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WELKOM 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Hierbij ontvangt u de schoolgids van CBS De Wiekslag.  

 

De schoolgids is bedoeld voor ouders van kinderen op CBS De Wiekslag en voor ouders die overwegen 

hun kind(eren) aan te melden. De schoolgids is terug te vinden op de site www.cbsdewiekslag.net.  

 

De basisschool is een belangrijk deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 

diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in al die jaren uw kind in totaal zo'n 

8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Een school kies je dan ook 

met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten én ze verschillen in kwaliteit. 

Dat maakt het kiezen niet eenvoudig.   

 

Wij geven onderwijs vanuit de slogan: Goed voor elkaar, gedegen onderwijs!  

 

Goed voor elkaar, gedegen onderwijs staat voor:  

 

▪ kwalitatief onderwijs;  

▪ goede omgang met elkaar en de omgeving;  

▪ veilige leeromgeving;   

▪ moderne lesmethodes en materialen;  

▪ basisvaardigheden en kennisontwikkeling;  

▪ aandacht voor prestaties: we streven naar optimale ontwikkeling voor ieder kind;  

▪ veel ruimte voor ondersteuning en (extra) begeleiding;  

▪ onderwijs met en over ICT;  

▪ (eind) resultaten op niveau.  

 

In deze gids kunt u lezen waar de school voor staat, over de organisatie van het onderwijs, de zorg voor 

de leerlingen, de rol van de ouders, de gebruikte methodes en vele andere zaken.   

Wanneer u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebt, horen wij dat graag.   

Namens het team van De Wiekslag wensen wij u en uw kind(eren) een heel fijne tijd toe op onze 

school!   

 

Met vriendelijke groet,  

Suzanne Potuijt (directeur) 

Marieke Paas (directielid) 

Marije Spaan (directielid) 
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Samenwerking met CBS De Poort 

In het schooljaar 2022-2023 fuseert CBS De Wiekslag met CBS De Poort. Zolang de scholen niet 

gefuseerd zijn, werken de teams zeer nauw samen. We hebben met elkaar de tijd om op een goede 

manier te anticiperen op de toekomst. Om in het voordeel van beide huidige scholen, beide teams, 

alle leerlingen en ouders de tijd te nemen toe te werken naar een nieuwe school. Beide scholen kunnen 

het beste uit zichzelf en bij de ander naar boven halen, samen één worden en zo een christelijke school 

neerzetten die zich volledig richt op toekomstgericht onderwijs. We blijven gebruik maken van de 

huidige twee gebouwen. Het gebouw van CBS De Wiekslag geldt vanaf het moment van fuseren als 

hoofdgebouw en het gebouw van CBS De Poort geldt dan als dislocatie. Binnen het integraal 

huisvestingsplan van de gemeente is de insteek om nieuwbouw plaats te laten vinden op de huidige 

locatie van De Wiekslag. 
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ORGANISATIE 
 

Bestuur 

Spectrum beheert acht basisscholen in Lansingerland. Op die scholen krijgen ruim 2100 leerlingen 

dagelijks les van zo’n 200 medewerkers.  

Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies 

en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in het toezichtkader 

ook worden gehaald.   

Onder leiding van ambitieuze leerkrachten worden leerlingen gemotiveerd en ondersteund om zich 

binnen een veilige en respectvolle omgeving te ontwikkelen tot moderne en sociale wereldburgers.  

Creativiteit, onderzoekend leren, burgerschap en ICT zijn de speerpunten die veel aandacht krijgen 

binnen het onderwijs. Iedere school verwerkt ze in het eigen schoolplan en vanuit dit plan volgt de 

doorvertaling in de lessen. Wat goed lukt, wordt geborgd en gedeeld met anderen. Wat niet goed lukt, 

verbeter je en probeer je opnieuw uit, totdat het wel succesvol is. Samenwerken is om die reden 

essentieel of je nu leerling, ouder, leerkracht, directeur of lid van de raad van toezicht bent.  

Op die manier blijft beleid levend en werken we voortdurend aan zinvol en zingevend onderwijs vanuit 

de protestants christelijke identiteit.  

 

A.J. van Zanten  (voorzitter College van Bestuur) 

H.B. Wiegeraad (lid College van Bestuur) 

 

Contactgegevens Spectrum: 

Leeuwenhoekstraat 18a, Bergschenhoek 

Postbus 96, 2660 AN Bergschenhoek 

010-5221657 

info@spectrum-spco.nl | www.spectrum-spco.nl 

 

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met instemming van de MR - de schoolgids vast ten behoeve van het 

volgend schooljaar. (WPO art. 16 lid 2).    

Eén keer in de vier jaar wordt ook het schoolplan vastgesteld. Dit is geldig voor een periode van vier 

jaar. Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld in juli 2019.  

 

 

 

Directie  

Op De Wiekslag is de directeur eindverantwoordelijk.   

Wilt u uw kind laten inschrijven, heeft u vragen van algemene 

aard of klachten dan kunt u ten alle tijde bij de directie terecht.  

Suzanne Potuijt  sjpotuijt@spectrum-spco.nl  directeur 

Marieke Paas      mjwpaas@spectrum-spco.nl  directielid 

Marije Spaan   mspaan@spectrum-spco.nl directielid 

 

http://www.spectrum-spco.nl/
mailto:sjpotuijt@spectrum-spco.nl
mailto:mjwpaas@spectrum-spco.nl
mailto:mspaan@spectrum-spco.nl
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De (G)MR  

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben vier personen zitting: twee afgevaardigden vanuit de 

ouders en twee afgevaardigden vanuit het personeel. Zij kunnen maximaal zes jaar ononderbroken lid 

zijn van de MR. De leden komen ongeveer vijf keer per jaar bijeen en daarbij nog tweemaal per jaar 

met het bestuur van de school. De MR geeft adviezen en/of instemming betreffende benoemingen 

van personeel, arbeidsomstandigheden, verdeling financiële middelen, schooltijden e.d. Het is een 

soort ondernemingsraad voor ouders en personeel. U kunt het reglement op school inzien of de 

informatie op de website raadplegen.  

Een afvaardiging uit de MR vormt de PMR. In de PMR vindt geregeld overleg plaats tussen de 

schoolleiding en de personeelsgeleding van de MR. 

De Gemeenschappelijke MR (GMR) vergadert over zaken die heel Spectrum aangaan, zoals het ARBO-

beleid en het financiële beleidsplan van het bestuur. Vanuit onze school maakt één ouder of één 

personeelslid deel uit van de GMR. Een aantal keer per jaar vergadert de GMR  samen met het bestuur, 

hier komen o.a. zaken als de begroting en het formatieplan aan de orde. 

 

Personeel 

Groepsleerkrachten 

groep 1/2 a Jaimy Treurniet 

groep 1/2 b Hanneke Bogaars, Yvonne Madderom (t/m dec.)/Melanie Steenbergen (vanaf jan.) 

groep 1/2 c Rona van der Zalm, Yvonne Madderom (t/m dec.), Lisette de Vrij 

groep 3  Ariëla Boogers, Willy van der Meer 

groep 4  Jakobien Talma, Guido Poppe, Eline Klooster 

groep 5     Irene Cattel, Guido Poppe 

groep 6  Tim Scheffers, Guido Poppe 

groep 7  Christa van der Sloot 

groep 8  Monique van Rijn, Marieke Paas 

 

Interne Begeleiding   Conny Bijwaard, Ariëla Boogers, Marije Spaan 

Remedial Teacher   Laura Spaans 

Onderwijs ondersteunend personeel Linda Helmes, Lianne de Veld, Leonie Molenaar, Wesley Ris 

ICT-er     Andreas Cornelisse 

Gymleerkracht    Jessica Idzenga 

Administratie    Jeanne Torenvlied 

Conciërge    Arsen Davidjan 

Directielid    Marieke Paas, Marije Spaan 

Directeur    Suzanne Potuijt 

 

Vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we extra personele inzet kunnen 

realiseren.  

 

Stagiaires   

Wij zijn blij met de mogelijkheid beginnende leraren te begeleiden en enthousiast te maken voor het 

vak van groepsleerkracht. Soms verwelkomen wij een leraar in opleiding (LIO´er). Deze leraar in 

opleiding (vierdejaars Pabo-student) zien wij als onze beginnende collega die een aantal dagen/ weken 

de verantwoordelijkheid draagt voor de groep en die door de mentor zo goed mogelijk wordt 
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voorbereid op zijn/haar taak als groepsleerkracht. Leraren in opleiding moeten voordat ze worden 

aangenomen solliciteren volgens de geldende procedure binnen Spectrum. 

We begeleiden ook meer mbo-stagiaires. Zij volgen vaak een studie die opleidt tot sociaalpedagogisch 

werker of onderwijsassistent. Daarnaast zijn er ook leerlingen van het voortgezet onderwijs te vinden 

die hun maatschappelijk stage bij ons lopen.  

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Iedere groep wordt 

vertegenwoordigd door een jongen en een meisje. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar, o.l.v.de 

directie, om over voor hen relevante zaken betreffende school te praten. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

over het plein, pestgedrag, spelmateriaal, veiligheid, etc.  
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WIE WE ZIJN 
 

Visie en missie 

Het is onze missie een veilige en plezierige plek te zijn, waar leerlingen, medewerkers en ouders 

gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten van kinderen.  De school staat 

voor warm, menselijk contact waar we respectvol met elkaar en met alle leven om ons heen omgaan. 

Vanuit onze waarden en normen geven we vorm aan ons onderwijs, een leefbare samenleving en 

dragen we bij aan de ontwikkeling van uw kinderen.   

 

Kinderen, ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke visie:   

▪ In ons leren investeren we in ieder kind en staat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld voorop. 

Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van het kind. 

Onderwijspersoneel, leerlingen en ouders nemen verantwoordelijkheid voor het leerproces.   

▪ Wij werken als professionals samen aan duidelijke doelen in een klimaat van vertrouwen, waarin 

we het beste in elkaar naar boven halen en leren van en met elkaar.   

