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Voorwoord 
 
Alle mensen, waar ook ter wereld, in elke cultuur, leren. Uitgeleerd raken we nooit. Ook als volwassene leren 
we iedere dag. Juist hetgeen we in onze eerste jaren leren bepaalt feitelijk het lerend vermogen voor de rest 
van ons leven. Het is de basis, het fundament. Vandaar de basisschool. 
 
Als vier jarige worden de kinderen bij ons binnen gebracht door ouders/verzorgers die gewend zijn tot dan toe 
vrijwel de gehele verzorging en opvoeding op zich te nemen. Vanaf dat moment vertrouwen ouders hun 
grootste goed, hun kinderen, ‘zomaar’ toe aan de basisschool. Een grote verantwoordelijkheid voor de school, 
waar we ons terdege van bewust zijn. Letterlijk, maar ook figuurlijk, groeien de kinderen hard in hun 
basisschoolperiode. Van vier jarige kleuter tot twaalf jarige puber, allemaal onder één dak:  het wonder van de 
basisschool. 
 
Acht jaar lang spelen, leren en ontwikkelen de kinderen zich op allerlei vlakken, zowel cognitief als sociaal. 
Vriendschappen worden opgebouwd en onderhouden, feesten worden gevierd, er wordt ruzie gemaakt en 
opgelost, gerend, getekend en gesport. Het is niet alleen rekenen en aardrijkskunde. Een basisschool vormt je, 
net zoals een gezinssituatie dat ook doet. En zoals dat ook in een gezin geldt, ontwikkelt een mens zich het 
best in een veilige en plezierige omgeving. 
 
Deze schoolgids geeft een goed beeld van onze visie op onderwijs en legt daar tevens verantwoording over af. 
Ze is bestemd voor ouders die al kinderen bij ons op school hebben, maar juist ook voor ouders van 
toekomstige leerlingen. Ze kan u helpen om tot een juiste keuze voor de basisschool te komen. We hopen dat 
u deze schoolgids met belangstelling zult lezen en alle benodigde informatie zult vinden. Neem gerust contact 
met ons op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek of kom eens langs. 
 
 
Het team van De Wiekslag  
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1. Algemeen 
 
1.1 Stichting LiemersNovum 
 

De Wiekslag valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. 
LiemersNovum telt 26 basisscholen met in totaal ca. 5.000 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 
leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.  
 
Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, 
professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke 
scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de 
levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel 
bestuursbureau.  
 

SAMEN WERKEN EIGEN WIJSHEID 

veelkleurig professioneel nieuwsgierig betekenisvol 

‘We houden van 

diversiteit’ 

‘We ontwikkelen 

consistent beleid’ 

‘We kennen 

professionele 

nieuwsgierigheid’  

‘We zijn van 

toegevoegde waarde’ 

 
De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur 
(CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-
Jan Buhler) en A. (Toon) Geluk.   
 
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en 
RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.  
 
Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met 
elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie. 
 
Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de 
klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.  
 
Via onze website kunt u meer informatie vinden.  
 

 

 Het bestuursbureau is gevestigd op  
Voltastraat 21, 6902 PT  ZEVENAAR. Tel: 0316-226514 
website stichting  www.liemersnovum.nl 
mail algemeen info@liemersnovum.nl  
mail RvT rvt@liemersnovum.nl 
mail CvB cvb@liemersnovum.nl 
mail GMR gmr@liemersnovum.nl   
vertrouwenspersoon chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl 

 
 
 

http://www.spodeliemers.nl/
mailto:info@liemersnovum.nl
mailto:rvt@liemersnovum.nl
mailto:cvb@liemersnovum.nl
mailto:gmr@liemersnovum.nl
mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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1.2 De identiteit 
 

Identiteit leeft en groeit en is een onderwerp  waarover we altijd met elkaar in gesprek blijven. De Wiekslag 
kent een protestants-christelijke identiteit. Onze identiteit houdt voor ons in, dat we de leerlingen waarden en 
normen voorhouden. We gebruiken daarbij  o.a. de boodschap in verhalen uit de Bijbel. Deze verhalen geven 
aan hoe we met elkaar om willen gaan, elkaar kunnen respecteren en waarderen. We bespreken deze 
Bijbelverhalen met de kinderen en de betekenis hiervan vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Ook zingen en 
bidden met elkaar hoort hierbij. We laten kinderen ervaren dat bidden op verschillende manieren kan. 
Daarnaast krijgt het vieren van de Christelijke feesten op De Wiekslag veel aandacht. Op deze manier geven 
we de kinderen een belangrijke basis die waardevol is voor hun verdere leven. Uiteraard sluiten we onze ogen 
niet voor andere geloven en opvattingen. We staan hier respectvol tegenover en brengen de kinderen hier 
ook mee in contact. Zoals geloven en geestelijke stromingen verschillen, zo verschillen kinderen - en mensen - 
dus ook. Deze verschillen mogen er zijn. 
 

1.3 Visie 
 
Talenten ontdekken en ontwikkelen 
Ieder kind heeft talenten. Op de Wiekslag vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
Talenten zijn de mogelijkheden die kinderen hebben om succesvol te zijn. Dit kan zijn op sociaal, cognitief en 
creatief gebied. Daarom besteden wij aandacht aan onder andere ateliers, waarbij kinderen activiteiten 
kunnen kiezen die aansluiten bij hun talenten. Ook in onze didactische aanpak stellen wij kinderen in staat om 
op meerdere manieren te leren. Middels bijvoorbeeld onze aanpak voor taal, laten we kinderen op een 
betekenisvolle manier toewerken naar een eindproduct. Kinderen krijgen de ruimte om op hun eigen manier, 
met behulp van hun eigen talenten hiermee aan de slag gaan. 
 

Werken aan relatie en veiligheid 
Een hele  belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat. Hierin nemen 
onderling vertrouwen en sociale veiligheid een belangrijke plaats in. Op de Wiekslag wordt hier veel aandacht 
aan besteed, want dit gaat niet vanzelf.  Daarom geven wij les volgens de principes van Kanjertraining. 
Wij vinden het belangrijk dat een kind positief over zichzelf denkt en positief over de ander leert de denken. 
We zetten daarom in op een veilig klassenklimaat waarin sprak is van onderling vertrouwen. 
Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op school en komen zij beter tot leren. 
 
Als school hanteren we een aantal gedragsregels die bijdragen aan een goede sfeer en een veilige omgeving.  

 We zijn te vertrouwen 

 We helpen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand blijft zielig 
 
Dit zijn de vijf kanjerafspraken die ook centraal staan 
tijdens de Kanjertraining in alle klassen.  
Een uitwerking van de Kanjertraining treft u verderop  
in deze schoolgids aan.  
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Samenwerkend Leren 
Daarnaast hebben we gekozen voor het inzetten van Samenwerkend Leren (SWL) om de interactie en 
samenwerking tussen kinderen tijdens de lessen te bevorderen. Door gebruik te maken van SWL-werkvormen, 
leren kinderen vooral met en van elkaar en is de kennisoverdracht minder leerkrachtafhankelijk. Wij leren de 
kinderen vanaf het begin van hun schoolperiode met elkaar samen te werken. Hierdoor worden de sociale 
vaardigheden (in-)direct geoefend en verbeterd. Kinderen leren elkaar helpen, taken verdelen en naar elkaar 
te luisteren. Deze kennisconstructie versterkt het sociale klimaat. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat SWL ook leidt tot betere leerprestaties. De kinderen zijn taak- en doelgericht 
bezig en tonen grote betrokkenheid bij de les. Ze delen de verantwoordelijkheid om de leerstof goed te 
verwerken. Ook is er meer interactie over de leerstof en leerlingen krijgen meer oefen kansen, waardoor de 
resultaten verbeteren. 
 
De verschillende werkvormen komen tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. SWL-
werkvormen worden zowel bij taal, rekenen en lezen als bij wereldoriëntatie ingezet. Door het gevarieerde 
aanbod aan werkvormen kan een leerkracht goed aansluiten bij de verschillende behoeften, mogelijkheden en 
talenten van de leerlingen.  
 

21ste Century Skills 
Op de Wiekslag geven we hoogwaardig, kwalitatief onderwijs. We willen de kinderen van alles leren om zich 
voor te bereiden op de samenleving. Natuurlijk werken we met moderne en vaak de nieuwste methodes voor 
de kernvakken  rekenen, taal en wereldverkenning. Lezen is hierbij een van onze speerpunten. Wij ervaren dat 
veel lezen de woordenschat vergroot. Leesbeleving en boekpromotie nemen daarom een belangrijke plaats in 
bij ons op school. 
 
Wij  vinden het ook belangrijk om kinderen al vroeg met een vreemde taal in aanraking te brengen. Daarom 
geven wij Engels van groep 1 tot en met groep 8. Ook digitale vaardigheden en oplossingsgericht denken 
krijgen veel aandacht. Hiervoor werken we met digitale methodes.  iPads, computers en digi-borden 
worden bij alle lessen gebruikt. Creativiteit en cultuur aanbod wordt bij ons op school georganiseerd in 
‘Ateliers’ . Naast  de reguliere lessen krijgen de kinderen een aantal keren per jaar te maken met verschillende 
activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld dans, drama, muziek, cultureel erfgoed en literatuur.  
Op de Wiekslag willen we kinderen dus op veel verschillende gebieden laten leren en ‘leren leren’. We maken 
gebruik van hun nieuwsgierigheid, en betrekken kinderen  bij hun eigen leerontwikkeling om zo een betrokken 
en ondernemende houding te stimuleren. Kort gezegd: 
 
“De Wiekslag ontwikkelt TALENT” 
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2. Schoolorganisatie 
 
2.1 Organisatie 
 
Komend schooljaar zitten er meer dan 120 leerlingen op De Wiekslag, verspreid over 5 groepen en een 
Taalklas. 
We streven er naar om niet meer dan 30 leerlingen in een groep te plaatsen. Soms zijn er echter  
uitzonderingen. In totaal zijn er 15 leerkrachten op De Wiekslag werkzaam. We gaan uit van maximaal 2 
leerkrachten per groep. Bij ziekte of verlof van een leerkracht kan het voorkomen dat een groep incidenteel 
een derde leerkracht heeft.  
De school heeft tevens een Intern Begeleider (IB’er), Ina Weijers en een directeur, Frank de Bruin.  
Naast zijn taken als directeur van de Wiekslag heeft hij ook de dagelijkse leiding op de ds Jonkersschool in 
Lathum. Op dagen dat de directeur afwezig is, worden zijn taken waargenomen door de unitleider, Andrea 
Sleurink. Bovengenoemde personen vormen het managementteam. 
Een overzicht van de groeps- en taakverdeling vindt u in hoofdstuk 3. 
 
