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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). Aanvullende informatie is te lezen via de volgende link: https://kalisto-
basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten  

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van KBs De Wegwijzer 
 
 

https://kalisto-basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten
https://kalisto-basisonderwijs.cms.socialschools.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten
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1 Over de school 
 

1.1 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: 3.506 

http://kalisto-basisonderwijs.nl/ 
 

Schooldirectie  

Functie Naam E-mailadres 

Schooldirecteur Myrna van Selm directie@wegwijzerwoerden.nl 

Clusterdirecteur Anneke van der Waal  

 

De directie van De Wegwijzer wordt gevormd door schooldirecteur Myrna van Selm en clusterdirecteur 
Anneke van der Waal: clusterdirecteur van KBs de Wegwijzer, KBs Franciscus, KBs de Molenwiek  in 
Woerden en KBs de Wijde Blik in Kamerik. 

http://www.wegwijzerwoerden.nl/
mailto:directie@wegwijzerwoerden.nl
http://kalisto-basisonderwijs.nl/
mailto:directie@wegwijzerwoerden.nl
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Bestuur en management 

Het bevoegd gezag van onze school is Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Kalisto komt uit het oud-Grieks 
en is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit verwoordt treffend onze ambitie om het beste uit 
onszelf te halen en om het beste in de kinderen naar boven te brengen. Op Kalisto scholen werken 
mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor 
onze leerlingen. 

Informatie over Kalisto kunt u vinden op www.kalisto-basisonderwijs.nl  

Postadres: 
Kalisto-Boeiend Basisonderwijs, Postbus 2075, 3440 DB Woerden , 0348-408985 
 
Bezoekadres: 
Pelmolenlaan 12-14, 3447 GW Woerden. 

 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Stichting Passenderwijs. 
 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 
 

 
 

  

2021-2022 

http://www.kalisto-basisonderwijs.nl/
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1.2  Missie en Visie  

 

Kenmerken van de school 
 

  
 
 

  
 

Missie en visie 

Samen leren leven op de Wegwijzer! 

Wij hechten grote waarde aan gedegen onderwijs in de basisvaardigheden (‘Een goede basis’),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 (‘Samen leren leven’). Ieder kind 
heeft unieke eigenschappen en talenten (‘Jij hebt talent’). Doordat we onze leerlingen veel 
succeservaringen laten opdoen door de lesstof op diverse wijze aan te bieden (‘Spelend leren’), 
vergroten we hun positief zelfbeeld.  

 

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. Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn gericht op drie domeinen: 

Ons onderwijs: 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. 

Onze mensen: 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. Wij willen samenwerken als een team. Dat betekent dat wij elkaar 
voortdurend ondersteunen, maar ook aanspreken en sturen, om samen het beste te bereiken voor 
onze kinderen. 

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

Voor de specifieke uitwerking van deze drie domeinen die ook gekoppeld zijn aan het 
meerjarenbeleidsplan van de stichting, verwijzen wij u naar ons Schoolplan 2019-2023. 

 

Samen leren leven Een goede basis 

Lerend spelen Jij hebt talent 
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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. 



 
 

2 Het onderwijs 
 
2.1 Organisatie van 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. 

 

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 t/m 8 
Aantal lesuren per week: 25 
Totaal aantal lesuren 2022-2023: 943 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. 
- Aula en plein als werkruimte: in het schooljaar 2021/2022 is de indeling en meubilair van de aula 
vernieuwd wat uitnodigt tot samenwerking.  

 

2.2 Het team 
 

Op de Wegwijzer werkt een professioneel, bekwaam en enthousiast team met een groot hart voor de 
kinderen. Vanuit onze visie kijken wij vooral naar wat wél kan en wat mogelijk is met als doel het beste 
voor het kind. Vanuit samen leren leven, leren wij als team van en met elkaar. 