▪ In onze communicatie is vertrouwen de basis, waardoor personeel, leerlingen en ouders 

daadkrachtig en respectvol kunnen handelen.   

 

We zijn een school waar kinderen, ouders en leerkrachten goed voor elkaar zijn en waar het onderwijs 

goed voor elkaar is. Dat werkt: de inspectie beoordeelt de school positief, de leerlingen presteren op 

niveau en uit het vervolgonderwijs komen goede berichten. Dit alles in een positief (pedagogisch) 

klimaat en in een prettige sfeer.   

 

COBI – ‘Zin in leren’ 

Alle Spectrumscholen richten zich de komende jaren op het 

toekomstgericht onderwijs. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is 

COBI ontstaan. COBI is de belichaming van de missie om toekomstig 

onderwijs mogelijk te maken op alle Spectrumscholen. COBI helpt ons om 

Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT te vertalen naar 

onze lessen. Het is onze overtuiging dat deze vier speerpunten de basis 

vormen voor het onderwijs van nu en de toekomst. COBI helpt de 

leerlingen te vormen, op te leiden en klaar te maken voor het leven na school en voor banen die nu 

misschien nog niet eens bestaan. COBI helpt mee om ‘zin in leren’ mogelijk te maken voor iedereen.  

 

Identiteit 

De Wiekslag is een open christelijke basisschool. Onze wortels zitten in het christelijke geloof en 

tradities. Dit is onze identiteit en van daaruit benaderen wij de wereld waarin we leven. De school 

heeft een open karakter en wil aan iedereen plaats bieden die deze vorm van onderwijs respecteert 

en wil volgen. Vanuit die wortels komen onze waarden, onze uitgangspunten.  

Daarmee geven wij vorm aan ons onderwijs en zo dragen we bij aan de ontwikkeling van uw kinderen. 

Zo leggen we mede een basis voor nu en straks.      
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ONDERWIJS 
 

Lesopbouw 

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren 

doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze 

basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen. De lessen worden 

vanaf groep 3 ingericht aan de hand van het directe instructiemodel. Vanuit een coöperatieve 

werkvorm maakt het kind kennis met onderwerp van de les en vervolgens wordt 

het lesdoel besproken. Het lesdoel wordt geformuleerd vanuit het kind. Een doel begint bij elke les 

met: ‘Ik kan…’. Nadat het doel besproken is, start de les met een centrale uitleg. Vervolgens gaat een 

grote groep zelfstandig aan de slag met de opdracht(en) en neemt de leerkracht tijd om een extra 

instructie te geven aan hen die dat nodig hebben. Als ook die kinderen van start zijn gegaan, is er tijd 

voor de hele groep en helpt de leerkracht waar dat nodig is. De les wordt afgesloten met een 

gezamenlijke terugblik en er wordt vastgesteld of het gestelde doel door iedereen is behaald. Deze 

manier van lesgeven wordt bij zoveel mogelijk vakken gedaan. Op deze wijze proberen we zo helder 

en duidelijk mogelijk de doelen, die we moeten bereiken en al hebben bereikt, zichtbaar te maken.    

 

Onderbouw 

De overgang van thuis en peuterspeelzaal naar de basisschool is voor uw kind (en vast ook voor u) een 

grote stap. Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden, 

waar uw kind zich veilig voelt en waar het met plezier naar toe gaat.  

Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen samen les, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Hierbij staat 

het spel centraal. We bieden een rijke leer- en speelomgeving aan waarbij er uitgegaan wordt van de 

basisbehoeften van kinderen. Er zijn wisselende hoeken in de klas, afgestemd op het thema. Het 

samenwerken, spelen en problemen oplossen is bij het leerproces van jonge kinderen heel belangrijk. 

De kring neemt hierbij een prominente plaats in. Hier worden ervaringen uitgewisseld, de plannen 

voor de dag besproken en wordt er op verschillende manieren nieuwe leerstof aangeboden. We 

werken met een zogenoemde grote kring en kleine kring. In de grote kring zijn alle leerlingen actief 

betrokken bij de aangeboden activiteit. In de kleine kring wordt individueel of in een klein groepje 

onderwijs op maat gegeven.  

 

Per thema wordt er met de kinderen geïnventariseerd wat ze al weten over het thema en wat ze nog 

over het thema willen leren. De kinderen leren, met behulp van de leerkracht, persoonlijke doelen 

bepalen. De doelen worden in de klassen zichtbaar gemaakt voor en met de kinderen. 

 

Doordat de kinderen zelfstandig spelen is er voor de leerkracht tijd en ruimte voor observaties, 

mogelijkheden om mee te spelen en begeleiding van individuele kinderen of kleine groepjes. Het is 

immers van groot belang vroegtijdig te kunnen signaleren. Hoe eerder duidelijk wordt wat de 

onderwijsbehoeften zijn van een kind hoe beter we ons onderwijs passend kunnen maken.  
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In de kleutergroepen werken we structureel aan de tussendoelen van geletterdheid en gecijferdheid. 

Het registratiesysteem ‘Leerlijnen jongere kind’ helpt ons daarbij. Alle tussendoelen zijn overzichtelijk 

op een rij gezet en verdeeld over de maanden van het schooljaar. Zo komen alle onderdelen in een 

schooljaar meerdere keren aan de orde. De ontwikkeling van de individuele leerlingen kunnen we met 

dit registratiesysteem in kaart brengen. De doelen waar we per thema aan werken zijn zichtbaar op 

het prikbord bij de klas.  

 

Veel kinderen zitten, afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkelings- en temponiveau, twee 

à drie jaar in een kleutergroep. Aan de kleuters worden (speelse) activiteiten aangeboden die ze 

voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt, 

mede op basis van de observatiegegevens van het leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de 

leerkracht, besproken of een kind rijp is voor groep 3. Op de website is het ‘kleuterinformatieboekje’ 

te vinden met alle specifieke informatie die van belang is voor de kleuterperiode op CBS De Wiekslag. 

 

COBI-lab 

We werken in de kleutergroepen met het COBI-lab (Kleuterlab).  COBI-lab stimuleert het onderzoekend 

leren bij kleuters. Jonge kinderen zijn van 

nature onderzoekers. Ze deinzen niet terug 

voor experimenten, sterker nog het kan soms 

niet gek genoeg! COBI-lab is gebaseerd op de 

didactiek van het onderzoekend en 

ontwerpend leren. Vanuit een themakaart 

wordt er een probleem geschetst. Leerlingen 

worden daarbij gestimuleerd om zelf actief 

kennis te vergaren en tot oplossingen te komen 

door vragen te stellen en onderzoek te 

doen. COBI-lab sluit aan bij de ‘O’ van COBI, 

namelijk onderzoekend leren.  

 

Wendagen  

Aan onze nieuwe kleuters wordt de gelegenheid geboden om, voordat zij vier jaar worden, vijf 

dagdelen in hun toekomstige groep te komen kijken en wennen.  Na hun verjaardag mogen zij hele 

dagen naar school. Ongeveer een maand van tevoren krijgen de desbetreffende kinderen een 

uitnodiging waarin staat wanneer en hoe laat zij op school worden verwacht.  Kinderen die in de 

maand juni of juli vier jaar worden, komen niet meer voor de vakantie wennen, maar worden na de 

grote vakantie in groep 1 verwacht. Vlak voor de grote vakantie is vaak een drukke periode, zodat het 

voor een kleuter die nog moet wennen te onrustig is. Wel wordt uw kind uitgenodigd om, aan het 

einde van het jaar, op het “doorschuifmoment” te komen.  

 

Overgang naar de volgende groep 

Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang 

naar groep 3 te abrupt is. Dan kunnen we als school beslissen dat een kind geen baat heeft bij een 

overgang naar groep 3. Er kan ook in andere groepen sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand, 

waardoor wij het wenselijk achten om het kind een jaar over te laten doen. Uiteraard gebeurt dit in 

nauw overleg met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. 
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Stap naar het voortgezet onderwijs   

Na groep 8 gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij 

proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen.   

De ouders/verzorgers zijn vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze. De directeur, 

IB’er en de leerkracht van groep 8 overleggen samen met andere leerkrachten over het advies. Dit 

advies wordt aan de ouders en de school voor Voortgezet Onderwijs gegeven. Over toelating en 

plaatsing beslist de school voor Voortgezet Onderwijs.   

De leerkracht van groep 8 onderhoudt contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Ieder kind 

krijgt een Onderwijskundig Rapport mee.  

De Cito-eindtoets speelt hierin geen rol. De Cito-toets wordt pas in de maand april afgenomen, waarna 

de uitslag na een week of vier kan worden verwacht. Het advies wordt gebaseerd op de Cito-LVS 

resultaten van groep 6 t/m 8, de methodetoetsen in de klas, sociaal-emotionele aspecten, 

werkhouding en de huiswerkattitude.    

 

Taal en (voorbereidend) lezen    

In de groepen 1 en 2 speelt op veel verschillende 

manieren en momenten van de dag taal een rol in 

het onderwijs. Dit start al in de kring, waar de 

kinderen elkaar iets mogen vertellen. Zo leren zij 

naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en vloeiend 

te vertellen. In de kring wordt veel (interactief) 

voorgelezen, spelen we regelmatig taalspelletjes als 

rijmen, raadspelletjes en het hakken en plakken van 

woorden en is er een breed aanbod aan (thema)boeken en (kinder)tijdschriften. Ook bieden we ter 

voorbereiding en stimulering van de ontluikende geletterdheid spelenderwijs letters aan.  
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Met behulp van het planning- en registratiesysteem ‘leerlijnen jongere kind’ wordt gemonitord of alle 

tussendoelen beginnende geletterdheid aan de orde komen en worden behaald.  