2.2 Kindcentrum 

 
De Wiekslag is een kindcentrum. We werken voor de BSO, de kinderdagopvang en peuteropvang, samen met 
Puck&Co. Als KC De Wiekslag werken we toe naar de volgende uitgangspunten: 
 

1. Eén missie  

Samenwerking tussen beide organisaties, basisschool en kinderopvang, is het sleutelwoord om een 

stabiele omgeving te creëren waarbinnen het kind een optimale ontwikkeling op leergebied en sociaal 

emotioneel gebied door kan maken.  

2. 0-12 jaar 

In KC De Wiekslag komen baby’s, peuters en kinderen t/m 12 jaar. Er is één doorgaande lijn voor 

coöperatief leren, het pedagogisch en didactisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen door een breed onderwijsaanbod en ze spelen en leren in 

een uitdagende leeromgeving. 

De basis voor een soepele overgang tussen kinderopvang en school (voor een kind dat vier jaar wordt) 

is het ‘Protocol overgang dagopvang Puck&Co naar De Wiekslag’ (7 fasen), dat gebaseerd is op het 

protocol VVE.  

3. Breed aanbod 

We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en opvang, en tevens (naschools) sport, cultuur, 

techniek, spel en zorg. 

4. Educatief aanbod en handelen 

School en opvang stemmen de thema’s op elkaar af. Bij de aanvang van een nieuw schooljaar worden 

gezamenlijk de thema’s vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. seizoenen en 

festiviteiten van beide instanties. Beiden laten kinderen leren door spelen en ontdekken. In de ruimtes 

en lokalen worden hoeken binnen het thema ingericht, zodat kinderen situaties echt kunnen 

naspelen. 

5. Gebruik materialen en middelen 

Beide partijen maken gebruik van de eigen ruimtes. Wel is daar flexibiliteit. In overleg kan er gebruik 

gemaakt worden van elkaars ruimtes, materialen en middelen. We maken samen gebruik van het 

gebouw van 7.00 – 19.00 uur. 

6. Eenzelfde pedagogisch klimaat 

In KC De Wiekslag is een eenduidige pedagogische aanpak, positief en opbouwend. 
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7. Talentontwikkeling 

Op KC De Wiekslag worden alle kinderen uitgedaagd om interesses en talenten te ontdekken, verder 

te ontwikkelen en optimaal te benutten. Kinderen leren veel van elkaar, maar ook pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten kunnen gebruik maken van elkaars talenten en expertises.  

8. Eén organisatie 

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere personeelsleden vormen één team, waarin we 

gelijkwaardig aan elkaar zijn. Leerkrachten zijn in dienst van SPO de Liemers. De opvangmedewerkers 

zijn in dienst van Puck&Co. 

9. Ruime openingstijden 

KC De Wiekslag is van 7.00 – 18.30 uur geopend tijdens schoolweken. Ook in de vakanties bieden we 

opvang. 

10. Communicatie met ouders 

Ouders zijn de partners rondom informatie en de ontwikkeling van een kind. Tijdens aanvang tekenen 

ouders voor informatieoverdracht tussen opvang en school. Ouders hebben te maken met één 

organisatie. 

KC De Wiekslag biedt in samenwerking met de organisatie Puck&Co opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Wij 
bieden professionele, kleinschalige en persoonlijke opvang. Kenmerkend voor Puck&Co is: het kind staat 
centraal, plezier in het leven en in de geboden omgeving. Er is veel oog voor de individuele aandacht voor het 
kind, en een uitgebreid activiteitenaanbod. Vanuit de pedagogische achtergrond en visie dat elk kind uniek is, 
vinden zij het belangrijk dat ieder kind als zodanig behandeld en benaderd wordt. De doorgaande leerlijn met 
het basisonderwijs vinden wij zeer belangrijk, de samenwerking tussen school en kinderopvang is het 
uitgangspunt. Op KC De Wiekslag wordt Buitenschoolse Opvang – voorschoolse en naschoolse opvang (BSO – 
VSO en NSO), dagopvang en peuteropvang geboden. Ook vakantieopvang en flexibele opvang behoort tot de 
mogelijkheden. Dit gebeurt in vijf verschillende ruimtes. Een speellokaal, een grote speelruimte, een 
slaapruimte en twee groepsruimtes. Deze zijn geheel in gebruik voor bovenstaande opvangmogelijkheden.  
 
Opvangsoorten en groepen: 

 De Graankorrels: een verticale dagopvang groep voor kinderen van 0-4 jaar van maximaal 12 kinderen  

 De Windmolen: een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar van maximaal 16 kinderen. Ook opvang 

voor VVE geïndiceerde kinderen is mogelijk. 

 De Goudhanen: buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Er zijn in totaal 

40 kindplaatsen beschikbaar. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar http://puckenco.nl/basisschool-de-wiekslag of 
wiekslagdo@puckenco.nl of 0316-262860, doorkiesnummer 2. 
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2.3 Taalklas 
 
Op de Wiekslag is een taalklas voor kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben (NT2) en die 
minder dan een jaar in Nederland zijn. Deze taalklas-voorziening is ook voor leerlingen uit de gemeente 
Zevenaar en Westervoort. De kinderen kunnen hier twee jaar lang de Nederlandse taal leren. ’s Morgens 
krijgen ze taalonderwijs van de leerkrachten van de Taalklas. Op de middagen is er gelegenheid om in de 
reguliere groepen te integreren en met leeftijdgenoten te spelen, te gymmen en te werken. In principe 
kunnen de kinderen hierna weer terug naar hun eigen woonplaats of naar een andere school, maar ze kunnen 
ook op de Wiekslag blijven. 
Deze taalklas wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs en de Gemeente. Ook het 
Samenwerkingsverband de Liemers draagt financieel bij. 
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2.4 Onderbouw 
 
In ons onderbouwonderwijs vinden we het belangrijk dat een kleuter echt kleuter kan zijn. Kleuters leren al 
doende. Wij spelen hier op in door ervoor te zorgen dat voldoende uitdagend materiaal aanwezig is, waardoor 
spelend leren gestimuleerd en bevorderd wordt. Onderwijs aan jonge kinderen heeft een eigen karakter. De 
ideeën van basisontwikkeling zijn hierin ons uitgangspunt. Basisontwikkeling wil kinderen ervaringen, kennis 
en vaardigheden helpen verwerven, die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Op het gebied van de cognitieve en motorische ontwikkeling werken we vanuit de principes van de methode 
Onderbouwd. Deze methode is gericht op het beheersen van de kerndoelen van taal, rekenen en motoriek. 
Spel en ontwikkelingsmaterialen nemen een belangrijke plaats in binnen de lesstof. Het lerende kind kan door 
te spelen met ontwikkelingsmaterialen de doelen behalen die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn. Op deze 
manier wordt het kind spelenderwijs voorbereid op de leerstof van groep 3. 
 

       
 

We werken rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Thema’s die voor hen 
interessant en betekenisvol zijn. Als iets betekenis heeft voor kinderen, ontstaat betrokkenheid. Kinderen die 
betrokken zijn, leren en ontwikkelen zich sneller en beter. De sleutelbegrippen binnen de thema’s zijn: 
nieuwsgierigheid, experimenteren en ontdekken.  
Verschillende activiteiten zoals o.a. voorlezen, vertellen, taal- en rekenactiviteiten en muziek, vinden plaats in 
de grote of kleine kring. We gebruiken diverse werkvormen waarin spelen en werken aan de orde komen. 
Veelal vinden deze activiteiten plaats volgens de principes van het samenwerkend leren (SWL). Op deze 
manier leren jonge kinderen van en met elkaar en kunnen ze hun eigen vaardigheden  en kennis delen en 
doorgeven. 
 
Tijdens het spelen en werken, leren kinderen samen te spelen, materialen te delen en contact met elkaar te 
maken. Dit doet ook een beroep op de zelfstandigheid en sociale vaardigheden van het jonge kind zelf.  
 
Jonge kinderen hebben veel behoefte aan beweging. Daarom gaan we, indien mogelijk, iedere dag met de 
leerlingen naar buiten. Daarnaast vinden veel bewegingsactiviteiten plaats in het speellokaal. Zo wordt er 
aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Ook in het vrije spel in de verschillende 
hoeken, komen we tegemoet aan de spel- en bewegingsbehoeften van jonge kinderen.  
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2.5 Vak- en vormingsgebieden 
 
In de groepen 3 tot en met groep 8 worden de volgende vakken aangeboden: godsdienst, taal, rekenen, lezen, 
schrijven, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, studievaardigheden, verkeer, bewegingsonderwijs, 
beeldende vorming, dramatische expressie, muziek en Engels.  
 

Taal 
Taal is overal om ons heen en daarom neemt het taalonderwijs een belangrijke plek in binnen ons 
onderwijssysteem.  
Bij het taalonderwijs hanteren we STAAL, een taalmethode waarin alle belangrijke aspecten van het 
taalonderwijs geïntegreerd aangeboden worden. Staal doet precies wat de naam belooft. De lesmethode 
maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen 
vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen.  
Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!  
 
