
beschreven in de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).  
Wij leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn voor het uitvoeren van onze onderwijskundige taak en 
voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Ons privacyreglement beschrijft op welke wijze onze 
scholen invulling geven aan deze privacywet en is in te zien op de website van Kalisto. 
 
Voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) wordt jaarlijks apart toestemming gevraagd. Deze 
toestemming kunt u op elk gewenst moment geven, aanpassen of intrekken. 
 

G 
Gesprekken met kinderen en ouders 
Driemaal per jaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek over hun kind, en vanaf 
groep 3 regelmatig ook met hun kind. De gesprekken tussen leerkracht, ouder en kind noemen wij 
driehoekgesprekken.  
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September: indruk- en driehoekgesprekken 
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 worden in september uitgenodigd voor het 
startgesprek. Dit gesprek is bedoeld om wederzijds de verwachtingen voor het komende jaar uit te spreken 
en elkaar beter te leren kennen. Vanaf groep 4 komen ook de kinderen mee naar dit gesprek. 
November: Voortgangsgesprek 
In deze periode van het schooljaar is het mogelijk dat ouders en kinderen vanuit school een uitnodiging 
krijgen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de tot dan toe behaalde resultaten van de kinderen 
besproken tussen ouder(s) en leerkracht(en).  Indien ouders geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel 
graag met de leerkracht willen praten, kunnen zij dat aangegeven, zodat er een gesprek gepland kan 
worden. 
 
Februari: 10-minuten gesprekken 
De ouders van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 worden na het meegeven van het eerste rapport 
uitgenodigd voor het 10-minuten gesprek. Het gesprek richt zich op de voortgang van het kind. Vanaf groep 
3 komen ook de kinderen mee naar dit gesprek. 
 
Februari: adviesgesprek groep 8.  
Tijdens dit gesprek, waarbij ook het kind aanwezig is, wordt het definitief advies voor het voortgezet 
onderwijs besproken en de aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs in gang gezet. 
 
Juni: adviesgesprek groep 7 
Tijdens dit gesprek, waarbij ook het kind aanwezig is, wordt de ontwikkeling van het kind besproken en het 
bijpassende voorlopige advies voor een schooltype voor voortgezet onderwijs gegeven. 

  
In de laatste periode van het schooljaar is het mogelijk dat ouders en kinderen vanuit school een 
uitnodiging krijgen voor een gesprek. Indien ouders geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag 
met hun kind en de leerkracht willen praten, kan dit aangegeven worden, zodat er een gesprek gepland kan 
worden 
 

Gevonden voorwerpen 
Omdat ieder jaar weer blijkt dat veel kledingstukken, gymtassen, bekers, e.d. op  
school worden achtergelaten of zoekraken, raden wij u aan om dergelijke eigendommen te voorzien van 
een naam. Alles wat wij vinden doen wij in een grote doos in de conciërge -ruimte waarin u van tijd tot tijd 
kunt zoeken. Regelmatig worden alle gevonden voorwerpen die niet opgehaald zijn gedoneerd aan het 
goede doel. 
 

GGD voor kinderen in het basisonderwijs 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD-regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te 
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende 
leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te 
ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere professionals die 
zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een 
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke preventieve 
onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschool leeftijd het 
onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de 
uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.  
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Goede doel 
 

Wij sparen voor de Make-A-Wish foundation. Dit is een Vrijwilligersorganisatie die 
de liefste wens vervult van kinderen van 3 tot 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte. 
 

Iedere dinsdag is de spaardag.  
 

Groepsbezetting 2019-2020 
 
 

Groep  Leerkracht  Dagen 

1-2 Laura Besamusca -Heerschop 
Ria van Eck 

Maandag t/m vrijdag 
Maandag, dinsdag, woensdag 

3 Bas Veelenturf  Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

 Lucinda Verheijen Maandag 

4  Marloes Stoof Maandag, donderdag, vrijdag 

 Lucinda Verheijen Dinsdag en woensdag 

5 Malou Snel Maandag, dinsdag, vrijdag 

 Wendy Snel Woensdag, donderdag 

6 Rianne Thenu Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,  

 Joyce Ottenhoff Vrijdag 

7 Ineke Bunk  Maandag, donderdag, vrijdag 

 Kees Freyee Dinsdag, woensdag,  

8 Kees Freyee Maandag 

 Jerney Schoenmaker Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Groep 3 t/m 8 gym Marion Küh Maandag, vrijdag  