De wijze van werken aan de taaldoelen sluit goed aan op de methode Veilig leren lezen kim-versie die 

we in groep 3 gebruiken. Met Veilig leren lezen wordt er steeds één nieuwe letter geleerd. In 

combinatie met eerder geleerde letters worden woorden gemaakt. Leerlingen verkennen letters 

vanuit verschillende invalshoeken: luisteren, kijken, schrijven, voelen en ordenen. In de methode 

speelt het ‘zoemend lezen’ een belangrijke rol. Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens 

het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. 

 

Door deze aanpak komen de leerlingen sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte 

teksten. Per kern is er telkens één Veilig en vlot boekje, een leesboekje en een leesschrift. Elke leerling 

kan op zijn eigen manier succes boeken met Veilig leren lezen. Wanneer kinderen boven het 

gemiddelde niveau gaan lezen is er de mogelijkheid tot het gaan werken in de zon-versie. Deze boeken 

en schriften bieden verdieping. Voor leerlingen waarbij het leesproces moeilijker op gang komt zetten 

wij de methode Bouw! in. Dit is een gedigitaliseerde methode waarbij de letters systematisch aan bod 

komen. Er zijn veel ondersteunende materialen (onder andere de speelleesset van Veilig leren lezen) 

en software die de lessen voor de leerlingen nog aantrekkelijker maken.   

 

De leesmethode voor technisch, begrijpend en studerend lezen die we gebruiken is Estafette editie 3. 

Ditis een geïntegreerde leesmethode voor groep 4-8 die alle aspecten van lezen behandeld: technisch 

lezen, vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip, leesbeleving en leesbevordering. In groep 4-5-6 ligt de 

nadruk op technisch lezen mét begrip. In de bovenbouw ligt het zwaartepunt op begrijpend en 

studerend lezen. 

 

Voor de vakken spelling en taal is de gebruiken we de taalmethode Staal. In groep 1 tot en met 3 wordt 

een basis gelegd voor de mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, woordenschat en 

taalbeschouwing. Vanaf groep 4 wordt systematisch gewerkt aan leerlijnen die in het verlengde 

daarvan liggen: spelling, grammatica, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, taalbeschouwing en 

stellen.   

Een groep enthousiaste ouders verzorgt de schoolbibliotheek. Het assortiment bestaat uit lees- en 

informatieve boeken. Ieder jaar worden er nieuwe, recente boeken aangeschaft. Alle kinderen kunnen 

daar leesboeken lenen, de oudere kinderen mogen ook informatieve boeken lenen voor het maken 

van een werkstuk. Het ruilen gebeurt onder schooltijd. De boeken mogen niet mee naar huis.  

 

Rekenen    

We werken met de digitale methode Wereld in Getallen 5. De laatste didactische inzichten en de 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in deze nieuwe methode verwerkt. Wij werken digitaal 

daar waar het kan en op papier daar waar het moet. Naast een algemeen deel biedt deze methode 

ook maatwerk. Leerlingen werken aan eigen rekendoelen waarbij de leerkracht elke individuele 

leerling kan volgen en aansturen. Binnen de nieuwe Wereld in Getallen wordt ook aandacht besteed 

aan de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Het Spectrumbeleid COBI sluit hier goed bij aan.   
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Schrijven        

We gebruiken de schrijfmethode Schrijven leer je zó. Deze methode leert de kinderen de letters, 

woorden en zinnen los te schrijven. Indien u wilt beginnen met het schrijven van bijvoorbeeld de eigen 

naam, gebruik dan deze letters, cijfers en leestekens die hier staan afgedrukt en let op de pengreep. 

Op de infoavond aan het begin van het schooljaar 

krijgen de ouders van onze kleuters de letters op 

papier mee naar huis. 

 

Godsdienstige vorming   

CBS De Wiekslag is een protestants-christelijke 

basisschool die openstaat voor iedereen die zich 

thuis voelt bij onze manier van leven en werken. 

Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de 

keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.   

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Enkele malen per week wordt 

er een bijbelverhaal verteld. Het thema uit het verhaal kan bij de kleinsten “spelenderwijs“ worden 

aangeduid. Hier gaat het om het aanvoelen van de relatie met het eigen leven. Het accent ligt op 

geborgenheid.   

Bij de middenbouw wordt binnen hun leefwereld ingegaan op de vragen n.a.v. het bijbelverhaal, terwijl 

in de bovenbouwgroepen op een andere wijze om wordt gegaan met levensvragen in relatie tot de 

bijbel. De methode "Kind op maandag" (uitgeverij Kwintessens) bevat, naast de vertellingen, veel 

didactische tips en verwerkingen.  

We besteden ook aandacht aan de leefomstandigheden van mensen die, ver weg of dichtbij, het 

minder goed hebben dan wij.  We willen de daad ook bij het woord voegen en daarom zamelen we 

geld in voor ‘goede doelen’. Dat doen we in projectvorm: enkele malen per jaar zal een goed doel 

onder de aandacht van de leerlingen worden gebracht en willen we geld ophalen voor dat betreffende 

goede doel. Zo raken leerlingen meer betrokken 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling - Kanjertraining 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis 

voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 

goed te houden of te verbeteren.  

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich 

op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 

omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 

interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is 

belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en 

de situatie recht doet. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: 

vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, 

ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 

duurzaamheid.  

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het Nederlands 

Jeugdinstituut als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid 

leerlingvolgsysteem (Kanjer Volg- en Adviessysteem) dat erkend is door de Cotan en door de 
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Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Op onze school 

zijn alle leerkrachten gecertificeerd om Kanjertraining te geven. 

Wereldoriëntatie – Blink wereld geïntegreerd  

In de middagen 

krijgen de kinderen 

van groep 3 

 t /m 8 geïntegreerd 

zaakvakkenonderwijs met de methode Blink. Deze methode biedt 

thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie 

(geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek) in samenhang is daarbij het 

vertrekpunt, in plaats van losse vakken. Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen 

onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen 

en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt 

geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek 

op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor 

wereldoriëntatie en de 21e-eeuwse vaardigheden worden gedekt. 

 

Engels   

In alle groepen wordt Engels gegeven. De methode Join in die wij gebruiken, is een actieve methode 

Engels die enthousiast maakt en in beweging brengt. Kinderen werken toe naar eindopdrachten en 

passen meteen toe wat ze hebben geleerd. Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar het 

communiceren. Met Join in leren kinderen Engels op een actieve manier. 

 

Verkeer   

In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen. Dat bestaat uit een theoretisch en een 

praktisch gedeelte. 

 

ICT 

Onze leerlingen leren in de 21e eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden door het bedrijfsleven als 

belangrijk worden gezien. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw 

vaardigheden als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ICT- 

vaardigheden een belangrijk rol spelen. Als school vinden wij de integratie 

van ICT  in ons onderwijs een belangrijk aspect. Daarom beschikt de school 

over een prima werkend netwerk. De leerlingen uit de groep 1 en 2 werken 

een aantal momenten in de week met iPads ter verwerking van de 

aangeboden stof. Alle leerlingen van groep 3 beschikken over een eigen iPad 

en alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben de beschikking over een eigen 

laptop. De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben hun eigen Office-account.  

De ICT-lessen worden gegeven door de leerkracht en de ICT-coördinator. We gebruiken hierbij 

Digiwijzer, een leerlijn voor digitale geletterdheid. De inhoud van de lessen is gevarieerd. De domeinen 
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mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT-basisvaardigheden komen aan 

bod. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan het (samen)werken in SharePoint.  

Aan het begin van groep 6 wordt de mogelijkheid geboden om (tegen een zeer gereduceerd tarief) een 

typecursus te volgen van het programma Typeworld. 

 

Bewegingsonderwijs   

Ons bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht aan de groepen 3-8. De lessen worden 

één keer per week gegeven in de gymzaal aan de Lijsterlaan en in de Rijneveen. Gymkleding en niet 

afgevende schoenen zijn verplicht. De groepen 1/2 krijgen elke dag tijd om te bewegen, ze gymmen in 

het speellokaal (gymschoentjes zijn voldoende) en spelen buiten op het plein. 

 

Creatieve vorming 

Door middel van lessen, en activiteiten worden kinderen uitgedaagd zich te uiten in beeld, muziek dans 
of drama.  Om de muzieklessen te versterken werken we in ook dit schooljaar samen met muziek-, 
zang- en dansschool Jay’s Place. De groepen 1 t/m 4 krijgen muziekles en de groepen 5 t/m 8 leren een 
instrument te bespelen. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijk afsluiting.   

 

Huiswerk  

In de onderbouwgroepen wordt geen huiswerk meegegeven. We vinden dat kinderen zoveel mogelijk 

moeten spelen na schooltijd. Voor de bovenbouw gelden afspraken. We bouwen het geven van 

huiswerk op als voorbereiding op de middelbare school. Het huiswerk kan bestaan uit leer- en 

maakwerk. 

 

Excursies en buitenschoolse activiteiten 

Met buitenschoolse activiteiten worden activiteiten bedoeld die onder schooltijd plaatsvinden. Te 

denken valt aan theater- en toneelbezoek, excursies naar een kinderboerderij, dierentuin of museum, 

schoolreisjes, schoolkamp, sportdagen enz. We gaan er van uit dat alle leerlingen aan de activiteiten 

deelnemen. 
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OPBRENGSTEN 
 

Inspectie van Onderwijs  

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. 

De inspectie heeft in de periode oktober - december 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 

Spectrum-SPCO. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een positieve beoordeling.  

De Spectrum scholen rapporteren twee keer per jaar naar het bestuur over de opbrengsten, de 

onderwijskundige ontwikkelingen en het gevoerde personeelsbeleid. Er worden interne audits 

gehouden om elkaar scherp te houden en er zijn veel kenniskringen waar medewerkers kennis en 

ervaring kunnen uitwisselen om modern onderwijs vorm te geven.   

Alle gegevens over de kwaliteit van de scholen worden vermeld op de site van 

www.scholenopdekaart.nl en in het Spectrum bestuursverslag, zie www.spectrum-spco.nl.  