Directie 
De directie van de Wegwijzer bestaat uit Myrna van Selm (schooldirecteur) en Anneke van der  Waal   
(clusterdirecteur). Myrna van Selm is het aanspreekpunt van de school voor ouders, kinderen en externen 
en heeft de dagelijkse leiding over de school.   
Anneke van der Waal is clusterdirecteur van vier scholen, te weten de Molenwiek, de Wegwijzer, de 
Franciscus en de Wijde Blik. Zij houdt zich met name bezig met (bovenschools) beleid en de samenwerking 
tussen de vier 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 
Wendy Snel is onze Intern Begeleider. De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen 
en  begeleidt leerkrachten, ouders en leerlingen hierbij. Zij begeleidt de leerkrachten bij het opstellen en 
uitvoeren  van groeps- en handelingsplannen op pedagogisch en didactisch gebied. Ook voert zij overleg met 
leerkrachten,  ouders en externe partijen om de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften af te stemmen. 

 
Vakleerkrachten en specialisten 
Nils Kwak is vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij verzorgt de gymlessen voor groep 3-8. 
Lucinda Verheijen is rekencoördinator. Zij is de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en 



 
 

verbeteringen op het gebied van het rekenonderwijs.   
In 2022-2023 wordt Rianne Thenu opgeleid als taalcoördinator. Zij is dan de centrale persoon bij het 
doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het taalonderwijs.   
Jerney Schoenmaker is de gedragsspecialist en kan door leerkrachten ingezet worden wanneer er vragen zijn 
over het gedrag van kinderen in de klas.  

 
Onderwijs ondersteunend personeel 
Jacques den Helder werkt een aantal uur per week als onze conciërge. 
Marion Dupont is een ochtend per week aanwezig voor administratieve zaken.   
Diana Romijn werkt een aantal uur per week als ondersteuning door allerlei hand- en spandiensten.  

Stagiaires 
Gedurende het schooljaar zijn er verschillende stagiaires van de PABO op school aanwezig.   
De leerkracht van de groep waar stage wordt gelopen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding.  
Ook zijn er soms korte stages, ook wel snuffelstage of maatschappelijke stage van het VO genoemd.  
Lucinda Verheijen is als opleidingscoördinator op schoolniveau betrokken bij de plaatsing en begeleiding van 
alle studenten. 

 

 

Verlof personeel 

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht, wordt er een beroep gedaan op een invaller van de 
Kalisto-invalpool en Pio-pool of één 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 en wordt in kleine groepjes verdeeld over de andere groepen. 
• 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 coördinerende 

taken ingezet voor de vervanging van de afwezige leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om 
deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.  

• de leerlingen worden een dag naar huis gestuurd, de ouders ontvangen via Social Schools app een 
bericht.  

Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de ouders van 



 
 

andere groepen gewaarschuwd. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 worden dan volgens een rooster 
een dag naar huis gestuurd. 

 

2.3 Aanbod voor het jonge kind 
 

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. 

 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 
 

Doelen in het schoolplan 
 

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 leerlingkenmerken 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 
2019-2023 kunt u vinden op onze website: www.wegwijzerwoerden.nl 

Op de volgende pagina’s ziet u de resultaten van het schooljaarplan 2021-2022 en de nieuwe 
schooldoelen voor 2022-2023.  

 

 

 
 

http://www.wegwijzerwoerden.nl/


 
 

 

 
21-22 

Domein: Basiskwaliteit 

DOEL  BEHAALDE RESULTATEN  

Verhogen betrokkenheid 
leerlingen. 

Er wordt structureel gebruik gemaakt van activerende werkvormen zoals 
effectieve instructie, bewegend leren, coöperatieve werkvormen, 
beurtenstokjes en wisbordjes.  

Onderwijs sluit aan bij de 
leerling. 

Vakdidactische verdieping op het gebied van rekenen en taal door inzet 
werkgroepen en reken- en taalcoördinatoren. Dit schooljaar is er een nieuwe 
rekenmethode gekozen. 
Opzetten van hoogfbegaafdheidsbeleid met aandacht voor compacten en 
verrijken in de klas. Een aantal leerlingen van de Wegwijzer zitten samen met 
een aantal leerlingen van de Molenwiek in de plusklas ‘De kraaien’. Een aantal 
leerlingen van de Wegwijzer gaan samen met andere leerlingen van de 
stichting Kalisto een dag naar Day a week school.  