Interne begeleider  Jerney Schoenmaker 
Wendy Snel 

Maandag 
Vrijdag 

 ICO Lucinda Verheijen  

Spaanse les Kees Freyee Donderdag 

Onderwijsassistente 
 

Aicha Boutaam  Donderdag, vrijdag 

Administratie Marion Dupont Dinsdagochtend 

Conciërge Louay Alsamara Diverse dagdelen 

Directie Jan Willem Muntendam 
Anneke van der Waal  
 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
Vrijdag 
 

 

Gymnastiek 
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs. In de speelzaal van onze school wordt 
gebruik gemaakt van de toestellen of van het gymmateriaal. Daarnaast worden er ook zangspelletjes en 
spellessen gegeven. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld.  
De lessen van de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal aan de Essenlaan.  
Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Indien uw kind niet mee mag/ 
kan gymmen, verwacht de gymleerkracht graag een toelichting via een briefje. In principe gaan kinderen 
die niet mee mogen gymmen wel mee naar de gymzaal om de gymles te bekijken. Indien de blessure van 
het kind het niet toelaat om naar de gymzaal te gaan, blijft het geblesseerde kind op school. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrpJCAvv_MAhWIWRQKHW2EDbIQjRwIBw&url=http://superspreekbeurt.nl/overig/make-a-wish-spreekbeurt&psig=AFQjCNGCsQtM_iDhBXLVbj-dJT9RYMmAgg&ust=1464618162338952
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Gymnastiekkleding 
De kinderen van de groepen 1 en 2 gebruiken bij de kleutergym 
gymschoenen die bewaard worden op school. Zet u alstublieft de 
naam erin. Schoenen met elastiek genieten de voorkeur.  
Vanaf groep 3 is gymkleding verplicht. Wij adviseren een korte 
broek en een katoenen T-shirt. Een trainingsbroek of shirt met 
lange mouwen is te warm tijdens de gymles. De verplichte 
gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben in verband met het 
afgeven op de vloer. Het dragen van hoofddoekjes om 
geloofsredenen is tijdens de gymles toegestaan, mits dit de 
veiligheid van het kind en andere kinderen niet in gevaar breng.  
De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 vinden plaats op maandag en vrijdag. 
 

H 
Huiswerk en gebruik agenda 
De groepen 1 en 2 krijgen natuurlijk nog geen huiswerk. In groep 3 en 4 krijgen sommige kinderen 
incidenteel huiswerk. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. De hoeveelheid en 
het niveau lopen op, naarmate de kinderen in een hogere groep komen. Ook binnen de groep kan dit 
verschillen. Ook kan het voorkomen dat kinderen extra huiswerk krijgen. Dit wordt met de ouders overlegd. 
Wij vinden het geven van huiswerk belangrijk:  

 Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De kinderen kunnen wennen aan het huiswerk dat 
ze daar aangeboden zullen krijgen;  

 Om zelfstandigheid te ontwikkelen; 

 Om de leerstof die in de klas aangeboden wordt, nog eens extra te oefenen en te verwerken.  
De kinderen krijgen tijdig te horen wat er gemaakt of geleerd moet worden. Ze kunnen dan zelf het werk 
over de hele week verdelen, zodat zij op een clubavond of een verjaardagsfeest vrij van huiswerk zijn. Het 
spreekt vanzelf dat de tijd die aan het huiswerk besteed wordt, van kind tot kind kan verschillen. Het 
gebruik van een agenda vinden wij dan ook erg belangrijk.  
Vanaf groep 6 is een agenda verplicht tot eind groep 8. De agenda mag heel eenvoudig en goedkoop zijn. 
Wij hebben op school de volgende afspraken over het inleveren/leren van huiswerk: 

 Het huiswerk wordt op tijd, volgens de in de groep geldende afspraken, ingeleverd/geleerd. 

 Wanneer het huiswerk niet in orde is, zeggen de kinderen dit voor aanvang van de lessen zelf tegen 
de leerkracht. 