Daarnaast vinden er schoolbezoeken plaats door de onderwijsinspectie. De Wiekslag is voor het laatst 

in 2020 bezocht door de onderwijsinspectie. 

 

Tevredenheidonderzoeken   

Eenmaal per twee jaar houden wij een tevredenheidonderzoek onder de ouders, medewerkers en 

leerlingen in de hoogste groepen van onze Spectrumscholen. Recentelijk zijn deze onderzoeken 

afgenomen in 2021. Hieruit kwam de score 7,9. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek worden 

gekoppeld aan de evaluaties van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Zaken die onder de 

maat blijven, worden aangepakt. Zaken die goed zijn worden geborgd. Op die manier zijn we 

voortdurend bezig om onszelf te verbeteren.   

 

Opbrengstgericht werken  

Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is een belangrijk onderwerp op de 

beleidsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderzoek toont aan dat 

leerresultaten verbeteren als scholen daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken. Kenmerkend voor 

opbrengstgericht werken is:   

▪ Het werken vanuit hoge verwachtingen.  

▪ Het stellen van doelen op alle niveaus.  

▪ Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en het onderwijsproces.  

▪ Het meten en analyseren van opbrengsten: ‘Signaleren wij trends?’   

▪ Het gericht reflecteren op het onderwijsproces.   

▪ Het bijstellen van de instructie, het programma en soms de doelen.   

 

Op onze school betekent dat, dat deze schoolontwikkeling in ons schoolplan is verwoord voor de 

komende vier schooljaren. Het wordt per schooljaar in ons jaarplan opgenomen en vertaald in 

doelstellingen die we willen realiseren. Ook wij zullen alles in het werk stellen om de resultaten van de 

kinderen, waar nodig en mogelijk, omhoog te brengen. Steeds meer wordt de klassenorganisatie 

daarop afgestemd, kijken we naar de opbrengsten om direct acties in te zetten. We zijn intensief bezig 

met onze instructiekwaliteit, het juiste gebruik van de methoden, onderlinge afstemming en ook met 

de urentabel.  
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Doelen   

We hebben ons een aantal doelen gesteld t.a.v. het lezen, spelling en rekenen; de zogenaamde 

‘basisvaardigheden’. Bij het technisch lezen hebben we ons als doel gesteld dat aan het eind van een 

bepaalde groep een bepaald niveau wordt behaald.   

groep  rapport 1  rapport 2  

3  M3  E3  

4  M4  E4  

5  M5  E5  

6  M6  E6  

7  M7  E7  

8  -   -  

 

In alle groepen zijn er naast zeer sterke ook zwakke lezers, waardoor het door ons gewenste niveau 

niet altijd behaald wordt. De kinderen die niet het gewenste resultaat bereiken, krijgen hulp die vooral 

gericht is op uitbreiding van de instructie op leesgebied. We geven de kinderen meer oefentijd op 

gebied van het leren lezen. 

 

Bij de leergebieden technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde streven we ernaar 

dat minstens 75% van de kinderen het niveau A, B of C van het Cito-leerlingvolgsysteem behalen. De 

kinderen die niveau A, B, of C niet hebben behaald, krijgen hierin extra ondersteuning of werken op 

hun eigen niveau. Ons ambitieniveau ligt op 80% score binnen A, B en C. De resultaten van de kinderen 

worden goed bekeken en besproken. Op die manier kunnen we alles beter afstemmen op de behoefte 

van het kind en de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.   

 

Leerlingvolgsysteem  

Op onze school gebruiken we een aantal toetsen om de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig te 

kunnen volgen en zo nodig tijdig bij te kunnen sturen. Tijdens de kleuterjaren gebruiken we het 

leerlingvolgsysteem ‘Leerlijnen jonge kind’. Vanaf Groep 3 gebruiken we het Cito-leerlingvolgsysteem 

voor de vakken Technisch Lezen, Begrijpend lezen, Spellen en Rekenen/Wiskunde. De resultaten 

worden toegevoegd aan de rapporten van de kinderen. Naast de cito-toetsen maken we gebruik van 

methode gebonden toetsen. Zo kan de leerkracht zien of de leerlingen de stof goed beheersen, voor 

er wordt overgegaan naar het volgende niveau. In groep 8 gebruiken we afsluitend de Cito-Eindtoets. 

Alle toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Met die feedback kunnen wij 

ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.  

 

Opbrengsten van ons onderwijs  

Uiteindelijk zijn we benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast belangrijke zaken als 

het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en het zorg dragen voor het 

welbevinden van de kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg 

belangrijk. Om te weten te komen hoe goed het met het aanleren van deze vaardigheden gaat, kijken 

wij naar de opbrengsten van de school. Sinds januari 2016 beoordeelt de Inspectie van het onderwijs 

alleen nog de eindopbrengsten van een school. Voor tussentijdse opbrengsten geeft de inspectie geen 

richtlijnen voor normering meer. Spectrum heeft met betrekking tot de tussentijdse opbrengsten voor 

haar eigen scholen ambitienormen gesteld. Deze normen zijn ‘strenger’ dan de voormalige normen 
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van de inspectie. De tussentijdse opbrengsten van De Wiekslag worden afgezet tegen de Spectrum 

ambitienormen en vergeleken met de opbrengsten van de andere Spectrumscholen. Zo ontstaat er 

een reëel criterium dat ons inzicht geeft in onze opbrengsten.   

 

Eindopbrengsten 

 De Wiekslag Landelijk 

2022 539,2 535,2 

2021 536,2 534,5 

2020  geen afname geen afname 

2019 535,9 535,7 

 

Uitstroom PO naar VO 

 

Kwaliteit en scholing 

Elk schooljaar beoordelen we opnieuw welke terreinen versterking en/of ontwikkeling nodig hebben. 

De keus van te vernieuwen terreinen berust op het eigen inzicht van het team m.b.t. maatschappelijke 

veranderingen, inspectieadviezen en gegevens uit de ouder- en leerling enquête.  

Door klassenconsultaties van de directeur, IB’er en extern deskundigen trachten we de leerkrachten 

in de groep te volgen en te ondersteunen. Op die manier kunnen we met elkaar de doorgaande lijn in 

de school zoveel mogelijk bewaken, de kwaliteit hooghouden en waar nodig de 

leerkracht ondersteunen.   

Scholing van leraren vindt zowel individueel als in teamverband plaats. Onze school werkt onder 

andere samen met de schoolbegeleidingsdienst 1801 jeugd & onderwijsadvies (eerder bekend als 

OnderwijsAdvies), Octo en CED.  
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PASSEND ONDERWIJS EN ZORG 
 

Passend Onderwijs  

In Nederland geldt de wet voor Passend Onderwijs. Dit betekent dat ieder kind dat aangemeld wordt 

op een school voor basisonderwijs een passende plaats moet krijgen voor het juiste onderwijs.  

In 98% van de aanmeldingen is dat de school waar het kind wordt aangemeld. Een klein deel van de 

leerlingen heeft echter extra ondersteuning nodig en zou in het basisonderwijs niet tot zijn recht 

komen. Om die reden hebben we in Nederland speciale basisscholen, maar ook scholen voor Speciaal 

Onderwijs. Bij de aanmelding wordt gekeken waar het kind zich het beste kan ontwikkelen. Is er een 

hulpvraag bij aanmelding dan wordt beoordeeld of de school die specialistische kennis of 

voorzieningen in huis heeft.  

 

Van belang vinden we het om een goed onderscheid te maken tussen de zorg die een kind nodig heeft 

en het onderwijs. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Als een leerling 

extra zorg nodig heeft, dan is voorwaarde voor plaatsing dat deze zorg verleend kan worden door de 

daarvoor aangewezen instellingen. Daarnaast is het uiteraard van belang, dat we onderwijskundig 

voldoende toegerust zijn om deze leerling verder te kunnen helpen met leren.  

Tussen de basisschool en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs zit ook nog een mogelijkheid om 

voor kinderen extra voorzieningen aan te vragen, zodat ze met die ondersteuning op de gewone 

basisschool kunnen blijven. Het is tenslotte het fijnst als het kind in de eigen omgeving naar school 

kan. We spreken bij zo’n voorziening over een arrangement en deze wordt afgegeven door het 

samenwerkingsverband PPO Delflanden (www.ppodelflanden.nl) waar Spectrumscholen onder vallen. 

Hoewel we dus serieus zullen bespreken of een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op één van 

onze scholen geplaatst kan worden, is het goed mogelijk dat we in het belang van de leerling of van de 

school (en de leerlingen die daarop zitten) zullen besluiten niet tot plaatsing over te gaan. Een 

beslissing over plaatsing wordt uiterlijk binnen 6 weken genomen nadat de betreffende leerling 

formeel is aangemeld. Binnen het samenwerkingsverband wordt dan gezocht naar de juiste 

onderwijsinstelling en ouders worden dus geholpen van aanmelding tot uiteindelijke plaatsing. We 

raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact met de directeur 

van de school op te nemen.    

 

Passend Onderwijs op De Wiekslag  

Ieder kind dat aangemeld wordt op een school voor basisonderwijs moet een passende plaats krijgen 

voor het juiste onderwijs. Meestal is dat de school waar het kind wordt aangemeld, maar er zijn 

uitzonderingen. Een klein deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig en zou in het 

basisonderwijs niet tot zijn recht komen. Bij aanmelding bij onze school kijken we waar het kind zich 

het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling, daarom 

kijken we altijd of we de juiste zorg kunnen verlenen. We vragen ons af: hebben we die specialistische 

kennis en voorzieningen in huis? 

Andere kinderen moeten geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Daarnaast is het van belang dat 

we onderwijskundig voldoende toegerust zijn om de leerling verder te helpen met leren. Soms is het 

een goede optie om voor kinderen extra voorzieningen aan te vragen zodat ze met die ondersteuning 

op de gewone basisschool kunnen blijven. Het is tenslotte het fijnst als het kind in de eigen omgeving 

naar school kan.  
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We kijken altijd serieus of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen 

plaatsen, maar het is niet altijd mogelijk. Een beslissing over plaatsing wordt uiterlijk 10 weken 

genomen nadat de betreffende leerling formeel is aangemeld. Binnen het Samenwerkingsverband 

wordt dan gezocht naar de juiste onderwijsinstelling en ouders worden geholpen van aanmelding tot 

uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig 

contact met de directeur van de school op te nemen. 

Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de 

aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van 

uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle 

ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.  

Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij 

rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen 

voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer!  

 

Zorg aan het jonge kind 

Vanaf de aanmelding (in de meeste gevallen groep 1) start de zorg omtrent ‘het jonge kind’. Bij de 

intake informeren wij naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie gaat naar de 

groepsleerkracht en intern begeleider. De zorg voor het jonge kind realiseren we binnen ons onderwijs. 

De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan 

het spelen zijn. Het is immers van 

groot belang vroegtijdig te 

signaleren. Hoe eerder duidelijk 

wordt wat de onderwijsbehoeften 

zijn van een kind hoe beter we ons 

onderwijs passend kunnen maken. 

De activiteiten met hun specifieke 

doelen liggen vast in een 

groepsplan.  

 

Extra ondersteuning in de klas en 

remedial teaching   

De extra ondersteuning in de klas 

vindt plaats in alle groepen en bestaat uit programma’s die langer dan een paar weken lopen. Het kan 

voorkomen dat een leerling een geheel eigen programma volgt voor een bepaald vakgebied.   

Remedial teaching wordt buiten de klas gegeven aan kinderen die een grotere leerachterstand 

hebben. Per week worden die kinderen enkele malen, alleen of in kleine groepjes, bijgewerkt.  

In de praktijk vindt remedial teaching gedurende een korte periode plaats. De nadruk van remedial 

teaching ligt in de groepen 2 t/m 4. De IB’er is de motor achter deze kwaliteitszorg. 

De ouders van de leerlingen die remedial teaching of extra ondersteuning in de klas nodig hebben, 

worden uiteraard geïnformeerd. Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de IB’er.    

Op De Wiekslag combineren we klassikaal lesgegeven met extra instructie aan kleine groepjes 

kinderen. Er zijn tijdens de lesdag regelmatig momenten dat de kinderen zelfstandig werken of 

samenwerkend leren, met veel differentiatie in meer- en minderwerk. Diverse methoden geven 
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basisstof en extra stof. De basisstof is in principe voor iedereen; de extra stof is voor die leerlingen die 

klaar zijn met de basisstof en zelfstandig verder kunnen.  

De leerkracht kan intussen extra instructie en/of oefening geven aan de leerlingen die dat nodig 

hebben. Het een en ander zal blijken uit observaties en resultaten van het werk van de leerling.   

 

1e niveau: zorg in de groep   

Blijkt uit resultaten en observaties dat een leerling moeite heeft met de leerstof of dat de stof  te 

gemakkelijk is, dan gaat de leerkracht extra aandacht en middelen geven en komt er differentiatie in 

meer- en minderwerk. Hier wordt melding van gemaakt tijdens het 10-minutengesprek of tussendoor.   

2e niveau: extra zorg in de groep   

Op basis van observaties in de groep, de uitslagen van methode gebonden toetsen en van het Cito-

leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Het Citoleerlingvolgsysteem 

deelt leerlingen in op basis van gemaakte toetsen op A-, B-, C-, D- of E-niveau. Het D-niveau is zwak, 

het E-niveau (in combinatie met gelijke resultaten in de groep) is zorgwekkend.  Op basis van alle 

beschikbare gegevens wordt in kaart gebracht wat het probleem is. In het groepsplan of 

handelingsplan, waarin staat waar, wanneer en hoe de hulp georganiseerd is, staat beschreven hoe er 

wordt gehandeld om de leerling weer op het niveau van de klas te brengen.  Leerlingen die op de 

methodeonafhankelijke toetsen regelmatig een (hoge) A-score hebben, zullen we in of buiten de groep 

stimuleren met extra uitdagend werk. Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld.   

3e niveau: speciale zorg na intern onderzoek  

Blijkt uit de evaluatie van de plannen dat de geboden hulp niet voldoende was, dan wordt er een 

beroep gedaan op de IB/RT. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld (in principe voor 10 

weken) door de leerkracht of de remedial teacher, eventueel in samenspraak met de intern begeleider, 

of de leerling wordt meegenomen in de zorggroep van het groepsplan(nen). Indien nodig gaat de 

remedial teacher hulp bieden. Dit kan zowel binnen als buiten de klas.  De IB’er kan een beroep doen 

op externe hulp, bijvoorbeeld van de schoolbegeleidingsdienst of van het samenwerkingsverband 

(SWV). Ouders worden door de IB’er op de hoogte gesteld en indien mogelijk bij het proces betrokken.   

 4e niveau: speciale zorg na extern onderzoek  

Bij leerlingen, waarvoor het D- en/of E-niveau gezien hun capaciteiten het hoogst haalbare is, wordt 

door de leerkracht en IB’er gekeken welke leerstof minimaal moet worden aangeboden. Deze 

leerlingen kunnen binnen de methode de aangepaste lesstof volgen. De cijferbeoordeling in het 

rapport wordt niet aangepast, wel wordt verteld dat de leerlingen aangepaste lesstof volgen.    

5e niveau: verwijzen naar SBO / SO   

Het is mogelijk dat voor sommige kinderen extra begeleiding niet voldoende is om tot een optimale 

ontwikkeling te komen.  

Als school of het kind ondanks intensieve hulp en begeleiding de grens van de mogelijkheden bereikt 

heeft, gaan we over tot doorverwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal 

Onderwijs (SO). Het kind is dan al of wordt aangemeld bij het samenwerkingsverband PPO Delflanden. 

Het samenwerkingsverband besluit of een kind al dan niet een beschikking krijgt en wordt 

doorverwezen. Dit besluit wordt altijd in overleg met ouders genomen. De intern begeleider draagt er 

zorg voor dat het betreffende kind aangemeld wordt bij het samenwerkingsverband. Schriftelijke 

toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. De ouders worden vooraf geïnformeerd en worden 

betrokken bij het gehele proces. 
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Koers VO 

Als de verwachting is dat uw zoon of dochter aan het eind van de basisschool door bepaalde 

omstandigheden gebaat is bij extra begeleiding/ondersteuning in het Voortgezet Onderwijs, kan er 

een onderzoek plaats vinden door KOERS VO. Dit is een instantie die zorgleerlingen van de basisschool 

onderzoekt en aan de hand van de resultaten kan bepalen naar welk vervolgonderwijs een leerling het 

beste toe kan gaan. Het gaat dan om scholen waar de desbetreffende leerling de zorg kan krijgen die 

nodig is om het vervolgonderwijs te kunnen volgen. 

 

Verrijkingsaanbod 

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen geldt, net als voor de andere leerlingen op onze school, dat zij 

een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling moeten kunnen doormaken binnen een vaste groep en 

dat zij zich competent en veilig voelen. Ook deze leerlingen willen leren, daarom komen we hen 

tegemoet in de ontwikkeling van intellectuele capaciteiten. De reguliere leerstof biedt hen in het 

algemeen onvoldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Door het compact aanbieden van 

het standaardprogramma bij rekenen en taal en het aanbieden van uitdagende leerstof proberen we 

aan te sluiten bij hun behoeften en denkniveau.  

De begeleiding van deze kinderen kan behoorlijk verschillen. In het algemeen kan gesteld worden dat 

meer- en hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben aan uitdagende leerstof.   

 

Groep 9  

Op CBS De Wiekslag hebben we groep 9 ingericht als meerwerkgroep. In groep 9 krijgen leerlingen 

door een deskundige leerkracht extra verdieping en verrijking van de leerstof aangeboden. Er wordt 

gewerkt aan allerlei verschillende thema’s en het ‘leren leren’ met daarbinnen zeker ook de 

vaardigheden als organiseren en presenteren, komen aan bod. Een kind komt niet zomaar in 

aanmerking voor de groep 9. Bij de selectie wordt gekeken naar de prestaties in de klas en de 

leerbehoeftes van het kind. We werken volgens ons protocol begeleiding meer- en hoogbegaafde 

leerlingen.    

 

Prismaklas  

Voor meer- en hoogbegaafden is er bovenschools de Prismaklas. Dit is een klas voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen die meer nodig hebben dan het aangeboden meerwerk in groep 9. De 

prismaklas is voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de acht Spectrumscholen zitten. De 

leerstof die wordt aangeboden doet een beroep op de specifieke leereigenschappen van een 

(hoog)begaafde leerling. Leerlingen worden aangemeld voor de prismaklas op initiatief van de IB'er na 

overleg met de eigen leerkracht en de ouders van het betreffende kind. 

 

Talentum 

In het schooljaar 2021-2022 is Spectrum gestart met Talentum. Talentum is een speciale lesplaats voor 

leerlingen, die naast begaafde capaciteiten, ook belemmerende gedrags- en/of leerproblemen ervaren. 

Leerlingen waarbij de ontwikkeling op school stagneert, worden bij Talentum begeleid zodat zij op een 

passende manier kunnen deelnemen aan onderwijs. Dit wordt in samenwerking gedaan met PPO 

Delflanden. De aanmelding en plaatsing van leerlingen voor Talentum loopt via PPO Delflanden. 

Bij Talentum wordt er gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden van de leerling: lichamelijke, 

emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Het is van belang de kwaliteiten en uitdagingen van de 

https://www.ppodelflanden.nl/contact
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leerling in kaart te brengen. Rekening houdend met de behoeften van de leerling, wordt de ontwikkeling 

gestimuleerd. De ontwikkeling van de leerling zal in stappen gaan, die passen bij de mogelijkheden van de 

leerling, op een bepaald moment. 