21-22 Domein: Ons onderwijs  

 
DOEL 
 

BEHAALDE RESULTATEN 
 

 

Verhogen van de 
leeropbrengsten 

Er is een doorgaande lijn in klassenmanagement en didactisch handelen. 
Leerkrachten hebben een teamtraining EDI (Effectieve Directe Instructie) 
gevolgd en passen dit model toe in hun instructie bij rekenen.  
De leerling ontvangt feedback op proces en resultaat. We proberen de 
leerlingen actief betrokken te houden door gebruik van groeitaal van de 
leerkrachten (growth mindset). 
Er is gezamenlijke aandacht voor trendanalyse en onderling overleg hoe de 
aanpak in groepen kan worden aangescherpt op basis van resultaten 

 
Onderwijs vanuit hoge 
verwachtingen  

Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. Wij hebben passende hoge verwachtingen van kinderen. We 
stellen doelen op de zone van de naaste ontwikkeling.  

 

Brede ontwikkeling van 
leerlingen.  

Leerlingen nemen een periode deel aan het groepsdoorbrekend circuit. In de 
groepen 1 t/m 4 krijgen de leerlingen les van een vakdocent muziek. Groep 7 
en 8 heeft een lessenserie op de Technohub gevolgd. Een leerkracht is 
opgeleid tot wetenschapscoördinator.  

 
Burgerschapsvorming in een 
multiculturele samenleving. 

Structurele aandacht door de inzet van de methode Trefwoord, zilveren en 
gouden weken en tijdens kringgesprekken en vieringen.  
Projectweek gekoppeld aan ‘Woerden 650 jaar stad’.  

 
Werken aan 21 eeuwse 
vaardigheden 

We besteden projectmatig aandacht aan Mediawijsheid. Leren programmeren 
leerlijn wordt nog niet in elke groep toegepast; de focus lag op de basis. 

21-22  Domein: Onze mensen  

 
DOEL 
 

BEHAALDE RESULTATEN 
 

 
Permanente ontwikkeling 
medewerkers 

Teamscholing op het didactisch instructiemodel: Effectieve Directe Instructie. 
Collega’s leren van en met elkaar door collegiale werkmomenten en 
consultaties. Teamleden volgen via het stichtingsaanbod individuele scholing. 

 
Doelgerichte verbetercultuur Gerichte klassenconsultaties naar aanleiding van leerdoelen. Onderzoek door 

het team in werkgroepen.   

21-22  Domein: Onze zichtbaarheid  

 
DOEL 
 

BEHAALDE RESULTATEN 
 

 
Merkbaar goede relatie met 
ouders 

Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen; er zijn 
korte lijntjes tussen school en ouders.  
Ouders worden bij het onderwijs betrokken door kijkmomenten. 



 
 

  

  

Domein onze 
basiskwaliteit 
Doelen:  

▪ Activiteiten en resultaat 2022-2023 
▪   
(HOW)  

Het onderwijs sluit aan 
bij de leerling.  

De lessen worden in alle groepen volgens EDI lesmodel gegeven.  
De nieuwe rekenmethode wordt uitgevoerd. 
De taalcoördinator beschikt over specialistische kennis op het gebied van taal en 
lezen en stelt een taalbeleidsplan op.   
De kinderen krijgen passend aanbod op hun niveau, we gaan ons oriënteren op de 
mogelijkheden om dit groepsdoorbrekend aan te bieden.   
In de klas is er aandacht voor compacten en verrijken.   

Domein ons onderwijs 
Doelen:  

Activiteiten en resultaat 2022-2023 
  

(HOW)  

De leeropbrengsten zijn 
verhoogd. 

Leerlingen leren leren door het maken van aantekeningen gericht op het bordwerk 
van de leerkrachten.  
Het team werkt datagericht onder leiding van de intern begeleider. 

Ons onderwijs is 
toekomstgericht. 

Door het toepassen van de methode Naut, Meander en Brandaan brengen wij onze 
leerlingen de vaardigheden bij om vanuit een onderzoekende houding antwoord te 
vinden op (onderzoeks-) vragen en complexe vraagstukken. 
Leren programmeren wordt in de klas ingezet.  