Staal is visueel en motiverend. De methode maakt gebruik van veel filmpjes, verrassende thema’s, teksten en 
bronnen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen 
taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode 
die spelling en grammatica combineert. 
In de eenentwintigste eeuw is kunnen communiceren op verschillende manieren een must. Daarom hechten 
wij veel waarde aan goed mondeling taalgebruik en een ruime woordenschat. In ons taalonderwijs besteden 
we dan ook veel aandacht aan het presenteren voor een groep. We doen dit vanaf de middenbouw in de vorm 
van spreekbeurten, presentaties en boekbesprekingen en in de onderbouw met vertelkringen.  
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Lezen 
In groep 3 kunnen taal en lezen niet los van elkaar worden gezien. We gebruiken dan ook de vernieuwde 
versie van de methode Veilig Leren Lezen, waarin deze twee vakgebieden door elkaar heen lopen. 
Met deze methode kunnen we leerlingen nieuwe woorden laten lezen met de letters die ze hebben geleerd. 
Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. 
Veilig leren lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. 
Er bestaan namelijk bij jonge kinderen grote verschillen in taalvaardigheid. Steeds vaker zijn er kinderen die 
aan het einde van groep 2 al zelfstandig kunnen lezen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen kunnen 
we de leerstof op maat aanbieden en binnen de groep met verschillende niveaus werken. 
Veilig leren lezen is een multimediale methode. Naast kleurrijke leesboekjes, werkboekjes en andere 
materialen, biedt de methode ook digitale toepassingen. Met het computerprogramma van Veilig leren lezen 
oefenen de leerlingen technisch lezen, spellen en begrijpend lezen. 
Ook is er software voor het digitale schoolbord waarmee we op zeer efficiënte wijze instructie kunnen geven.   
 
Nadat de basis voor het lezen is gelegd wordt er in alle groepen middels uitdagende werkvormen, structureel 
gewerkt aan het verhogen van de leesvaardigheid. 
Het houden van boekbesprekingen of het maken van een boekverslag komt ook aan de orde, evenals het 
organiseren van een boekenkring, een boekgesprek of het uitwisselen van leesbeleving. 
In de hogere leerjaren is het lezen tevens vaak geïntegreerd in de andere vakken. 
Wij werken aan een stukje leesbevordering waarbij de leerlingen ervaren dat lezen leuke en spannende 
momenten kan opleveren. Lezen is niet alleen een schoolvak, maar ook een zinvolle vrije tijdsbesteding. Een 
goede leesmotivatie kan bijdragen aan een positieve lees-taalontwikkeling en kan leiden tot vergroting van de 
woordenschat en de concentratie.   
 
Wij proberen de kinderen liefde voor boeken bij te brengen.  Daarom zorgen we voor een rijk aanbod. Dat 
doen we, behalve bovenstaande, ook op de volgende manieren: 

 We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen (gr 1-2) 

 Bij de boekbesprekingen in groep 5, 6, 7 en 8 worden favoriete boeken besproken.  

 In alle groepen wordt dagelijks voorgelezen. 

 Leerlingen mogen regelmatig een boek van thuis meenemen om deze te promoten voor de groep door 
er over te vertellen en eruit voor te lezen. 

 De klassenbibliotheek wordt regelmatig  aangevuld met nieuwe boeken. 

 Groep 7 en 8 kiezen jaarlijks een voorleeskampioen. 

 Alle groepen brengen wekelijks een bezoek aan de bibliotheek 

 Jaarlijks wordt een schrijver of illustrator uitgenodigd. 
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Begrijpend lezen 
Leesonderwijs houdt meer in dan het lezen van een tekst. Bij begrijpend lezen worden teksten verwerkt aan 
de hand van leerzame vragen. Hierbij gebruiken we Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een moderne methode die 
bestaat uit onder andere een interactieve website voor leerlingen. Op deze website staat iedere week een  
leesles. Deze les heeft hetzelfde actuele onderwerp als de informatieve tekst van Nieuwsbegrip Basis, maar de 
tekstsoort is anders. Waar de kinderen bij de eerste les een informatieve tekst lezen, is dit bij de tweede les 
bijvoorbeeld een gedicht, een betoog of interview bijvoorbeeld. De kinderen die een achterstand hebben bij 
begrijpend lezen, doen deze les samen met de leerkracht. De kinderen die op niveau zitten, maken deze les 
zelfstandig achter de computer. 
 

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we in de hele school de methode Rekenrijk. Deze methode werkt met een 
evenwichtige afwisseling van leerkracht gebonden lessen en lessen waarin kinderen zelfstandig werken. 
Kenmerkend voor de leerkracht gebonden lessen zijn de instructie en de interactie. Kenmerkend voor de 
lessen zelfstandig werken is dat de kinderen zonder voortdurende aandacht van de leerkracht aan het werk 
zijn.  
De methode maakt gebruik van verschillende differentiatievormen: 

 Inhoudelijke differentiatie: Na de toets krijgen de kinderen die op bepaalde onderdelen een 
onvoldoende resultaat hebben behaald, in de volgende lessen extra instructie. De andere kinderen 
gaan verder met verrijkingstaken. De methode voldoet aan de zogenoemde referentieniveaus. Ook 
heeft de methode haar eigen F-lijn. Dat wil zeggen dat de kinderen die moeite hebben met spelling, 
wel van de basisschool af gaan met de basisvaardigheden van rekenen die door de overheid zijn 
gesteld. 

 Methodische differentiatie: Kinderen krijgen de gelegenheid de oplossingsstrategie te gebruiken die 
voor hen het beste is. 
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Schrijven 
We hebben op De Wiekslag gekozen voor het gebonden schrift. We leren de kinderen vanaf groep 3 aan 
elkaar te schrijven. Wij gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken. Deze methode is in groep 3 gekoppeld 
aan de leesmethode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren de eerste woorden van de leesmethode 
(structureerwoorden genoemd) meteen te schrijven.  
 

Tot en met groep 6 gebruiken we een schrijfmethode, waarbij in aparte schrijfschriften wordt geoefend. In de 
hoogste klassen krijgen de kinderen de gelegenheid om een eigen handschrift te ontwikkelen. Er wordt dan 
vooral gelet op gelijkmatigheid, netheid en leesbaarheid. 
 

 
 
 
 
 
Wereldoriëntatie 
Hieronder verstaan we de vakken geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en topografie.   
Deze vakken worden apart gegeven, aan de hand van de methoden Eigentijds, Binnenste Buiten en 
Grenzeloos. Dit zijn digitale methodes waarbij de leerstof op de iPad of computer wordt verwerkt. 
In de onderbouw worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en dicht bij hun 
beleving staan. 
Uiteraard wordt er ook volop gebruik gemaakt van het internet, zowel door leerkrachten als door kinderen. De 
lessen krijgen door gebruik van filmmateriaal een interactief karakter en deze beelden ondersteunen de lessen 
uitstekend.  
 
Godsdienst 
De kinderen krijgen twee á drie keer per week godsdienst. Dit doen we met behulp van de kinderbijbel. De 
kinderen krijgen de verhalen op hun eigen niveau aangeboden. Na de vertelling praten we vaak met de 
kinderen over de kern van het verhaal en we vertalen deze naar het hier en nu. We leren de kinderen respect 
te hebben voor de mening van een ander.  
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Verkeer 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen verkeerslessen. We werken met de methode Wijzer door het verkeer en er 
worden dagen met praktische verkeerslessen georganiseerd. In groep 7 doen de kinderen mee aan het 
verkeersexamen. Wij blijven erop wijzen dat de theorie in de klas toch wat anders is dan de praktijk op de 
weg. Het blijft van het grootste belang dat u als ouders/verzorgers uw kind hierin goed begeleidt. 
 
Bewegingsonderwijs 
Groep 3  tot en met groep 8 gaan naar de gymzaal in het Huis van Droo om te gymmen. De lessen worden 
gedeeltelijk verzorgd door gediplomeerd gymdocent Thomas Demont. Tijdens de gymlessen is er een rijk 
aanbod aan bewegingsthema’s van tikspelen tot zwaaien, van aangepaste sportspelen tot springen. Per 
gymles worden er doorgaans 3 verschillende bewegingsthema’s behandeld. 
 
De keuze van gymkleding is vrij. Wel zijn ‘schone gymschoenen’ verplicht, dat wil zeggen schoenen die alleen 
binnen gedragen worden. Wij raden stevige schoenen aan om blessures tegen te gaan. Sommige leerlingen 
van de bovenbouw nemen deodorant mee voor na de gymles. In verband met allergieën zijn spuitbussen niet 
toegestaan. Vrijdag is de ‘gymdag’. 
 
 
Engels 
We vinden het belangrijk om onze kinderen op te voeden als wereldburgers. Daar hoort bij, dat je een taal 
spreekt die iedereen verstaat.  
Ook is bekend dat jonge kinderen heel taalgevoelig zijn en open staan om een andere taal te leren.  
Daarom beginnen we op de Wiekslag al met Engels in groep 1. Via spelletjes, liedjes en verhaaltjes komen 
onze jongste kinderen al in aanraking met de Engelse taal. Dit bouwen we uit, zodat de leerlingen in groep 8 
met een flinke Engelse taalvaardigheid van school gaan. We gebruiken hiervoor de methode Take it easy.  
Ook deze methode is geschikt voor het digibord en wordt interactief gebruikt. 
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ICT 
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen vaardigheden opdoen, zodat zij zelf de computer of tablet als een 
hulpmiddel bij hun eigen onderwijsleerproces kunnen gebruiken. Hiervoor is op school een netwerk aangelegd 
waarop computers en tablets aangesloten zijn. 
 