 

Jeugdcoach op school (JOS)  

Met ingang van het jaar 2020 is de Jeugdcoach op school (JOS) een nieuwe hulpverlener binnen het 

jeugdhulpaanbod van de gemeente Lansingerland en zal op alle basisscholen en middelbare scholen 

een vast gezicht werkzaam zijn. De JOS combineert de functies van de schoolmaatschappelijk werker 

en de jeugd- en gezinscoach en is verbonden aan een school maar biedt ook onafhankelijke jeugdhulp. 

Marcia Haddad is de JOS voor De Wiekslag. 

Scholen signaleren problemen van kinderen en gezinnen en proberen het kind en de ouders 

handvatten te bieden bij hulpvragen. Het vinden van de juiste (jeugd)hulp is voor scholen soms 

moeilijk. Door een vaste jeugdcoach te verbinden aan school vergroot dat voor scholen, ouders en 

kinderen de laagdrempeligheid. We proberen hiermee in een integrale aanpak te voorzien waarbij 

aandacht is voor de school- én voor de thuissituatie. 

 Een JOS doet het volgende:  

· Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals  

· Consultatie en advies aan onderwijs-professionals over hoe te handelen in de klas 

· Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school  

· Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school.  

· Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en 

verwijzen naar Team Jeugd  

Elke school krijgt een JOS aangewezen die op vaste momenten op 

school aanwezig is. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen er 

terecht met vragen. De Jos-er kan ingeschakeld worden in overleg 

met school of via het Team Jeugd. De Jos-er fungeert ook als 

sparringpartner voor de schoolprofessionals. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  

Desgewenst kunnen school, ouders en/of leerlingen een beroep 

doen op het Jeugdzorgteam van het CJG. Dit team bestaat o.a. uit 

een jeugdarts en een sociaal verpleegkundige. Mocht u vragen 

hebben over het opvoeden en/of opgroeien van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken bij het 

CJG. Contactgegevens CJG: CJG Lansingerland Noorderparklaan 14 2662 DJ Bergschenhoek 010- 20 10 

110 www.cjglansingerland.nl 

 

Schoolziekteverzuim   

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet 

naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en 

daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten 

van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.   
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Zorgteam op school   

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan 

de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om 

deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht. 

 

Jeugdverpleegkundige op school  

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 

jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die 

verbonden is aan de school van uw kind, is:  

Simone Termoshuizen 

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000  

E-mail: s.termoshuizen@cjgrijnmond.nl 

 

Meldcode huiselijk geweld  

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling. In het kort houdt dit in:  

1. Signalen in kaart brengen.  

2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld via Veilig Thuis.  

3. Gesprek met ouders en betrokkenen.   

4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele 

onveiligheid. Bij twijfel Veilig Thuis raadplegen  

5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis. 
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OUDERBETROKKENHEID 
 

Een school staat of valt met het samenwerken van ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen 

een belangrijke taak. U als ouder kiest de school, verzorgt het kind en bent verantwoordelijk voor 

essentiële zaken zoals het op tijd naar bed brengen, op tijd op school zijn, enz. Het is voor kinderen 

heel belangrijk dat er thuis belangstelling is voor wat er op school gebeurt. In de hogere groepen kan 

hierbij de nadruk liggen op het tonen van interesse voor het opgegeven huiswerk. Die belangstelling 

stimuleert uw kind om zijn best te doen en goede prestaties te leveren.    

  

Een goede communicatie tussen ouders en de 

school vinden wij van groot belang. Daarom 

verwachten wij dat u de informatie- en 

rapportmomenten bezoekt en dat u bij vragen of 

problemen contact opneemt met de school. Met 

behulp van de medezeggenschapsraad proberen 

wij de communicatie goed te houden en indien 

nodig te verbeteren.  

 

Contactmomenten en - middelen 

 

•  Incidenteel contact   

Soms is het wenselijk dat we een gesprek met elkaar 

hebben. Dat kan individueel of met alle ouders van 

een groep. Zowel de leerkracht als de ouders 

kunnen daartoe het initiatief nemen. Indien er 

problemen zijn is het wenselijk om eerst met de 

leerkracht contact op te nemen. In overleg worden 

vervolgstappen ondernomen.       

 

• Kijkwijzergesprek   

Voor de jongste kleuters maken we gebruik van de Kijkwijzer. De ouders vullen hierop hun bevindingen 

van het kind thuis in en de leerkracht vult hierop de bevindingen van het kind op school in. In het zgn. 

kijkwijzergesprek worden de wederzijdse bevindingen besproken.    

 

• Rapport- en voortgangsgesprekken  

In november vindt het eerste voortgangsgesprek plaats tussen leerkracht, leerling en ouders. Naast de 

vorderingen wordt besproken hoe het met het kind gaat, of hij/zij plezier beleeft op school, waar het 

kind belangstelling voor heeft, of het lukt met het huiswerk. Dit zijn enkele onderwerpen die besproken 

zullen worden. Met de leerlingen van groep 8 wordt het voorlopig advies besproken. De kinderen 

ontvangen twee keer in het jaar een rapport. Hierin zijn de vorderingen en resultaten van het kind 

beschreven. Deze rapporten verschijnen na een periode van ongeveer twintig weken. In februari is er 

de uitnodiging om het eerste rapport te bespreken. Aan het einde van het schooljaar is er de 

mogelijkheid tot een laatste gespreksmoment.  
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• Informatieavond   

Aan het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats voor iedere groep. De leerkracht 

geeft uitleg en informatie over het reilen en zeilen in de groep. De materialen waar uw kind dagelijks 

mee werkt kunnen bekeken worden. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen aan de leerkracht.   

 

 

• Informatiebrief   

Om van alle schoolse zaken op de hoogte te blijven verschijnt er regelmatig een informatiebrief. Hierin 

staat een overzicht van alle activiteiten, vrije dagen of veranderingen in het rooster en andere 

belangrijke, schoolse zaken. De brieven zijn genummerd en worden verstuurd per e-mail. Ook op de 

website is de informatiebrief te vinden.   

 

• Website  

Op de website is veel actuele informatie over de school en over de activiteiten op school terug te 

vinden. Ook geldende regels en afspraken, documenten over de kwaliteit, protocollen en nuttige 

formulieren treft u aan op de website.  

 

• Ouderportaal ParnasSys  

Ouders kunnen de resultaten van hun kind(-eren) volgen via het ouderportaal van ons 

leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Om op het ouderportaal te komen, kunt u de link op onze 

homepage gebruiken. Om in te kunnen loggen, hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.   

 

• Parro  

Parro is een digitaal communicatiemiddel. Via de Parro applicatie worden ouders op de hoogte 

gehouden van de activiteiten op school. Zo worden er nieuwsberichten, foto’s en filmpjes gedeeld met 

ouders.   
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De oudercommissie 

De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers van kinderen die op De Wiekslag zitten. Deze 

enthousiaste ouders ondersteunen bij de diverse (veelal feestelijke) activiteiten op school, zoals 

sinterklaasfeest, kerstviering, zomerfeest, afscheidsfeest groep 8 etc.   

De oudercommissie vergadert meestal één keer per maand. De oudercommissie is verantwoordelijk 

voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is gesteld op €47,50 per kind per jaar. 

Dit bedrag is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolreis. Aan het begin van het schooljaar zal de 

oudercommissie u hierover nader informeren. Het rekeningnummer van de OR is 

NL30RABO0132359111. De begroting wordt door de ouderraad opgesteld en vervolgens ter 

goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en de medezeggenschapsraad.   

De oudercommissie is geen inspraakorgaan. Als er vragen of problemen zijn van onderwijskundige 

aard, dan moeten deze worden voorgelegd aan de directie of de medezeggenschapsraad. Zaken die te 

maken hebben met buitenschoolse activiteiten, feesten e.d. kunnen worden voorgelegd aan de 

ouderraad.  

 

Ouderbijdrage  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch hopen wij dat u uw steentje wilt bijdragen. De 

ouderbijdrage wordt gebruikt voor uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals 

bijvoorbeeld het schoolreisje, excursies, traktaties t.g.v. Sint, Kerst, sportdag enz. Leerlingen die 

tussentijds bij ons op school komen, betalen naar evenredigheid. Uiteraard is deze bijdrage lang niet 

voldoende om alles te bekostigen. Indien nodig kan er een betalingsregeling worden afgesproken of 

gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing zodat de ouderbijdrage wel betaald kan worden.  

Bij inschrijving wordt gemeld hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Jaarlijks wordt het bedrag van 

de bijdrage opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld. De MR heeft hier een belangrijke stem in. Dit 

jaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage €47,50. Uiteraard zal het niet betalen van de 

vrijwillige ouderbijdrage niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen. 
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PRAKTISCH 
 

Schooltijden 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1 – 3 08.30-14.30 u 08.30-14.30 u 8.30-12.30 u 08.30-14.30 u 08.30-12.30 u 

groep 4 - 8 08.30-14.30 u 08.30-14.30 u 8.30-12.30 u 08.30-14.30 u 08.30-14.30 u 

 

In totaal wordt er dit jaar het volgende aantal uren lesgegeven:   

Groep 1 t/m 3:  940 uur (minimum is 880 uur)   

Groep 4 t/m 8:  1000 uur (minimum is 880 uur)     

 

Jaaragenda en studiedagen 

De jaarkalender met daarin de geplande studie- en vrije dagen vindt u in Parro. 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Pasen   7 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsweekend 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren  28 mei t/m 29 mei2023 

Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023 

 

Wie kinderen heeft in het voortgezet onderwijs: de voorjaars- en meivakantie vertonen per school veel 

verschillen in onze regio. Spectrum heeft zich georiënteerd op Rotterdam en niet op Den Haag, dat 

soms andere data hanteert.   

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Op onze school zijn kinderen welkom vanaf 4 jaar die in groep 1 t/m 8 onderwijs willen volgen en 

waarvan de ouders (de uitwerking van) het protestants christelijke karakter van onze school 

respecteren. 

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden? Belt of mailt u dan met onze directie voor een 

afspraak (info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl/010 529 0399), dan leiden we u graag rond door onze 

school en kunt u al uw vragen persoonlijk aan ons stellen. We zien u graag op onze school. 