Kinderen leren 
vaardigheden om te 
participeren in de 
samenleving.  
 
Kinderen ontwikkelen 
hun talenten.   

Onderzoek of KIVA nog steeds bij de school past of dat er een andere methode 
nodig is voor de leerlingen van de Wegwijzer. 
 
 
 
Door middel van groep doorbrekende workshops en circuits, stimuleren wij de 
ontwikkeling van talenten op het gebied van wetenschap, techniek en expressie.   

Leerkrachten geven 
onderwijs vanuit hoge 
verwachtingen. 

Het team past in een doorgaande lijn de “Growth Mindset” toe in de klas. De 
leerlingen zijn actief betrokken vanuit intrinsieke motivatie.  

Domein onze mensen 
Doelen: 

▪ Activiteiten en resultaat 2022-2023 

Medewerkers worden 
permanent ontwikkeld. 

Er worden twee nieuwe Top-leerkrachten opgeleid, zij nemen het team mee door 
het delen van hun opgedane kennis. Leerkrachten beschikken over specialistische 
kennis.  
Teamscholing borging Effectieve Directe Instructie en bordwerk en aantekeningen.  

Teamleren als systeem 
vanuit growth mindset.  

Werkgroepen gericht op de pijlers van de school, leveren voorstellen aan voor 
verbetering van het onderwijs.  

Domein onze 
zichtbaarheid  
Doelen:  

▪ Activiteiten en resultaat 2022-2023 

Goede relatie met 
ouders. 

Er worden vier inloopmomenten georganiseerd om betrokkenheid van de ouders 
bij het onderwijsproces te creëren.  

Betrokkenen weten 
waar de school voor 
staat. 
 
De inrichting van het 
schoolgebouw is 
functioneel. 

Ouders kennen de pijlers, weten hoe dat er in de praktijk uit ziet en kunnen dat 
verhaal delen met anderen.  
Bij Pasen, Kerst worden activiteiten georganiseerd in, met en voor de wijk.  
 
Inrichting meester Frans Plein als gemeenschappelijke ruimte waarin 
groepsdoorbrekend kan worden samengewerkt. De ruimtes dragen bij aan een 
uitdagende leeromgeving.  
 
 



 
 

 

Hoe bereiken we deze doelen? 

Wij houden zicht op het behalen van de doelen door analyses te maken van de harde (toets gegevens: 
methode en cito) en zachte data (observaties, vragenlijsten en gesprekken). 

Daarnaast vinden er gedurende het schooljaar diverse klassenbezoeken plaats. Leerkrachten kijken met 
gerichte kijkvraag bij elkaar in de klas. Intern Begeleider voert klassenbezoeken uit. Directie houdt flits- 
en klassenbezoeken in de klas. Dit alles gericht op de leerdoelen. 

 

3 Ondersteuning en veiligheid 
 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 
 

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 aan het 
team van de school is verbonden en ook daadwerkelijk in de school aan het werk is. Daarnaast is ook 
Beter bewegen op vaste momenten op school aanwezig, waar wij als school een beroep op hun 
expertise kunnen doen en waar kinderen na overleg naar toe kunnen gaan voor extra ondersteuning.  

Voor de onderstaande onderwijsbehoeften doen wij een beroep op de arrangementen extra 
ondersteuning van Passenderwijs om hierin een passend aanbod te bieden binnen de school: 

• Dyscalculie 
• Externaliserende gedragsproblemen 
• Internaliserende gedragsproblemen 

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een school voor Speciaal 
(Basis) Onderwijs omdat wij niet in staat zijn om dit met extra ondersteuning binnen de school te 
bieden: 

• leerlingen met een ernstige visuele beperking; 
• leerlingen met een verstandelijke beperking; 
• leerlingen met ernstige gedragsproblemen, waarbij eerder geboden hulp niet het gewenste 

effect heeft gehad en waarbij de leerling zich op cognitief en/of sociaal gebied in onze 
onderwijssetting niet voldoende of niet verder kan ontwikkelen; 

• leerlingen met ernstige leerproblemen, waarbij eerder geboden hulp niet het gewenste effect 
heeft gehad en waarbij de leerling zich op cognitief en/of sociaal gebied in onze onderwijssetting 
niet voldoende of niet verder kan ontwikkelen. 