Voor de midden- en bovenbouw staan er 14 computers centraal in de hal. Daarnaast heeft de onderbouw de 
beschikking over een zestal computers in de onderbouwhal. Er zijn 40 tablets die volgens rooster door alle 
groepen gebruikt worden. In groep 1 en 2 werken de kinderen individueel of in tweetallen met de tablets 
bijvoorbeeld tijdens de inloop 
 
We gebruiken de computers bij zoveel mogelijk vakgebieden. Wij werken al een aantal jaar met digitale 
methodes voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Deze sluiten goed aan bij de leefwereld 
van kinderen en bij de digitale samenleving. We leren kinderen ook om te gaan met informatie die ze tegen 
komen op het internet en via sociale media. We hebben hiervoor een internetprotocol. We besteden 
aandacht aan veilig internet: in groep 6 en 8 halen de kinderen hun diploma Veilig Internet. Groep 7 en 8 doen 
jaarlijks mee aan de MediaMasters, een activiteitenweek waarin de kinderen leren om te gaan met (sociale) 
media. 
 

Culturele vorming 
De culturele vorming vinden wij een belangrijk aspect van ons onderwijs. Wij hebben ervoor gekozen om dit 
op verschillende manieren in ons onderwijs te integreren: als onderdeel van het weekrooster, in de vorm van 
‘ateliers’ en door een bezoek te brengen aan een voorstelling of museum. 
De 7 domeinen van cultuuronderwijs staan hierbij centraal: beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen), 
dans, drama, nieuwe media, literatuur, muziek en cultureel erfgoed.  
 
Ateliers 
 ‘Atelier’ is een soort workshop. Tijdens de atelierweken worden in alle groepen ateliers aangeboden. We 
maken hierbij gebruik van de talenten van leerkrachten, ouders en kinderen. Daarnaast nodigen we 
regelmatig professionals uit om de ateliers te verzorgen. In een tweejaarlijkse cyclus komen alle domeinen aan 
bod. Binnen de school is er ruimte en tijd om de resultaten van de ateliers aan elkaar te presenteren.  
 

Culturele activiteiten 
Elk schooljaar wordt er voor elke groep een culturele activiteit op locatie georganiseerd. Dit gaat in 
samenwerking met Kunstwerk. Voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan een museum of voorstelling in het 
theater. Ook deze culturele activiteiten vallen binnen de verschillende domeinen.  
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Sociale emotionele ontwikkeling 
Naast al deze vakgebieden hechten we veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren de 
kinderen omgaan met gevoelens en emoties van zichzelf en van anderen. Bovendien leren wij  ze de sociale 
vaardigheden die nodig zijn voor het spelen en samenwerken met anderen. We hanteren hiervoor de 
Kanjertraining. Met behulp van de kanjerverhalen en de kanjeroefeningen krijgen kinderen inzicht in hun 
eigen gedrag en dat van een ander. Alle leerkrachten zijn geschoold om Kanjertraining te geven. 
 
De doelen van de kanjertraining zijn: 

 Een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren.  

 Leerlingen durven zichzelf te zijn. 

 Leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar. 

 Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. 

 Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 
De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. 
De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, 
leerkrachten als ouders.  
 
De petten bij de kanjertraining 
Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een 
respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten 
staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken. 
 

 

De witte pet of de tijger (de kanjer): deze kinderen zijn 
positief, zelfverzekerd, behulpzaam en betrouwbaar. Ze 
komen op voor andere kinderen en kunnen hun gevoelens 
goed verwoorden. 

 

De zwarte pet of de pestvogel: het gedrag van dit  kind is 
brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te 
intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op 
te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar 
nergens verantwoordelijk voor zijn. 

 

De rode pet of de aap: het gedrag van deze kinderen is 
vaak clownesk, opvallend en uitdagend. Ze willen erbij 
horen en doen stoer op een vervelende manier. Deze 
kinderen  nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze 
doen maar wijzen snel naar een ander. 

 

De gele pet of het konijn: deze kinderen zijn verlegen en 
teruggetrokken.  Ze voelen zich onzeker en vinden alles 
eng. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen en uiten 
zich moeilijk. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan 
het kind genegeerd of gepest worden. 
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2.6 Activiteiten 
 
‘Vieren’ neemt belangrijke plaats in, in ons onderwijs. Daarom besteden wij veel aandacht aan het vieren van 
feesten. Hieronder vindt u een lijstje van de activiteiten, die we -vaak met hulp van ouderraad en ouders-  
organiseren: 
 
Kerstviering 
Het kerstfeest vieren we of in de Samen-Op-Weg-Kapel, of op een andere manier. Dit kan zijn een kerstmarkt, 
een lichtjestocht of een gezamenlijke maaltijd. Het Kerstverhaal neemt hierbij steeds een prominente plaats 
in.  
 
Paasviering 
Dit feest wordt gezamenlijk op school gevierd. We sluiten deze viering af met een maaltijd in de eigen groep. 
Thema’s van zo’n viering zijn bijvoorbeeld: hoop, een nieuw begin of zorgen voor elkaar. 
 
Sinterklaasfeest 
Ieder jaar vereert Sinterklaas onze school met een bezoek en krijgen alle kinderen een cadeautje. Ouders 
wordt gevraagd om op een gezamenlijke maakavond de knutselpieten een handje te helpen. In groep 6, 7, en 
8 krijgen de kinderen een klassikaal cadeau. 
De kinderen uit deze klassen helpen Sinterklaas een handje door surprises voor elkaar te maken.  
 
Schoolreis / schoolkamp 
Eens per jaar gaan de kinderen van groep 3 tot en met groep 6 op schoolreis. Elk jaar naar een andere 
bestemming. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per kind. 
De kinderen van groep 1, 2, 7 en 8 zijn deze dag vrij. De leerlingen van groep 7/8 gaan in mei drie dagen op 
kamp.  
 
Musical groep 8 
Als afsluiting van hun basisschooltijd bereiden de kinderen van groep 8 samen met hun groepsleerkracht een 
musical voor, die zij voor de andere kinderen van onze school en voor de ouders van groep 8 opvoeren. 
 
Avondvierdaagse 
Ieder jaar nemen wij als school deel aan de Avondvierdaagse. De organisatie hiervan is in handen van de 
ouderraad. Tijdens de slotavond van de avondvierdaagse delen de leerkrachten de medailles uit aan de lopers. 
We hebben er een goede traditie van gemaakt, om hier een feestelijke happening van te maken. 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek krijgt uitgebreide aandacht. We starten deze week  gezamenlijk, meestal met een 
toneelstuk door de leerkrachten, en sluiten het ook samen weer af. Dit kan zijn met een tentoonstelling, een 
inloopmiddag, een boekenmarkt of met een presentatie. Bij de activiteiten staat de leesbevordering centraal. 
 
Koningsspelen/Sportdag 
Eens per jaar wordt er op de dag van de koningsspelen een sportdag georganiseerd. 
De bovenbouwgroepen maken deze dag gebruik van de plaatselijke sportvelden. 
De activiteiten voor de onderbouwgroepen vinden plaats in Het Huis van Droo en op het veld bij school. 
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3. Het Team 
 
3.1 Management 

 
Managementteam  
De directeur, de unitleider en de intern begeleider vormen samen het managementteam. Het 
managementteam ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij hun werkzaamheden en zet de kaders 
uit voor het beleid en de onderwijskundige ontwikkelingen. De directeur is eindverantwoordelijk ten aanzien 
van de totale schoolorganisatie.  
 

De intern begeleider  
De intern begeleider heeft binnen de school de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. Alle groepen 
worden door middel van groepsplannen en groepsoverzichten in kaart gebracht. Hierin worden de specifieke 
onderwijsbehoeften van de leerlingen besproken. Deze worden gemaakt door de leerkrachten en besproken 
tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Hierna volgen eventuele aanpassingen of een 
vervolggesprek in de vorm van een leerlingbespreking.  Zo kunnen we komen tot passend onderwijs voor alle 
leerlingen. 
 
3.2 Leerkrachten 
 
Het team van De Wiekslag bestaat uit negen groepsleerkrachten. Deze full- en parttimers zijn het draaiende 
middelpunt van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor een groep en/of andere taken en functies. Voor u als 
ouders zijn zij ook het eerste aanspreekpunt.  
 
De groepsverdeling is dit schooljaar als volgt: 
 
Groep 1/2: juf Truus en juf Renate 
Groep 3/4: juf Maud en juf Andrea 
Groep 4/5: meester Willem en meester Wouter 
Groep 6/7: juf Marike 
Groep 7/8:  juf Aniek 
Taalklas: juf Leonie, juf Jante 
 
We hebben formatief extra ruimte vrij gemaakt die we inzetten voor extra ondersteuning in de groepen en 
voor individuele begeleiding door juf Jante en juf Agnes. Daarnaast begeleidt juf Anneleen kinderen op het 
gebied van spelling, taal en woordenschat. 
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3.3 Pedagogisch medewerkers 
 

Naast het onderwijsteam van KC De Wiekslag bestaat deze ook uit Pedagogisch medewerkers voor de BSO, 
dagopvang en peuteropvang. Deze full- en parttimers zijn het draaiende middelpunt van de kinderopvang. Zij 
zijn verantwoordelijk voor een opvanggroep en/of andere taken. Voor u als ouders zijn zij op de kinderopvang 
ook het eerste aanspreekpunt.   
 
Dagopvang: 
Cindy Lubbers - Wigman (ma – di – do) 
Liza Beursken (ma – woe – do – vrij) 
Ilse Groothedde (stagiaire) 
Sharon van Brink (ma – do) 
 
Peuteropvang: 
Liza Beursken (ma – vrij)  
Marije van Beersum (di – do) 
 
BSO: 
Maartje Hoekstra  (ma – di – do) 
Gwendolyn Holdijk (stagiaire) 
 
Locatieverantwoordelijke: 
Afke Meijrink (ma – di – do) 
Afke.meijrink@puckenco.nl  
 

 
3.4 Opleidingsschool 
 
De Wiekslag is opleidingsschool voor studenten van de Pabo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wij 
rekenen het tot onze taak stagiaires te begeleiden en op te leiden tot goede collega’s. In de school lopen 
studenten uit verschillende jaarlagen en opleidingsvarianten stage. Tijdens deze stages blijft de 
groepsleerkracht verantwoordelijk. Dit schooljaar hebben we 2  LIO-stagiaires (leraar in opleiding). Deze 
studenten zitten in het laatste jaar van de opleiding en werken gedurende een langere periode van meerdere 
dagen per week zelfstandig in een groep. Opleiden in de school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen 
binnen scholen en opleidingen. De studenten worden actief betrokken bij de ontwikkelingen die op school 
gaande zijn. 
 