 Wanneer het huiswerk niet op tijd ingeleverd/geleerd is, wordt dit na schooltijd op school alsnog 
gemaakt/geleerd. 

 

I 
Informatieavond 
In het begin van ieder schooljaar wordt er voor alle ouders een informatieavond georganiseerd. Hoe deze 
avond er inhoudelijk uitziet, kan van jaar tot jaar verschillen. 

 
Internet en email 
De Wegwijzer wil dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 
ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen. Het gebruik van het internet en e-
mail als informatie- en communicatiemiddel is een faciliteit die leerlingen onder de knie moeten krijgen. 
Net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet 
kan. Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen zonder leerlingen alle 
verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school spreekt personeel en leerlingen aan op ongewenst 
gedrag en ongewenst gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen..  
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J 
Jaarkalender 
De eerste dag van het nieuwe schooljaar staat de jaarkalender met alle belangrijke data van vakanties, 
activiteiten en andere bijzondere evenementen in Social Schools. Mochten er belangrijke wijzigingen 
optreden in de jaarkalender, dan wordt dit uiteraard expliciet vermeld. 
Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie van de jaarkalender, dan kunt u een exemplaar op 
school vragen. 
 

K 
Kamp groep 8 
Het is een goede traditie om met alle leerlingen van groep 8 drie dagen op kamp te gaan.  
Op 18, 19 en 20 maart 2020 verblijven de kinderen in buitencentrum De Blauwe Schuur, Burgwal 10, 3958 
ER Amerongen. Ouders ontvangen in van te voren een rekening voor de te betalen kampbijdrage. 

 
Klachtenprocedure-en regeling 
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. U vindt deze regeling op de 
website van ons schoolbestuur: www.kalisto-basisonderwijs.nl 
 

Kijkuurtjes 
Om ouders een goed beeld van ons onderwijs te geven, nodigen we u een aantal keren per jaar uit voor 
een kijkuurtje. U kunt dan tijdens de lessen een kijkje in de klas komen nemen. 
 

L 
Leerlingenraad 
Wij hebben een leerlingenraad op De Wegwijzer. Onze leerlingenraad is een groep enthousiaste 
vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en 
prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 
 

Luizen en luizenzakken 
De ouders zijn primair verantwoordelijk voor het controleren en de verwijdering van hoofdluis en neten uit 
het haar van hun kinderen. Het is voor de school belangrijk dat ouders melden dat hun kind hoofdluis en/of 
neten heeft, zodat de school ook maatregelen kan nemen.  
Op school worden na iedere vakantie controles uitgevoerd door de luizenmoeders. Wanneer luizen door de 
luizenmoeders geconstateerd worden, is de procedure als volgt:  
-De leerkracht belt onmiddellijk de ouder (s) van desbetreffend kind en verzoekt hen het kind op te komen 
halen en te behandelen. Wanneer `n kind namelijk nog de hele dag onbehandeld in de klas blijft zitten, zijn 
de luizen al overgesprongen op de klasgenootjes. 
-De luizenzak en gymtas worden direct mee naar huis gegeven om te wassen. 
-Na 2 weken vindt een controle plaats in de groep waarin de hoofdluis werd aangetroffen. Ook in de 
groepen van broertjes en zusjes wordt dan weer gecontroleerd (dit in overleg met de luizenmoeders).  
De Oudervereniging heeft voor elke leerling `n luizenzak ter beschikking gesteld. Bij vermissing of 
moedwillige beschadiging dient een nieuwe luizenzak te worden aangevraagd á Є 5,00 per stuk.  
 

M 
Maandvieringen 
Een aantal keren per jaar verzorgen 2 groepen een gezamenlijk optreden. 
We vinden de samenwerking tussen kinderen van groot belang en zien in deze coöperatieve werkvorm dan 
ook een prima middel om de samenwerking tussen de kinderen uit diverse groepen te bevorderen.  
Op Social Schools worden de data van de maandvieringen vermeld, inclusief de groepen die dan optreden. 
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Medicijnprotocol 
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de leerkrachten hun 
kind op school, op schoolreisje, op excursie, op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie willen 
toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij niet 
gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe geen medische handelingen verrichten. 
Voor uitzonderingen hanteren wij het medicijnprotocol dat u kunt opvragen bij de directie. 
 