 

Ziekmelden 

Indien een kind door ziekte, of andere oorzaak, niet op school kan komen, vragen wij u dit zo snel 

mogelijk door te geven. Dit i.v.m. de veiligheid van uw kind. Als een kind om 09.00 uur nog niet is 

afgemeld, gaat een leerkracht stappen ondernemen om uit te zoeken waar de leerling dan wel is. 

Mocht uw kind op school zich niet lekker voelen, dan kijken we dat even aan, maar als leerkracht kun 

je nooit bepalen hoe een kind zich echt voelt. De school neemt contact met u op als uw kind ziek is. In 

overleg met u wordt besloten of het kind zelf naar huis kan of opgehaald zal worden.     
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SOS-formulier   

Voor kinderen waarbij het voor school van belang is informatie te hebben over de gezondheid wordt 

een zgn. SOS-formulier ingevuld.   

 

Medicijngebruik   

Op school worden aan de kinderen geen 

medicijnen verstrekt zonder toestemming van de 

ouders. Dus als uw kind hoofdpijn o.i.d. heeft, 

geven wij geen pijnstillers, tenzij op de verklaring 

medicijngebruik toestemming is gegeven. In 

noodgevallen zullen we u bellen. Ook daarom is 

het weer van belang dat we over de juiste 

telefoonnummers beschikken. Spectrum heeft 

een speciaal protocol ontwikkeld m.b.t. 

medicijngebruik.  

 

Ongevallen  

Soms gebeurt er een ongelukje op school waarbij 

we twijfelen of we het zelf wel afkunnen. In 

voorkomende gevallen wordt u daarom gebeld 

om samen met uw kind even langs de dokter te 

gaan. Indien u om welke reden dan ook 

onbereikbaar bent, gaat een van ons met uw kind 

naar de dokter. In zeer ernstige gevallen wordt 

uiteraard eerst 112 gebeld.  

Voor het bovenstaande is het daarom van belang 

dat wij altijd over de juiste telefoonnummers beschikken. Als er telefoonnummers zijn die in de loop 

van het jaar veranderen, geeft u die dan ook meteen op school door. 

 

Verlof 

Verlofregeling Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden dan ook alle schooltijden op school 

verwacht. Alleen in de volgende situaties kan de directie u toestemming verlenen voor verlof:  

- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten.  

- Bij eerstegraads familie (ouders) maximaal 4 dagen.  

- Bij tweedegraads familie (broers, zussen of grootouders) maximaal 2 dagen.  

- Bij derdegraads familie (ooms, tantes, nichten, neven, overgrootouders) maximaal 1 dag 

- Bij een huwelijk van familie (eerste, tweede en derdegraads) in Lansingerland 1 dag, daarbuiten 2 

dagen.  

- Bij een 12 ½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksfeest of ambtsjubileum van familie (eerste en 

tweedegraads) binnen en buiten Lansingerland 1 dag.  

- Wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste 

twee weken tijdens de zomerschoolvakantie met vakantie kan, dan kan de directie het kind maximaal 

tien dagen vrij geven. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring. Dit verlof 

mag niet geclusterd aan een bestaande vakantie plaatsvinden.  

- Bij dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen uit het betreffende dorp vrijaf hebben.  
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- Bij de bevalling van de moeder/verzorgster/voogdes.  

- Bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen, met uitsluiting van 

andere vakanties dan die in punt 4  genoemd. De directie verleent geen verlof voor wintersport, 

carnaval, eerder vertrekken i.v.m. files enz.  

 

NB: Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.  

 

Verlof vragen  

Een dag vrij kunt u schriftelijk bij de directie aanvragen via het verlofformulier. Het aanvraagformulier 

kunt u op de website downloaden. Dat formulier levert u in bij de groepsleerkracht of de directie. 

(Eventueel voegt u een werkgeversverklaring bij.) U ontvangt zo spoedig mogelijk een kopie van het 

formulier terug, met daarop de door de directie ingevulde beschikking.  

 

Schoolverzuim 

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen  

Op onze school hechten we aan duidelijke voorschriften en goede omgangsvormen. Wanneer er 

sprake is van ongewenst gedrag van een leerling of een ouder kan dat uiteindelijk een reden zijn om 

tot schorsing of verwijdering van een leerling over te gaan. We denken hierbij aan overtredingen op 

het gebied van: omgangsvormen, ordeverstoring, structureel ongeoorloofd verzuim en schendingen 

van de algemeen geldende fatsoensnormen. Bij een eventuele schorsing of verwijderingsprocedure 

gaan we zeer zorgvuldig te werk. De regeling kunt u terugvinden op de website van Spectrum en die 

van onze school. 

 

Voorkomen en bestrijden (ongeoorloofd) schoolverzuim  

Om schoolverzuim te voorkomen houden wij nauwkeurig bij welke kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. 

Als ouders toch besluiten om hun kind(eren) ongeoorloofd te laten verzuimen behoort dat tot hun 

verantwoordelijkheid. De wetgeving op dit punt is de laatste jaren niet ingrijpend veranderd, de 

naleving echter wel. Er wordt sinds 2010 stelselmatig onderzoek gedaan naar ziekteverzuim voor of na 

de vakantie om te achterhalen of het niet gaat om ‘luxe’-verzuim. Scholen moeten hun zieken 

doorgeven en die dag vindt er controle aan huis plaats of een leerling echt ziek is. Ook de regeling bij 

het toekennen van extra vakantieverlof wordt streng nageleefd, hetgeen ertoe heeft geleid dat het 

verlof voor en na de schoolvakanties drastisch is teruggelopen. Wij adviseren dan ook bij een 

verlofaanvraag contact op te nemen met de directeur of leerplichtambtenaar en denk niet ‘dat regelen 

we later nog wel even’.  

 

Voorkomen en bestrijden lesuitval  

In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat lessen uitvielen doordat leerkrachten ziek waren of er 

geen goed personeel kon worden gevonden. Wij houden rekening met het feit dat in de komende jaren 

– gelet op het tekort aan leerkrachten – klassen vaker naar huis gestuurd worden. Natuurlijk zullen wij 

ons uiterste best doen om dit te voorkomen. Mocht de situatie zich in de toekomst voordoen dat wij 

een klas naar huis moeten sturen, wordt u op tijd ingelicht. Om de ouders in staat te stellen 

maatregelen te treffen om hun kinderen op te vangen, worden de eerste twee dagen dat er geen 

vervanging is door de school opgevangen. 
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Klachtenregeling  

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang. Wij hopen dat eventuele problemen 

uitgepraat kunnen worden. Allereerst met de mensen die het betreft, veelal de groepsleerkracht van 

uw kind. Lukt dat niet, dan kunt u bij de directeur terecht.  

 

Mocht u onverhoopt ook met de directeur niet tot een oplossing kunnen komen dan is uiteraard een 

gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur mogelijk. Wij gaan er dan wel van uit dat 

voorgaande stappen zijn doorlopen. Tevens is er een schoolcontactpersoon: Conny Bijwaard. Deze 

beschikt over de vastgestelde klachtenprocedure. De contactpersoon kan u op uw verzoek terzijde 

staan bij een zorgvuldige behandeling van uw vraag of probleem.   

 

Tevens kan de contactpersoon u in contact brengen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van 

het bestuur: mw. W. Vink, wvink6161@gmail.com.  De vertrouwenspersoon zal u bijstaan in een 

zorgvuldige behandeling van uw probleem en het eventueel indienen van een formele klacht. Wordt 

er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem dan kan uw klacht uiteindelijk worden 

voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie waarbij onze school is aangesloten.    

 

Is er een klacht over ongewenste intimiteiten, dan kunt u ook bij de schoolcontactpersoon uw klacht 

melden. De schoolcontactpersoon is het meldpunt binnen de school en vormt de schakel naar de 

externe vertrouwenspersoon. Zijn naam is bekend bij het bestuur en de contactpersoon op school. De 

contactpersoon en vertrouwenspersoon bewaren absolute geheimhouding. De vertrouwenspersoon 

is bekend met de emotionele en juridische aspecten van ongewenste intimiteiten en is op de hoogte 

van opvangmogelijkheden. Hij of zij begeleidt (ouders en/of verzorgers van) het kind bij verder te 

nemen stappen. Het bestuur heeft tevens een commissie samengesteld voor de behandeling van 

klachten van ongewenste intimiteiten. De volgende personen hebben daar zitting in: dhr. H. Bart, mw. 

H. Den Braber en mw. T. Klerk. Deze leden zijn van buiten de schoolgemeenschap. Het is hun taak een 

neutraal onderzoek naar de ingediende klacht te waarborgen. Zij verzamelen informatie en 

beoordelen of de klacht gegrond is. Als dat zo is, adviseren zij over de te nemen maatregelen die nodig 

zijn. Het bestuur bepaalt uiteindelijk welke maatregelen genomen worden.   

 

De informatie betreffende klachtenbehandeling ongewenste intimiteiten ligt ter inzage bij de 

directeur. Binnen Spectrum SPCO is een gedragscode voor alle bij Spectrum betrokken personen 

(medewerkers, ouders, leerlingen en andere bij de school betrokkenen) van kracht. U kunt deze 

gedragscode vinden op www.spectrum-spco.nl.    

 

Mocht u een school gerelateerde klacht hebben, dan kunt u eveneens naar de schoolcontactpersoon. 

Zij gaat met uw klacht aan de slag. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt vervolgens contact 

op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route 

het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.   

 

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U 

kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van 

Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de 

mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen.  
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U kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email 

mediation@onderwijsgeschillen.nl   

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-

2809590, fax 030-2809591. U kunt ook e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.    
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VEILIGHEID EN AFSPRAKEN 
 

Een van de belangrijke doelen die we nastreven is dat iedereen zich veilig, geborgen en geaccepteerd 

kan voelen op De Wiekslag. We willen ook een school zijn waar goede omgangsvormen en je houden 

aan de regels de gewoonte zijn. Regelmatig bespreken we met de kinderen hoe we met elkaar om 

gaan. 