3.5 Vervanging bij ziekte 
 
Als een leerkracht ziek is, proberen we uiteraard snel een invaller te regelen. Daarvoor zijn de scholen van 
LiemersNovum aangesloten bij het Personeelscluster Oost Nederland (PON). Het PON zorgt dan voor een inval 
leerkracht. Soms kan zich een situatie voordoen die het onmogelijk maakt om de leerlingen gedurende de 
normale lestijden op school op te vangen. Dat kan zijn als er geen invallers zijn of bijvoorbeeld in een 
noodsituatie. We zullen altijd ons uiterste best doen om goede opvang te organiseren.  
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4. Leerlingen 
 
Ieder kind is uniek. Dat is een gegeven waar we even enthousiast als bewust mee omgaan. Dat heeft 
consequenties voor onze manier van onderwijzen: we kunnen niet ieder kind hetzelfde programma geven. Op 
onze school hebben we gekozen voor een leerstofjaarklassen systeem: de leerlingen van dezelfde groep zitten 
bij elkaar in de klas en krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden. We gaan daarbij uit van een 
basisprogramma, waarbinnen de mogelijkheid bestaat om te differentiëren. Leerlingen met leerproblemen, 
een  leer- of ontwikkelingsvoorsprong, leerachterstanden en/of sociaal emotionele problemen krijgen extra 
ondersteuning. Dit wordt bij ons op school zoveel mogelijk in de klas gedaan. Na een instructie gaan de 
kinderen zelfstandig aan het werk en heeft de leerkracht tijd en ruimte om kinderen individueel of in groepjes 
te helpen bij bepaalde onderdelen van de leerstof. Ten behoeve van die extra ondersteuning stelt de 
leerkracht in overleg met de IB-er een groepshandelingsplan op. Hierin wordt beschreven welke leerlingen 
voor extra hulp in aanmerking komen en welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben. Ook de doelstellingen 
van de extra hulp, de leermethoden en materialen die daarbij gebruikt worden en hoe vaak en wanneer de 
extra hulp wordt gegeven worden vastgelegd. In dit plan worden ook de evaluatiemomenten opgenomen. 
 
4.1 Leerlingenzorg 
 
Passend onderwijs  
De regio de Liemers is op 1 augustus 2014 gestart met passend onderwijs. Passend onderwijs is de manier 
waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk 
te maken, werken alle gewone en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De 
Liemers PO. Ook de Wiekslag valt onder dit samenwerkingsverband. 
 
Zorgplicht 
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer 
zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun 
voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen.  Kan de 
school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de 
verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een 
passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan 
kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Het Samenwerkingsverband De 
Liemers PO is verantwoordelijk voor het toewijzen en het betalen van de (extra) ondersteuning aan leerlingen. 
Er is dus meer ruimte voor maatwerk. 
 

Het samenwerkingsverband en de school  
Het is mogelijk om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen. Er kan 
ondersteuning op verschillende gebieden worden aangevraagd. Bijvoorbeeld op het gebied van 
gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen of combinaties daarvan. Indien de school zo’n 
aanvraag doet, wordt u als ouder vooraf hierin gekend.  
Als na enige tijd blijkt dat we als school niet zelf meer het goede onderwijsaanbod kunnen realiseren voor uw 
zoon of dochter kan een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Dit 
kan gaan om een plaatsing op het speciaal basisonderwijs of om een plaatsing op het speciaal onderwijs van 
cluster 3 of cluster 4. Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon of dochter worden 
geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste instroomomenten afgesproken: direct na 
de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. 
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Inspraak 
Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het beleid en de 
verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau is de MR betrokken bij het 
opstellen van het ondersteuningsprofiel van de school.  
Als u en de school het niet eens worden over de toelating of verwijdering van uw kind, kunt u naast de 
bestaande mogelijkheden een geschil laten voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend 
onderwijs. Verzoeken hiertoe lopen via het secretariaat van het samenwerkingsverband, CLO de Liemers, 
Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar.  
 

 

Intern begeleider 
De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunt de 
leerkrachten bij het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsproblemen en begeleidt de 
leerkrachten bij het verlenen van special zorg aan de leerlingen. De IB-er houdt de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem bij. In dit systeem worden alle toetsgegevens en observaties per leerling vastgelegd. Vier 
keer per jaar heeft de IB-er een groepsbespreking met de leerkrachten. Samen met de leerkrachten worden 
de groepsplannen besproken en wordt bekeken welke leerlingen voor extra hulp in aanmerking komen en 
welke leerlingen eventueel verder onderzocht moeten worden.  
Daarnaast fungeert IB-er als de coach voor de leerkrachten en stelt de IB-er protocollen en beleidsstukken op 
over hoe de (extra) zorg voor leerlingen binnen de school geregeld is. Zij is aanspreekpunt voor externe 
instanties zoals de schoolarts, de schoolbegeleider van IJsselgroep, logopedisten en ambulant begeleiders. 
De IB-er gaat ook naar de vergaderingen van het samenwerkingsverband. Dit is een overleg waarin alle intern 
begeleiders uit de regio overleg met elkaar hebben en elkaars expertise vergroten. 
 
Het leerlingvolgsysteem 
We begeleiden onze leerlingen zo optimaal mogelijk. Daarvoor is het nodig de ontwikkeling van elk kind 
nauwgezet te volgen. Dit doen we aan de hand van toetsen en observatielijsten. Sommige toetsen horen bij 
een methode. Hierbij wordt de stof getoetst die in de voorafgaande weken is aangeboden. De toetsen geven 
aan in hoeverre een leerling zich de stof eigen heeft gemaakt en wat de leerling eventueel nog niet goed heeft 
begrepen en wat dus extra uitleg en/of oefening vraagt. 
Andere toetsen zijn methodeonafhankelijk (LOVS). Deze laatste toetsen nemen we af volgens de 
toetskalender. Ze geven niet alleen inzicht in het niveau van de individuele leerling maar laten ook zien  wat 
het niveau van de groep is. Het gaat om landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lees- en 
taalvoorwaarden, technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze 
toetsen worden twee keer per jaar afgenomen.  
Het LOVS is vrijwel volledig geautomatiseerd, zodat ook de resultaten door de jaren heen met elkaar kunnen 
worden vergeleken.  



Schoolgids 2019 2020                                                      Basisschool De Wiekslag 22 

 

Na de afname van de methode onafhankelijke toetsen vindt er op school-, groeps- en kindniveau een analyse 
plaats. Er wordt bekeken wat de oorzaken van eventuele veranderingen kunnen zijn. Vervolgens wordt 
bepaald hoe de begeleiding van de leerlingen in de komende periode eruit komt te zien. 
 
In groep 8 wordt de Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet 
onderwijs  de toelating van leerlingen niet meer af laten hangen van de eindtoets. Het schooladvies weegt het 
zwaarst. Dit schooladvies moet op 1 maart opgesteld zijn. Daarvoor wordt gekeken naar schoolprestaties (LVS 
eerdere groepen), aanleg, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen en ontwikkeling gedurende de 
hele basisschoolperiode. 
De uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs wordt besproken met de ouders en de leerling zelf. De uitslag kan, 
indien het resultaat afwijkend is van het advies, tot een heroverweging van de verwijzing  leiden.  
We  onderhouden nauw contact met het voortgezet onderwijs, zodat er een zorgvuldige overdracht 
plaatsvindt.  
 
Leerlingbespreking 
Tijdens een groepsbespreking kan een leerkracht aangeven een leerling uitvoeriger te willen bespreken met 
de IB-er of met een klein groepje betrokken leerkrachten met specifieke kennis. Dit wordt dan gedaan tijdens 
de zogenaamde leerlingbespreking. De ouders zijn altijd op de hoogte van deze besprekingen.  
De ouders krijgen altijd een verslag van zo’n bespreking.  
Tijdens deze besprekingen praten we vooral in termen van ‘onderwijsbehoeften’ en ‘belemmerende- en 
stimulerende factoren’ van een leerling. 
 
Ondersteuningsteam 
Op verschillende momenten in het jaar kunnen kinderen met complexere problemen, ingebracht worden in 
het Ondersteuningsteam. Bij dit overleg zijn aanwezig: de directeur, de intern begeleider, de leerkracht, de 
maatschappelijk werkster en soms ook de orthopedagoge. Dit wordt altijd met de ouders besproken en we 
vinden het heel belangrijk dat de ouders ook bij deze bespreking aanwezig zijn.  Ons doel is om de zorg 
rondom een leerling met complexere problemen zo goed mogelijk in te richten en hierbij zoveel mogelijk 
samen te werken. 
 
Doubleren 
Soms lukt het niet om een leerling op een dusdanig niveau te krijgen dat hij/zij door kan naar de volgende 
groep. Als een kind het jaar over moet doen, krijgt deze leerling vaak een aangepast  programma. 
 