Milieu 
De school heeft een belangrijke taak in de milieueducatie van de kinderen. De school besteedt daarom 
aandacht aan lLessen in natuur- en milieu samen met de stichting Natuur- en Milieueducatie. 
Wij stimuleren om minder afval te produceren. Wij gebruiken bijvoorbeeld weinig wegwerpbekertjes. Geeft 
u ook drinkbekers in plaats van pakjes drinken mee? 
 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons e.d. gebruiken we op school alleen in speciale gevallen 
en altijd in overleg met de betreffende groepsleerkracht. Mocht een 
leerling een mobiele telefoon misbruiken dan moet de leerling deze 
inleveren. Aan het eind van de schooldag krijgt de leerling de telefoon 
terug. Bij recidive wordt de inlevertermijn een week.  
 

O 
Ouderhulp 
Op velerlei wijzen kunnen we hulp gebruiken van ouders bij verschillende activiteiten.  
Te denken valt aan: Excursies, organisatie van een thema-avond, knutselavond i.v.m. Sinterklaas, helpen bij 
het maken van werkstukken, sinterklaasviering, kerstviering, Jeugdavondvierdaagse, schoolbibliotheek, 
dansdagen en sport- en spelletjesdagen. Het zou fijn zijn wanneer de klassenouders en /of 
groepsleerkrachten een beroep op u kunnen doen wanneer zij hulp nodig hebben. 
 

R 
Rapport 
Groep 1 krijgt één rapport, groepen 2 t/m 8 krijgen twee rapporten. In de jaarkalender op Social Schools 
kunt u zien in welke week het rapport wordt uitgereikt. 
 

Rookvrij schoolplein 
Ouders en school zien de kinderen graag opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. School moet niet 
de plaats zijn waar kinderen zien/leren roken. Onze schoolpleinen zijn dan ook rookvrij. 
 

S 
Schoolbibliotheek 
Onze school is in het bezit van een bibliotheek. Hier mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 eenmaal 
per 14 dagen op maandagmiddag onder schooltijd een boek lenen. Regels hierbij zijn: 

 De boeken moeten in een tas worden meegenomen van huis naar school. 

 De boeken mogen maximaal 2 weken thuis zijn; er mag natuurlijk verlengd worden, maar dat moet 
even gemeld worden bij de bibliotheekmoeders.  

 Wanneer een boek kwijt/ onherstelbaar beschadigd is, moeten de kosten van het boek vergoed 
worden.  

Wilt U bij verlies/beschadiging van boeken contact opnemen met de directie. Wij doen ons uiterste best 
het boekenbestand zo actueel mogelijk te houden. 
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Schoolfotograaf 
De fotograaf komt ieder jaar zowel groeps –en portretfoto`s maken. De mogelijkheid bestaat om met 
broertjes en/of zusjes op de foto te gaan, ook die niet op De Wegwijzer zitten.  
 

Schooltijden 
Wij werken volgens het continurooster en hebben dezelfde lestijden voor de groepen 1 tot en met 8:  
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 08.30-14.15 uur 
Woensdag:    08.30-12.30 uur 
 

Schoolvieringen 
Ook dit schooljaar organiseren wij weer een groot aantal 
schoolvieringen: 
Maandvieringen, sinterklaas, kerstviering, carnaval, paasviering, 
koningsdag, afscheidsmusical, en slotviering. De ouders van de 
kinderen uit de groepen die optreden, worden via Social Schools 
uitgenodigd bij de maandviering aanwezig te zijn.   
 

Schorsen en/of verwijderen van school 
In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/ of van school te verwijderen.  
Wij hanteren daarbij de wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar onderwijs. 
De volledige procedure kunt u vinden op de website van ons bestuur: www.kalisto-basisonderwijs.nl  
 

Social Schools  
De Wegwijzer maakt voor haar schriftelijke communicatie gebruik van Social Schools. Social Schools is een 
veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in deze 
omgeving. U heeft alleen toegang tot de groepen van uw kind(eren) en de algemene schoolgroep.   
De directie, leerkrachten en klassenouders sturen afwisselende informatie: foto’s en filmpjes van situaties 
in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites. U 
bepaalt zelf of u dit via de app, mail of de nieuwsbrief aan het eind van de week ontvangt.   
Wij respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vraagt de directie uw toestemming voor het gebruik van 
foto's en gegevens over uw kind in deze beveiligde schoolomgeving.   
 