 

3.2 Veiligheid op school 
 

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. Deze actiepunten worden verwerkt in het groepsplan gedrag 

Sociale en fysieke veiligheid 

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

 
Anti-pestcoördinator en contactpersoon 

 

Functie Naam E-mailadres 

anti-pestcoördinator Wendy Snel Wendy.snel@wegwijzerwoerden.nl 

contactpersoon Rianne Thenu Rianne.thenu@wegwijzerwoerden.nl 

 contactpersoon Lucinda Verheijen Lucinda.verheijen@wegwijzerwoerden.nl  
 

 

Burgerschapsonderwijs  
De Wegwijzer heeft op de volgende manieren aandacht aan burgerschapsonderwijs: 

• In elke klas is er door middel van de methode Trefwoord aandacht voor diverse culturen. Er wordt 
ingezet op de dialoog tussen de kinderen over de overkoepelende waarden en normen.  

• Het preventieve KiVa programma is gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het 
voorkomen en tegengaan van pesten op basisscholen.  

• Wij hebben aandacht voor de Growth Mindset (groeitaal). Door op deze manier de kinderen te 
begeleiden, hebben zij inzicht in hun ontwikkeling en krijgen zij handvatten aangereikt om te 
groeien.   

• Onze pijler is ‘Jij hebt talent’. Kinderen ontdekken hun talenten op diverse manieren: tijdens de 
projectmaand, tijdens het circuit, tijdens optreden bij themavieringen, het bezoeken van een 
theater/muziekvoorstelling, het aanbieden van 
natuur- en milieueducatie. Vanaf schooljaar 
2021-2022 krijgen de kinderen van groep 1 t/m 4 
wekelijkse muziekles van een vakdocent.  

• In het schooljaar 2022-2023 wordt de Technohub 
door diverse groepen bezocht. 

• De groepen 7 en 8 doen mee met het online 
programma ‘mediamasters’.  

• Groep 8 bezoekt het medialab van de politie.   
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4 Handige informatie voor ouders 
 
4.1 Hoe ouders worden betrokken 

 

De Wegwijzer vindt een goede samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. Een goede 
samenwerking 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 bericht via het communicatieplatform Social Schools. 

Wij hebben regelmatig activiteiten waarbij uw hulp zeer wordt gewaardeerd: ondersteunen bij het 
leesonderwijs, helpen bij een techniek- of creatieve les 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). 

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. Tussendoor staat de leerkracht altijd open voor een gesprek.  

• In september vinden de kennismakingsgesprekken plaats: de leerkracht gaat samen met u en uw 
kind in gesprek over de onderwijsbehoeften. 

• In november vinden gesprekken plaats op aanvraag van school of de ouders. 
• In februari vinden de rapportgesprekken plaats. 
• In juli vinden de eindgesprekken plaats. 

 

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. 

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 vinden op de website en is geldig van 2019- 2023. 

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. 

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. 

 

Klachtenregeling 

Klachtenprocedure en -regeling. 

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. Scholen 
hebben een actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond van dit 
veiligheidsbeleid hebben alle scholen een actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen als interne 
contactpersoon in het kader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt zowel 
op school- als stichtingsniveau jaarlijks een goede, representatieve en actuele monitoring van het 
welbevinden van de leerlingen plaats. U kunt de volledige klachtenprocedure vinden op: www.kalisto- 
basisonderwijs.nl 

 

Ouderinspraak 

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

• Ouderraad 
• Medezeggenschapsraad 
• Tevredenheidspeilingen van Venster PO 



 
 

Daarnaast vragen wij regelmatig uw hulp voor de volgende activiteiten: 
-Hulp in de klas ter ondersteuning (denk aan een creatieve les) Hulp bij een uitje (denk aan een bezoek   
aan de bibliotheek). 
-Hulp bij het leesprogramma BOUW! (de ouder begeleidt individuele kinderen met een digitaal 
leesbevorderingsprogramma). 
-Hulp bij feestelijke activiteiten (denk aan de feesten door het jaar heen, zoals Sinterklaas, Kerst, 
Carnaval, Pasen). 