Dossiervorming 
Ook scholen vallen onder de wet op de persoonsregistratie. Alle geregistreerde gegevens zijn te vinden in het 
leerling-dossier. Met behulp van dit dossier kan verantwoording worden afgelegd aan de inspectie, directie, 
ouders en de PCL. Ouders hebben wettelijk gezien recht op inzage in het dossier van hun kind. De wet zegt 
hierover dat dit alleen kan op aanvraag en na legitimatie. De ouders hebben, indien zij dit nodig hebben, recht 
op een kopie. Dit moet hen overhandigd worden binnen één maand na ontvangst van dit verzoek. De inhoud 
van het leerling-dossier bestaat uit alle belangrijke gegevens die betrekking hebben op de voortgang van de 
schoolloopbaan van het kind. Het bevat ook persoonlijke gegevens die niet voor iedereen toegankelijk zijn. In 
het dossier vinden we naast de algemene gegevens, onderzoekresultaten, testgegevens, handelingsplannen, 
gespreksverslagen, medische rapporten en verslagen van leerling-besprekingen. Ook gegevens van vorige 
scholen worden hierin opgenomen. 
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4.2 Passend Onderwijs bij ons op school 
 
Extra ondersteuning 
Vanaf dit schooljaar heeft het samenwerkingsverband  een arrangement basisonderwijs. Hierbij kan een 
school maatwerk ondersteuning voor een leerling krijgen om de leerling in het reguliere basisonderwijs te 
kunnen blijven ondersteunen. Dit arrangement bestaat uit een financiële bijdrage waarmee extra 
ondersteuning (maximaal 5 uur per week) kan worden bekostigd. 

 
Hoogbegaafd 
Uiteraard is er ook aandacht voor de meer begaafde 
leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Er is een protocol waarin is vastgelegd welke stappen 
gezet moeten worden om deze leerlingen, die op één of 
meer ontwikkelingsgebieden meer dan gemiddeld begaafd 
zijn, optimaal te begeleiden binnen onze school.  Om de 
signalering en diagnostiek van deze leerlingen te 
stroomlijnen gebruiken we het Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid(DHH). We willen op de Wiekslag alle 
begaafde en hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk op 
het spoor komen en vervolgens uitdagen om hun talenten 
zo optimaal mogelijk in te zetten en te ontwikkelen. Dit 
doen we met flexgroepen. We werken in kleine groepen 
aan verschillende onderwerpen en opdrachten. De 
verschillende denkvaardigheden, het leren leren, 
filosoferen en de executieve functies komen hierin 
uitgebreid aan bod. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Voor kinderen met meer ondersteuningsbehoeften kan gewerkt met een aangepast programma (eigen 
leerlijn). Wanneer dit gezocht wordt buiten de methode geven we per periode aan wat de doelen zijn en waar 
de leerling aan werkt. Dit wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP).  
 
Dyslexie 
Kinderen met dyslexie hebben meestal moeite met het leren lezen en met name het lezen op de gewenste 
snelheid die in toets situaties van hen wordt verwacht. Daarnaast hebben ze vaak ook moeite met foutloos 
schrijven. We hebben op school al ruime ervaring opgedaan hoe we kinderen met hardnekkige lees- en soms 
spellingsproblemen kunnen helpen. In de lagere klassen besteden we extra aandacht aan de automatisering 
van het leesproces en beginnen we met het aanleren van spellingsregels die deze kinderen houvast kunnen 
bieden. In de hogere klassen geven we deze kinderen extra tijd voor toetsen, leesteksten mogen thuis 
voorbereid worden en we leren ze gebruik te maken van dyslexiesoftware Kurzweil. Verder hanteren we o.a. 
een soepeler beoordelingsnorm bij sommige vakken en leren we deze kinderen gebruik te maken van de 
spellingscontrole op de computer. Als school verzorgen wij geen dyslexie verklaring. Op school is een 
dyslexieprotocol aanwezig waarin de stappen staan die genomen moeten worden om een dyslexieverklaring 
te verkrijgen via de gemeente (vergoedingsregeling dyslexie) of via het samenwerkingsverband. Indien u 
hierover meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht en/of de IB-er. 
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4.3 Externe instanties 
 
Soms blijkt de extra hulp binnen de groep onvoldoende resultaat op te leveren en is er meer deskundigheid 
gewenst. Dan kunnen we een beroep doen op de externe instanties en hulp inroepen van bijv. een 
orthopedagoge van de Onderwijsbegeleidingsdienst, een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband 
of andere deskundigen. Uiteraard wordt u als ouder altijd nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces van uw 
kind.  
De intern begeleider van onze school zal bij al deze besprekingen eveneens nauw betrokken zijn.  
Ook kan het voorkomen dat ouders zelf  de hulp van een extern (onderwijskundig) bureau willen inschakelen 
om hun kind extra ondersteuning te bieden. Wij gaan ervan uit, dat vooraf in goed overleg tussen ouders en 
school wordt afgesproken welke stappen er gezamenlijk gezet kunnen worden. Daarbij is het belang van het 
kind het uitgangspunt. Bij eventuele inschakeling van een dergelijk bureau, blijft onderling overleg tussen de 
betrokkenen van wezenlijk belang. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Vanaf het schooljaar 2005-2006 is het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg ingevoerd. Dit houdt in dat alle 
kinderen van groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts en assistente en alle kinderen van groep 7 door de 
verpleegkundige. 
 
Onderzoek groep 2 
Het Jeugdgezondheidsteam stelt zich, voordat de onderzoeken beginnen, voor aan de klas. De onderzoeken 
vinden in aanwezigheid van de ouder(s) plaats, voornamelijk tijdens de lesuren. Als ouder ontvangt u hiervoor 
een uitnodiging. U wordt gevraagd om voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst over de gezondheid van 
uw kind in te vullen. 
 
Onderzoek groep 7 
Dit onderzoek vindt plaats zonder ouders. De ouders/leerlingen ontvangen een uitnodiging. De kinderen 
worden op de met u afgesproken dag uit de klas gehaald. Aan u als ouder wordt gevraagd hiervoor een 
toestemmingsverklaring te tekenen. 
Naast de standaardonderzoeken is het ook nog mogelijk om uw kind te laten onderzoeken als u zich zorgen 
maakt. Dit kan gaan over lichamelijke klachten, maar ook over emotionele stoornissen of leer- en 
gedragsproblemen. De aanmelding moet via school gebeuren. 
 
Vindplaatsgericht Werken 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband van organisaties gericht op 
ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Het CJG wil op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor 
zowel jongeren als ouders en beroepskrachten. Het CJG wil aansluiten bij wat er leeft onder ouders en 
verzorgers en initiatieven ondersteunen. 
 
Gedurende het schooljaar is regelmatig Ayse Bilici van het CJG aanwezig op school. Bij haar kunt u terecht met 
vragen over de opvoeding en begeleiding van uw kind(eren). Zij is tevens vraagbaak voor de leerkrachten en 
intern begeleider. 
 
U kunt bij de jeugdverpleegkundige terecht: 
 
• om tips uit te wisselen over opvoeden en opgroeien in Duiven 
• met vragen over bijvoorbeeld slapen, weerbaarheid en grenzen aangeven 
• met ideeën voor het organiseren van activiteiten in de wijk voor en door ouders 
 
De data voor de bezoeken staan op de kalender en zullen op de locatie worden aangegeven. 
Op andere scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijf zijn deze contactmomenten ook georganiseerd.  
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Indien u contact wenst met het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 0900-2791111 of stuur een e-mail naar cjg@duiven.nl. Kijk voor meer informatie over CJG 
Duiven op www.loketwwz.info.  
 
Het CJG Duiven heeft iedere dinsdag een inloopspreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur op de Eltensestraat 17 
Duiven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verwijsindex 
Onze school is vanaf mei 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal 
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in 
het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen 
maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners 
een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen 
professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening 
aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. 
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindex-achterhoek.nl  
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4.4 Opbrengsten 
 

In dit hoofdstuk vindt u enige cijfers die u ‘de resultaten van ons onderwijs’ zou kunnen noemen. Meten is 
weten, zoals eerder in onze schoolgids is vermeld. Maar het is moeilijk om alle resultaten van ons onderwijs 
weer te geven. Goede herinneringen en een prettige aangename sfeer zijn bijvoorbeeld lastig in cijfers uit te 
drukken. Die zaken meten we met de ouder- en leerlingentevredenheidspeiling.  
Resultaten van onderwijs meten we op vier gebieden:  doorstroom (doublures en versnellen),  verwijzing naar 
het speciaal onderwijs, uitstroom naar het voortgezet onderwijs en de scores van de eindtoets primair 
onderwijs in groep 8. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doorstroom 
Vrijwel alle leerlingen stromen logischerwijs van groep naar groep. Soms is het beter voor een leerling om een 
jaar opnieuw te doen. Ook komt het voor dat kinderen versnellen.  
In onderstaand schema ziet u het percentage kinderen dat de afgelopen jaren een jaar opnieuw heeft gedaan 
of heeft overgeslagen. Verlengde kleuterjaren zijn hierbij niet inbegrepen. 
 

 

  

 

 

 

 

Verwijzing 
Soms blijkt dat kinderen beter af zijn op een school voor speciaal onderwijs. In onderstaand schema ziet u het 
aantal verwijzingen en ons verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

schooljaar Aantal leerlingen percentage 
2016-2017 1 0,7% 
2017-2018 0 0% 
2018-2019 0 0% 

   
   
 

schooljaar Aantal leerlingen percentage 
2016-2017 2    1,3% 
2017-2018 0 0% 
2018-2019 

                                      
0 0% 
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Uitstroom 
Aan het einde van groep 8 maken onze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. In onderstaand 
schema ziet u welke scholen onze kinderen bezoeken: 
 

Niveau 16 /17 17/18 

VMBO-BB 10% 5% 

VMBO-KB 40% 29% 

MAVO 20% 43% 

HAVO 0% 5% 

VWO 10% 19% 
 

Afgelopen schooljaar zijn de meeste leerlingen naar een dakpanklas uitgestroomd: 

  

Niveau 18/19 

BB 15% 

VMBO-BB/VMBO-KB 23% 

VMBO-KB-MAVO 23% 

MAVO-HAVO 15% 

HAVO-VWO 15% 

VWO 9% 
 

Onze leerlingen gaan doorgaans naar het Candea college in Duiven, het Liemers college in Zevenaar of het 
Groenhorst college in Velp. Incidenteel gaan zij naar scholen in Arnhem of daarbuiten. 
 