Sportsterren  
Wij werken tijdens het buitenspelen een paar dagen per week met de methode ‘Sportsterren’. Bij deze 
methode hoort niet alleen een grote kist met sport- en spelmateriaal, 
maar ook een schoolplein dat ingedeeld is in gekleurde speelzones.  
Een blauwe zone betekent SAMEN. 
Je speelt samen met andere kinderen allemaal hetzelfde spel.  
Iedereen mag meedoen, niemand speelt de baas. 
Een gele zone betekent TEGEN. 
Je speelt wedstrijdjes tegen andere kinderen. 
Je houdt je aan de regels en blijft altijd sportief. 
Een zwarte zone betekent ANDERS. 
Je bedenkt hier nieuwe spellen, iedereen mag iets anders bedenken. 
               Wees creatief, speel samen of alleen. 
Een groene zone betekent RUST. 
              Je kunt hier rustig spelen, last van andere kinderen heb je niet. 
              Wees geen stoorzender, zitten en kletsen mag. 
Een rode zone betekent SOLO 
              Je speelt hier alleen en maakt je eigen regels. Blijf wel in je eigen vak. 
              Elkaar helpen mag, deel het speelgoed 

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
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Sponsoring en giften 
Extra middelen voor het bekostigen van middelen en voorzieningen die niet uit de reguliere rijks- en 
gemeentelijke vergoedingen betaald kunnen worden zijn uiteraard van harte welkom. Sponsoring kan 
gebeuren door adverteren op onze website, vrijwillige giften en sponsoring van activiteiten (materieel en 
financieel). Het spreekt voor zich dat aan deze sponsoring enkele voorwaarden zijn verbonden:   

 geen strijdigheid net onze opvoeding- en onderwijsdoelen 

 geen strijdigheid met de onafhankelijkheid van de school 
Elke aanvraag van sponsoring dient in onze medezeggenschapsraad aan de orde te komen. De 
oudergeleding van onze MR moet instemmen met sponsoring als daaruit voor onze school verplichtingen 
voortvloeien waarmee leerlingen en ouders worden geconfronteerd. 
Kalisto is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat kan voor u 
als eventuele schenker/sponsor aan onze school de volgende fiscale voordelen opleveren: 
Er hoeven geen schenkingsrechten of successierechten worden betaald; giften aan de school binnen Kalisto 
kunnen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken binnen de geldende 
belastingregels. Indien u meer wilt weten, verwijzen wij u naar de MR en/of directie. 
 

Sportactiviteiten 
Vele keren per jaar ontvangen wij uitnodigingen voor het deelnemen aan sporttoernooien in 
schoolverband. De Wegwijzer doet mee aan de Jeugdavondvierdaagse en aan de activiteiten van de 
Stichting Schoolsport Woerden en Beweegteam Woerden. Van andere activiteiten, zoals voetbal, schaken 
en dergelijke hangen wij de aankondiging op de prikborden. Deelname aan deze laatste activiteiten is niet 
verplicht.  
 

Stagiaires    
De Wegwijzer heeft, net zoals alle ander scholen binnen Kalisto, een taak in het opleiden van nieuwe 
leraren. De interne coördinator opleidingen op de Wegwijzer is Lucinda Verheijen.  
Voor een groot deel vindt de opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. De Kalisto scholen 
hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met 
de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (PABO), in Utrecht. Het partnerschap heeft als doel, 
behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen 
en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de PABO kan worden ingezet voor 
onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk 
aan die schoolontwikkeling. Naast studenten van de Marnix academie kunnen ook studenten van andere 
opleidingen (o.a. ALO) op onze school stage lopen. De Wegwijzer is een gecertifieerde opleidingsschool.  