 

We proberen de regels in de klassen op elkaar af te stemmen, aangepast aan de leeftijd. Toch kan het 

voorkomen dat er in de klas of op het plein onenigheid of plagerijtjes ontstaan. We willen u daarom 

vragen om van tijd tot tijd deze zaken ook met uw kind te bespreken en indien het kind zich niet veilig 

voelt naar de leerkracht toe te gaan om dit te bespreken.  

 

Afspraken in en rondom de school: 

▪ Het plein is om te spelen, dus wordt er niet gefietst.  

▪ Fietsen worden door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 in de vakken aan de zijkant van hun 

lokaal geplaatst; de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 stallen hun fiets in de daarvoor bestemde 

rekken. Het stallen is op eigen risico.  

▪ Op het plein en in de school zijn honden niet welkom.   

▪ Tijdens de pauze loopt er ondersteunend personeel buiten en houdt toezicht. Het hek gaat om 

08.20 uur open, de schooldeuren gaan om 08.25 uur open. Na schooltijd is er op het plein geen 

toezicht van leerkrachten.  

▪ Kinderen nemen thuis of op het schoolplein afscheid van hun ouders/verzorgers. De kinderen 

mogen om 08:20 uur, voordat de deuren opengaan, op het schoolplein komen.  

 

Luizencontrole 

Na iedere vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Dit wordt gecoördineerd door 

Conny Bijwaard. Wij werken steeds met het meest recente protocol. Als bij een kind hoofdluis wordt 

geconstateerd, dan worden de ouders direct op de hoogte gesteld en zal het kind zo snel mogelijk 

behandeld moeten worden. Bij de apotheek kunt u middelen en voorlichting krijgen over hoe de 

hoofdluis te bestrijden. 

 

Kledingvoorschriften  

Spectrum-SPCO heeft een regeling kledingvoorschrift opgesteld voor leerlingen, stagiaires en 

medewerkers. De regeling is wettelijk getoetst door de Commissie Gelijke Behandeling voordat deze 

is vastgesteld door het bestuur. U kunt hem nalezen op de website van Spectrum onder het kopje 

Personeel. 

 

Schoolmaterialen 

De kinderen ontvangen op school de materialen die ze nodig hebben gedurende een schooldag. We 

verwachten dat de kinderen met zorg omgaan met de materialen. Bij verlies of vernieling dient er een 

vergoeding voor het materiaal betaald te worden.   
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Drinken en eten 

Er is gebleken dat kinderen zich beter kunnen concentreren als ze tussendoor drinken. Daarom mogen 

ze onder schooltijd een bidon met water op tafel hebben staan. Deze bidon met het COBI-logo, kan op 

school worden gekocht. Gedurende de week blijft de bidon op school staan en zal ’s morgens worden 

gevuld en ’s middags worden geleegd. In het weekend gaan de bidons mee naar huis, zodat ze goed 

kunnen worden gereinigd en bacteriën geen kans krijgen. 

We gaan er van uit dat de kinderen een gezonde, voedende lunch meenemen. Dit betekent dat er niet 

gesnoept wordt. We zouden het op prijs stellen dat er gekozen wordt voor een gezonde traktatie bij 

feestelijkheden. 

 

Mobiele telefoons op school   

Op De Wiekslag is het volgende beleid ontwikkeld aangaande het gebruik van de mobiele telefoon:  

▪ Wanneer door kinderen een mobiele telefoon meegenomen wordt, is het van belang dat ouders 

zich realiseren dat dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal of beschadiging. Kinderen nemen 

op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapotgaat, gestolen 

wordt etc. is de leerkracht/school niet aansprakelijk.   

▪ Op het schoolplein en in de school is de mobiele telefoon uitgeschakeld. Bij aanvang van de les 

wordt de mobiele telefoon in het mandje neergelegd. Als de kinderen naar huis gaan, mogen ze 

hun telefoon weer pakken. Als een kind de telefoon wel gebruikt zonder toestemming van de 

leerkracht, dan wordt de telefoon ingenomen en wordt er contact met de ouders opgenomen om 

de telefoon te komen halen.   

▪ Onder mobiele telefoons wordt verstaan: alle apparatuur waarmee spraak- en datacommunicatie 

mogelijk is, maar ook alle apparatuur waarmee beeld en/of geluid weergegeven en/of opgenomen 

kan worden. Bijvoorbeeld ook: MP4-spelers, smartwatches, etc. 

 

Wet op de privacy (versus de veiligheid van een kind)  

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de wet op de privacy.   

Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen contact met externe organisaties opgenomen wordt zonder dat 

ouders hiervan in kennis gesteld worden. De schoolmaatschappelijk werkster en schoolarts worden 

gezien als interne organisaties.  

Er zijn uitzonderingen. Wanneer de veiligheid van het kind in het geding is en er gerede twijfel bestaat 

inzake geestelijke of lichamelijke verwaarlozing van een kind, is de school verplicht hiervan melding te 

maken (bij hoge uitzondering) zonder ouders op de hoogte te brengen. Dit kan via Veilig Thuis 

(voorheen AMK AanMeldpunt Kindermishandeling).  

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld 

(bij Spectrumscholen is dat de schoolmaatschappelijk werker) en werken met de landelijk verplichte 

‘meldcode huiselijk geweld’. Bij gerede vermoedens kan er ook gemeld worden binnen het SISA. Dit is 

een meldsysteem dat gebruikt wordt binnen diverse organisaties. Bij twee meldingen over één en 

hetzelfde gezin wordt overgegaan tot actie (hulp).  

De school gebruikt de website en Parro, een communicatiesysteem, om foto’s te laten zien van 

belangrijke gebeurtenissen binnen de school.  Wie bezwaar maakt tegen het discreet plaatsen van 

foto’s wordt geacht dit mee te delen aan de directeur van de school. Bij de inschrijving van de leerling 

wordt schriftelijke toestemming gevraagd.  
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Pestprotocol 

Naast de omgangsregels en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, hebben 

wij ook een beleid opgesteld omtrent het gedrag van kinderen. Een voortvloeisel uit dit beleid is het 

pestprotocol dat wij op school hanteren. We treden direct op tegen op tegen pesten waarmee we een 

signaal afgeven dat pesten bij ons op school niet wordt getolereerd. Hiermee proberen wij actief 

pesten te voorkomen en bestrijden. Als onderdeel van dit protocol werkt er één pestcoördinator op 

onze school. Dit is Conny Bijwaard. 
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SCHOOL EN OMGEVING 
 

Onze school onderhoudt contact met verschillende instanties.   

 

Samenwerking met scholen in Bleiswijk  

De directies van de basisscholen in Bleiswijk hebben regelmatig overleg met elkaar. Er worden 

afspraken gemaakt over bijvoorbeeld aanname van leerlingen, activiteiten en contacten met 

instellingen. 

 

Buitenschoolse opvang 

Wij werken samen Partou, de organisatie voor buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats voor en 

na school, tijdens bijzondere schooltijden (o.a. studiedagen, sportdagen, etc.) en hele dagen vakantie. 

www.partou.nl 

 

De levende tuin 

De schooltuin is een samenwerking van de Bleiswijkse basisscholen, Melanchthon Business School en 

de buitenschoolse opvang. De groepen 6 en 7 helpen mee met het onderhoud van de tuin en volgen 

daar natuurlessen. 

 

Samenwerkingsverband PPO Delflanden  

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen scholen voor basis- en speciaal onderwijs in het daartoe 

opgezette samenwerkingsverband. Hierin worden leerlingen die speciale zorg nodig hebben, 

besproken, onderzocht en eventueel geplaatst op een meer passende school.  

 

  

http://www.partou.nl/
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OVERIGE INFORMATIE 
 

Verzekering   

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering.  Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 

schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene 

geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De 

aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuurslid, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 

handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk  voor alles wat tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 

schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 

wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 

school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld tijdens de 

gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en 

wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 

door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) 

zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of 

tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 

veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van 

belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

Sponsoring   

Kader   

Het management van de scholen van Spectrum krijgt onder de hierna gestelde randvoorwaarden de 

mogelijkheid om door middel van gunning, fondsenwerving en sponsoring een derde geldstroom te 

verwerven. Het bestuur wil op dit terrein een voorzichtig beleid voeren en kent mede met het oog op  

afstemming een nadrukkelijke rol toe aan de directeur van de school.   

Randvoorwaarden   

Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. Sponsoring mag niet de 

objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, 

de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. Reclame die gericht is op leerlingen mag de 

leerlingen niet aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten van de sponsor af te 

nemen. Indien van scholen binnen de randvoorwaarden een tegenprestatie wordt gevraagd bij 

sponsoring, dan dient de MR om instemming gevraagd te worden. Indien een directeur gebruik wenst 

te maken van de mogelijkheid om door middel van gunning, fondsenwerving of sponsoring een derde 

geldstroom te verwerven dan dient vooraf de voorzitter van het College van Bestuur geïnformeerd te 

worden. De directeur dient een plan met betrekking tot gunning, fondsenwerving of sponsoring als 

voorgenomen besluit ter goedkeuring voor te leggen aan College van Bestuur.   
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CONTACTGEGEVENS 
 

Directie: 

Suzanne Potuijt (directeur) 

Marieke Paas (plaatsvervangend directeur) 

 

CBS De Wiekslag 

College van Bestuur: 

Adriaan van Zanten (uittredend voorzitter) 

Sonja Smit (voorzitter) 

Herman Wiegeraad 

 

Spectrum SPCO 

IJsvogellaan 1-3 Leeuwenhoekweg 18a 

2665 ES Bleiswijk 2660 AB Bergschenhoek 

 Postbus 96 

Tel 010-5290399 Tel 010-5221657 

www.cbsdewiekslag.net www.spectrum-spco.nl 

info.cbsdewiekslag@spectrum-spco.nl info@spectrum-spco.nl 

 

  

 

 

 