Eindtoets 
Alle scholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken deze toets. Deze 
eindtoets meet de kennis die de leerlingen hebben van taal en rekenen. De eindtoets laat enerzijds zien welk 
type onderwijs bij een leerling past en anderzijds geeft het de school inzicht in de leerresultaten van de school. 
In de onderstaande tabel staan de gemiddelde scores van de eindtoets van de afgelopen drie jaar, afgezet 
tegen het landelijk gemiddelde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

schooljaar score Landelijk gemiddelde 
2016-2017 530,4 535,1 CITO 
2017-2018 535,7 534,9 CITO 
2018-2019 193,6 203,1Route 8 
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5. Ouders 
 
Om ieder kind zo goed mogelijk te laten functioneren, vinden wij het van groot belang dat er een goede 
samenwerking bestaat tussen ouders en school. Betrokkenheid en een open contact vormen de basis voor een 
goed begrip tussen ouders en leerkrachten. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten is van belang bij 
vroegtijdige onderkenning van probleemsituaties en biedt de mogelijkheid in geval van (leer-)problemen 
samen te zoeken naar oplossingen. Mocht u iets willen melden, kom gerust langs of bel even. Omdat De 
Wiekslag er vanuit gaat dat de ontwikkeling van het kind de ouders ter harte gaat, is het voor ons 
vanzelfsprekend dat de ouders samen met de leerkracht stilstaan bij de vorderingen van het kind aan de hand 
van het verschenen rapport of  een observatieverslag.  
De Wiekslag waardeert het erg als ouders ook op de één of andere manier actief met de school bezig zijn. Dat 
kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies en dergelijke. Dat kan ook door in de Ouderraad of 
Medezeggenschapsraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs. 
 
5.1 Communicatie 
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen 
We vinden het belangrijk om bij de kennismaking met ouders van nieuwe leerlingen voldoende tijd te hebben 
voor een rustig gesprek. Het is daarom verstandig om van te voren een afspraak te maken met de directeur 
Frank de Bruin. Na het gesprek is er altijd gelegenheid voor een rondleiding om het gebouw te bekijken en om 
de sfeer te proeven. Het wordt erg op prijs gesteld dat de nieuwe leerling hier ook bij aanwezig is. 
Voor de kinderen die vier jaar worden en voor het eerst naar de basisschool gaan, bestaat er de mogelijkheid 
een aantal dagdelen te wennen aan de nieuwe situatie. Op die manier voelen ze zich wat zekerder als zij hele 
dagen naar school gaan. In overleg met de groepsleerkracht kunnen deze zogenaamde ‘wendagen’ worden 
afgesproken. 
 
Voor het aanmelden van nieuwe kinderen voor de dag-. BSO- en peuteropvang bij KC De Wiekslag kunt u via 
de website van Puck&Co locatie De Wiekslag informatie opvragen, een inschrijfformulier downloaden en/of 
invullen of een rondleiding en kennismaking aanvragen. Onder ‘kennis maken’ en ‘inschrijfformulier’ vindt u 
de benodigde informatie.  
Is uw kind geplaatst in één van de groepen van de opvang, dan ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief van 
Puck&Co en eens per twee weken de gezamenlijke nieuwsbrief van KC de Wiekslag. Hierin wordt u op de 
hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en weetjes omtrent het reilen en zeilen binnen de KC. 
 
Kennismakingsgesprek 
In de eerste paar weken van de basisschoolperiode vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht van groep 
1/2 en de ouders van de nieuwe leerling. Tijdens dit gesprek geven de ouders informatie over de (voor-
)schoolse ontwikkeling van hun kind. Hierdoor krijgt de leerkracht meteen een goed beeld van de leerling. 
Ouders krijgen dan ook een brief met daarin allerlei praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken. 
 
Informatieavond 
Jaarlijks wordt in elke groep aan het begin van het cursusjaar een voorlichtingsavond gegeven over het 
onderwijs in de groep. Hier wordt niet over de individuele kinderen gesproken, maar wordt de algemene gang 
van zaken in de groep toegelicht. 
 
Rapporten en spreekavonden 
De kinderen in groep 1/2 krijgen een rapport aan het eind van elk schooljaar. 2x per jaar krijgen de kinderen in 
groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis: in februari en aan het eind van het schooljaar. 
Voor alle groepen zijn er regelmatig spreekavonden. In een zogenaamd ‘tien minuten gesprek’ worden de 
vorderingen en prestaties en het welbevinden van het kind besproken. Tijdens de eerste gespreksronde in 
oktober/november willen wij alle ouders spreken. Dit eerste gesprek gebeurt zonder rapport. Ook is het in 
februari (verplicht) en aan het eind van het schooljaar (facultatief) mogelijk om met de leerkrachten te 
spreken over de voortgang van de kind(eren). Voor de data verwijzen we naar de schoolkalender. 
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Ouderapp Social Schools 3.0  

We communiceren met ouders via onze ouderapp Social Schools. (Nieuwe) Ouders ontvangen van de school 
een activeringscode waarmee ze zich kunnen aanmelden. In deze ouderapp vindt u berichten die de school 
plaatst, de kalender, en het inplannen van gesprekken, of het melden van absenties. 
  
Schoolkalender 
Aan het begin van het cursusjaar ontvangen alle ouders de schoolkalender digitaal. Op deze kalender staan het 
vakantierooster en alle andere belangrijke activiteiten en data voor zover als die bekend zijn.  
 
Website 
Op de website van De Wiekslag, www.dewiekslag.com  kunt u alle algemene informatie over onze school 

lezen. U vindt hier bijv. de schoolgids, de kalender, nieuwsbrieven, foto’s van activiteiten in onze groepen en 
evenementen. Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van eventuele foto’s van uw kind op de website, dan kunt 
u dit kenbaar maken bij de directeur.  
 
Afmelding leerling 
Als u uw kind thuis wilt houden wegens ziekte, ontvangen wij hierover graag bericht vóór half negen. U kunt 
deze absentie melden via Social Schools. 
Als u het beter vindt dat uw kind niet meedoet met gym of wanneer uw kind eerder naar huis moet voor een 
bezoek aan de tandarts of iets dergelijks, krijgen wij graag bericht van u via een briefje of een telefoontje. 
Wanneer een leerling niet aanwezig is en niet is afgemeld, doet de leerkracht navraag bij een eventueel op 
school zittende zus of broer. Anders neemt de leerkracht ’s ochtends contact op met de ouders. 
 
Aanvragen extra verlof 
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Daarom bestaat de mogelijkheid uw kind halve dagen naar 
school te laten gaan. Hierover kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Kinderen zijn vanaf hun 
vijfde jaar leerplichtig. Deze regel wordt wel soepel toegepast: ouders mogen hun kind vijf lesuur per week 
thuishouden na overleg met de directeur. Als het nodig is kan – weer na overleg met de directeur – nog vijf 
uur per week extra vrij worden gegeven. Zodra kinderen zes jaar zijn, vervalt deze regeling. 
 
Er bestaan nogal wat misverstanden over het verzuim van school en het geven van verlof. De school moet de 
regels toepassen zoals die in de wet zijn vastgelegd. In bijzondere gevallen kan de directeur van de school 
verlof geven. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld huwelijk, jubileum of sterfgeval in de naaste familie en 
godsdienstplichten. Vakantie buiten de schoolvakanties, een lang weekeinde weg, een dagje eerder met 
vakantie, een gewonnen reisje, tentoonstellingen bezoeken, worden niet als bijzondere gevallen gerekend. 
Hiervoor wordt in principe geen verlof verleend. 
Als u toch redenen heeft buiten de schoolvakanties extra verlof aan te vragen, dan moet u een schriftelijk 
verzoek opstellen aan de directeur van de school, eventueel voorzien van een verklaring van uw werkgever of 
huisarts. De directeur zal uw verzoek in overweging nemen en u schriftelijk antwoord geven. (Een 
standaardbriefje voor het aanvragen van verlof is bij de directeur verkrijgbaar). Voor dit extra verlof is namelijk 
de medewerking van de leerplichtambtenaar van de gemeente Duiven noodzakelijk.  
 
In de eerste twee weken ná de zomervakantie kan geen extra verlof worden toegekend. Dit is wettelijk 
vastgelegd. 
 
Overdrachtsformulier 
Wanneer een leerling van school gaat (bijvoorbeeld vanwege een verhuizing) krijgen de ouders een 
overdrachtsformulier mee voor de nieuwe school. In dit formulier staat vermeld met welke methoden er op 
De Wiekslag wordt gewerkt en hoe de leerling op De Wiekslag heeft gefunctioneerd en gepresteerd. 

 
 
 
 

http://www.dewiekslag.com/
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5.2 Inspraak 
 
De Medezeggenschapsraad 
De Wiekslag heeft een  Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit zes leden: drie gekozen ouders en drie 
personeelsleden. Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. Waar de 
ondernemingsraad zoveel mogelijk de belangen van de werknemers in een bedrijf behartigt, probeert de MR 
door periodiek overleg tussen personeel en ouders, de belangen van de school in al haar geledingen zo goed 
mogelijk te behartigen. Van elke vergadering van de MR wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen staan 
vermeld op de website, zodat iedereen kan lezen wat er besproken is. Eenmaal per jaar wordt er een 
jaarverslag gemaakt. Ouders kunnen ook de MR-leden persoonlijk benaderen met vragen, voorstellen of 
wensen. Elke vergadering van de MR is openbaar en kan door ouders bezocht worden. 
 
GMR 
Naast de MR van De Wiekslag is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is 
de vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders voor het bestuur, Stichting LiemersNovum. Bij de GMR 
komen die onderwerpen aan bod, die van gemeenschappelijk belang zijn voor (een meerderheid van) alle 
scholen. Het betreft hier veelal personele zaken, bijvoorbeeld: het bestuursformatieplan, het bovenschools 
beleid op personele regelingen, het aanstellingsbeleid en de functiemix. 
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De Ouderraad 
De Wiekslag heeft een Oudervereniging (OV). De OV levert een actieve bijdrage bij diverse activiteiten binnen 
de school. De OV bestaat uit een aantal ouders. Eén leerkracht is contactpersoon vanuit het team. 
 