 

 

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00  

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8. 

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met 
het onderwijs te maken hebben, zoals hierboven genoemd, wordt geen geld beschikbaar gesteld. 
Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage, in de vorm van contributie, van haar leden 
(ouders/verzorgers van kinderen op de school) om de hier uit voortvloeiende kosten te dekken. Dit 
betekent dat zonder uw bijdrage de betreffende activiteiten niet in de gewenste vorm kunnen 
doorgaan. Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, mogen hun 
kinderen toch meedoen aan de extra activiteiten die worden aangeboden. 

 
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. 



 
 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 
 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 
Ouders kunnen hun kind ziekmelden bij de leerkracht door een absentie in te voeren in de school-app 
Social Schools. Daarnaast is het ook mogelijk om ziekte telefonisch, voor de aanvang van de schooltijd, 
door te geven. 

 
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 
Soms zijn er omstandigheden waarvoor er extra verlof nodig is buiten de vakanties om. Dit betreft dan 
bijzondere persoonlijke omstandigheden. Per geval wordt beoordeeld of een verzoek tot verlof 
gehonoreerd kan worden. 

Een verzoek voor vrijstelling moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school, 
formulieren hiervoor vindt u op de website van de school. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of 
u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verlof. 

 

 
 



 
 

5 Ontwikkeling en resultaten 
 

5.1 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 opbrengsten 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, begrijpend lezen en gedrag. 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 tweede 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. 

 

5.2 Resultaten eindtoets 
 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets 
laten leerlingen 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.



 
 

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

16-17 530,5 

17-18 535,6 

18-19 534,8 

19-20 Niet afgenomen i.v.m. Corona. 

20-21 528,3 

21-22   536,5 
 
 

5.3 Schooladviezen 
 

Midden groep 7 krijgen de kinderen hun persoonlijke voorlopig schooladvies voor het voortgezet  
onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Dit advies is 
gebaseerd op de (cito)resultaten vanaf de afgelopen jaren en de werkhouding en inzet van de kinderen. 
Wij kijken zowel naar de harde als de zachte data. In januari krijgen de kinderen van groep 8 hun 
definitieve schooladvies. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? 
Dan kijkt de school opnieuw naar het schooladvies. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, 
maar niet lager. 

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2021-2022?  
 

Praktijkonderwijs 0% 

VMBO-B 13,5 

VMBO-B/-K 0% 

VMBO-K 9% 

VMBO-T 4,5% 

VMBO-T/HAVO 18% 

HAVO 18% 

HAVO/VWO  22,5% 

VWO 13,5% 



 
 

5.4 Sociale ontwikkeling  
 

Visie op Sociale opbrengsten 
 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op 
school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij. 

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 
is de intern begeleider 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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6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 
 

Op onze school geldt een continurooster: 

 
Ochtend Middag 

 

 Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang 

Maandag - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:15 - 

Dinsdag - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:15 - 

Woensdag - 08:30 - 12:30 - - 

Donderdag - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:15 - 

Vrijdag - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:15 - 

 
 

Opvang 

Schooltijd 

 

6.2 Opvang 
 

Voorschoolse opvang 

Er is geen opvang voor schooltijd. 
 

Naschoolse opvang 

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

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

 

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/bso/buitenschoolse-opvang-de-kinderkeet/
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6.3 Vakantierooster 
 

Vakanties 2022-2023 
 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023 

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023 
 
 

  Studie (mid)dagen 2022-2023  
   Vrijdag 18 november 2022 
   Vrijdagmiddag 23 december 2022 
   Dinsdag 7 februari 2023 
   Vrijdagmiddag 24 februari 2023 
   Maandag 27 maart 2023 
   Donderdag 22 juni 2023 
   Vrijdagmiddag 7 juli 2023 
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