 
V 
Veiligheid 
Alle scholen binnen Kalisto hebben een eigen veiligheidsplan. In dit plan zijn alle maatregelen opgenomen 
die te maken hebben met het veilige schoolgebouw, de veilige schoolomgeving en de veiligheid van de 
leerlingen en personeel. Er zijn 2 veiligheid - coördinatoren binnen de stichting werkzaam. Belangstellenden 
kunnen het veiligheidsplan op de website lezen. 
Naast bovenstaande hebben we afspraken en regels die ervoor moeten zorgen dat we de school zo veilig 
mogelijk houden voor de kinderen, ouders en team. 
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen onze school binnen komen, 
houden we de buitendeuren zoveel mogelijk gesloten. Gebruikt u daarom nadat de bel is gegaan alleen nog 
de hoofdingang alstublieft, daar hebben we het meeste toezicht op. Let er bij vertrek ook altijd op dat de 
buitendeur in het slot valt en niet op een kier blijft staan. 
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Verjaardagen  
Onder schooltijd snoepen we niet. Uiteraard wordt bij verjaardagen een uitzondering gemaakt. De 
bedoeling is dat er alleen in de eigen klas getrakteerd wordt. Wij verzoeken u wel bij de traktatie aan het 
gebit van uw kind en de andere kinderen te denken en ook aan dat van de leerkrachten. Op onze school zijn 
de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag fruitdagen. U mag uw kind, wanneer hij/zij op een fruitdag 
jarig is, een traktatie naar keuze meegeven. (Natuurlijk geniet een gezonde traktatie de voorkeur). Er zijn 
kinderen die geen snoep mogen waarin kleurstoffen zitten. Wij zouden het op prijs stellen als u hier 
rekening mee wilt houden.  
 

Verkeersveiligheid rond de school 
De verkeersveiligheid rondom onze school wordt door zowel bestuur als door 
ouders hoog in het vaandel gedragen. Die verkeersveiligheid wordt echter 
grotendeels door onszelf bepaald! Denkt u maar even na: wanneer wij onze 
kinderen komen halen en brengen. Op zulke momenten bepalen wij grotendeels 
zelf de verkeersveiligheid rondom “De Wegwijzer”. Onveiligheid ontstaat doordat 
verkeerssituaties onoverzichtelijk worden door bijvoorbeeld: verkeerd 
geparkeerde auto’s en/of trottoirs die geblokkeerd worden door wachtende 
ouders (al dan niet met de fiets aan de hand). Ook een zorgvuldige manier van in- 
en uitstappen van de kinderen wordt vaak onder tijdsdruk losgelaten. Voor de 
veiligheid van de kinderen, vragen wij de ouders dan ook met klem om dit 
schooljaar opnieuw eens uw eigen manier van bewegen, parkeren en wachten te 
bekijken en in overweging te nemen.   
 
Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen, kinderen vormen een 
kwetsbare groep in het verkeer. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om 
verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het 
leven geroepen. Het Verkeersveiligheid Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school 
zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  
 

 
Vervoer kinderen onder schooltijd 
Het komt tijdens een schooljaar soms voor dat een groep kinderen vervoerd wordt met 
particuliere auto’s. Het gaat daarbij meestal om relatief kleine afstanden. Voor het vervoer van kinderen 
zijn wettelijke regels, maar binnen de wet worden ook uitzonderingen gemaakt die relevant zijn  
bij het incidenteel vervoer van kinderen bij bijvoorbeeld excursies of uitjes. Natuurlijk willen wij graag dat 
het vervoer van leerlingen op een veilige manier gebeurt. Wij verwachten van ouders die zich melden om 
kinderen te vervoeren, dat zij veilige, goede en ervaren chauffeurs zijn; over een veilige en goedgekeurde 
auto beschikken én een inzittendeverzekering hebben afgesloten. 
 

Z 
Ziekmelden 
U kunt vanaf 8.00 uur ’s morgens telefonisch aan de school doorgeven als uw kind wegens ziekte niet naar 
school kan komen. Telefoonnummer 0348-414150. 
 
 

Zindelijkheid 
Kinderen zijn als 4-jarige toelaatbaar wanneer zij zindelijk zijn. De Wegwijzer heeft geen faciliteiten om 
leerlingen die niet zindelijk zijn te verzorgen. Voor kleuters die incidenteel 'een ongelukje' overkomt, is er 
op school een kleine voorraad kleding aanwezig. Wij verzoeken u de geleende kleding spoedig te 
retourneren. 
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