Wat doet de Oudervereniging? 
De oudervereniging (OV) fungeert eigenlijk als de smeerolie voor de school; ze organiseert of ondersteunt bij 
bijna alle activiteiten die op school plaatsvinden (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek, 
sportdag, schoolfotograaf, A4-daagse, schoolreis en de slotfeestdag). Verder regelt zij een aantal algemene 
zaken (zoals de batterijencontainer, registratie van dieetkinderen, kledingcontainer, schoolplein/NL-doet). 
Vaak is hierbij hulp van ouders nodig. De OV zorgt voor de communicatie tussen de ouders en de school. Waar 
nodig geeft de Oudervereniging adviezen aan de Medezeggenschapsraad, met name over aangelegenheden 
die de ouders aangaan. 
 
Ouderbijdrage 
Scholen in Nederland krijgen alleen geld voor leermiddelen en dergelijke. Voor extra kosten, die bijvoorbeeld 
gemaakt worden bij de festiviteiten en activiteiten, wordt dus géén geld verstrekt. De OV betaalt deze kosten 
uit de ouderbijdrage. Als iedereen bijdraagt, kunnen bovenstaande activiteiten worden gedaan. Ieder kind 
profiteert hiervan. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn echter niet altijd voldoende (denk aan stijgende 
benzinekosten voor de schoolreis of verhoging van entreegelden). Daarom probeert de OV extra inkomsten te 
genereren. Deze inkomsten komen o.a. uit de lege batterijenton (extra speelmateriaal voor school) en een 
aanvraag bij het Oranjefonds. In het kader van NL-Doet hebben we zo een opknapbeurt van het plein en de 
centrale hal kunnen verwezenlijken. 
 
Bij al deze bovenstaande activiteiten wordt zoveel mogelijk financiële en/of materiële  ondersteuning gezocht 
van verschillende sponsoren, welke worden vermeld op de website van onze school. 
 
Hulpouders 
Gelukkig zijn er elk jaar weer hulpouders die regelmatig of incidenteel willen helpen bij activiteiten. Het team 
en de kinderen hebben hier veel profijt van en deze hulpouders zijn onmisbaar. Voor vervoer van kinderen 
naar een excursie, een groepje begeleiden of hulp bij festiviteiten, zijn wij van u afhankelijk. Wij merken echter 
steeds vaker dat het moeilijk is om genoeg hulp te krijgen. 
In onze optiek maken we de school samen, immers zorgen we samen voor uw kind! Hulp kunt u derhalve altijd 
bij de school kenbaar maken, want vele handen maken licht werk! 
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5.3 Veiligheid 
 
Vanzelfsprekend verwacht u dat onze school niet alleen een plek is waar uw kind zich thuis voelt en zich goed 
kan ontwikkelen. U verwacht ook – en terecht – dat uw kind ’s middags weer veilig thuiskomt. 
 
De Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet ’98) verplicht scholen zich structureel bezig te houden met 
veiligheid, gezondheid en welzijn van kinderen en personeel. De school heeft hiervoor een 
veiligheidscoördinator. Deze inspecteert en evalueert de veiligheid van het gebouw en het schoolplein. Bij 
deze jaarlijkse controle wordt tevens gekeken naar een – voor de kinderen en leerkrachten – werkbaar en 
gezond klimaat. Elk schooljaar worden de huisregels doorgenomen en, waar nodig, aangepast. 
Eén van de belangrijkste taken van de veiligheidscoördinator is het brandveilig maken en houden van het 
schoolgebouw. Hieraan gekoppeld is een ontruimingsplan opgesteld. Dat wordt jaarlijks geoefend met alle 
leerlingen, leerkrachten en overige personen die op dat moment in het gebouw aanwezig zijn. Aan de hand 
van ervaringen met deze oefeningen en eventuele veranderingen binnen het gebouw,  wordt het 
ontruimingsplan steeds geactualiseerd. 
 
Aansprakelijkheid 
Onze school is niet aansprakelijk voor schade die de kinderen aanbrengen aan zaken als fietsen, brillen, 
kleding. Elke leerling is aansprakelijk voor de schade die hij of zij aanbrengt aan het schoolgebouw en aan 
eigendommen van school, leerkrachten en medeleerlingen. Het is verstandig voor wettelijke aansprakelijkheid 
zelf een verzekering af te sluiten. Als we excursies houden, sluit de school een reisverzekering af, zodat de 
kinderen voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens excursies verzekerd zijn. 
 
Hoofdluis 
Hoofdluis is een probleem waar de meeste scholen mee te maken hebben. Om te voorkomen dat het een 
groot probleem wordt voor de school en de thuissituatie, heeft de school een luizenteam. Elke eerste 
maandag na een vakantie wordt er een luizen- en netencontrole gehouden. Als het nodig is, wordt er 
tussentijds ook gecontroleerd. U wordt van te voren op de hoogte gesteld van de controle. Ook heeft de 
ouderraad in samenwerking met de school ‘luizenzakken’ aangeschaft, waarin de kinderen hun jas bewaren. 
Deze worden eenmaal gratis verstrekt. 
 

Klachtenregeling 
Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden op schoolniveau. U 
hebt gesprekken gehad met de leerkracht van uw kind, de directeur van de school is er bij betrokken; en toch 
bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs: 
 

1. U bespreekt het probleem met de leerkracht. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit. 
2. De directeur wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats. Er worden voorstellen gedaan. Ze 

leiden niet tot de oplossing die u voor ogen had. 
3. Op schoolniveau is een interne vertrouwenspersoon aangesteld die u kan adviseren hoe nu verder als 

bovenstaande acties niet hebben geleid tot een oplossing. In deze schoolgids treft u de gegevens aan. 
4. Het schoolbestuur wordt er bij betrokken. U informeert het bestuur over de kwestie. U wordt 

uitgenodigd voor verheldering. Hoor en wederhoor vindt plaats. Bestuursbureau LiemersNovum, 
Voltastraat 21, 6902 PT  ZEVENAAR. Telefoonnummer bestuur: 0316-226514. E-mail: 
info@liemersnovum.nl 

5. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de klachtenregeling. Dat 
kan langs twee kanalen. 
 

a) U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Haar naam is 
mevrouw Chiene Hulst. Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266 of via mail: 
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl, 024-3607103 of mobiel: 06-20970855 

mailto:info@liemersnovum.nl
mailto:chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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b) U dient uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het 
Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ  ZEVENAAR. 
Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618. 
 

Externe vertrouwenspersoon 
In eerste instantie zal de vertrouwenspersoon nagaan of een gebeurtenis door bemiddeling kan worden 
opgelost. Indien dit niet het geval is, dan zal hij nagaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van 
een klacht bij de klachtencommissie. Belangrijk is te weten dat de vertrouwenspersoon verplicht is tot 
geheimhouding van alle zaken die hij verneemt. Aan het bestuur brengt hij jaarlijks verslag uit en hij geeft 
tevens advies aan het bestuur over te nemen besluiten. Voor de adres- en bereikbaarheidsgegevens van de 
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie verwijzen wij u naar onze website. 
 

Interne vertrouwenspersoon 
In het kader van de klachtenregeling heeft onze school een schoolcontactpersoon aangesteld. Onze 
schoolcontactpersoon is Ina Weijers.   
De belangrijkste taken van de schoolcontactpersoon zijn: 
Contact opnemen met ouders als een kind melding maakt van seksuele intimidatie; 
Oog hebben voor de uitwerking van gebeurtenissen van agressie, geweld, discriminatie en seksuele 
intimidatie; 
Het verzorgen van de eerste opvang bij een klacht in gevallen waarbij de ouders niet rechtstreeks naar de 
leerkracht of de directeur willen gaan; 
Indien nodig, de procedure rond de klachtenregeling bespreken met de ouders met mogelijke verwijzing naar 
het bestuur, de vertrouwenspersoon of andere instanties. 
Het telefoonnummer en e-mailadres van onze schoolcontactpersoon vindt u op onze website.  
 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 
Bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs kan men terecht voor vragen of meldingen over extremisme, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel 
misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Het meldpunt is 
op eenvoudige wijze telefonisch te bereiken: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) 
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5.4 Overig 
 
Privacybeleid 
Op de Wiekslag gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is 
vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. De gegevens die over 
leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, 
en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies 
lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. 
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).  
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig 
voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband 
met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo 
mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de 
school is niet verplicht. 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De vorderingen van 
de leerlingen worden daarnaast ook vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Deze programma’s 
zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Wiekslag 
onderdeel uitmaakt van Samenwerkingsbestuur LiemersNovum worden daar ook (een beperkt aantal) 
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het 
plaatsingsbeleid.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 
identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 
over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 
gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen. 
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te 

laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind, of met de directeur. 
Binnen Samenwerkingsbestuur LiemersNovum hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe 
we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is 
met instemming van de (G)MR vastgesteld.   
 
Parkeren 
Op het schoolplein is beperkte ruimte voor het stallen van fietsen. Wij verzoeken u dringend uw kinderen 
zoveel mogelijk naar school te laten lopen. Als u uw kinderen met de auto naar school brengt of weer ophaalt, 
verzoeken we u de auto niet voor het schoolhek of omliggende inritten te zetten en ook niet in het smalle 
stukje eenrichtingsverkeer in de Goudhaanstraat. U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen in de Goudhaanstraat, Spotvogelstraat en in de Putterstraat. Zo kunt u rekening houden met 
de kinderen die uit school komen en met de omwonenden. Ook kunt u uw auto aan de andere zijde zetten in 
de Eltingerhof en dan over het bruggetje naar school lopen. Wanneer er ‘s avonds op school iets bijzonders te 
doen is, wordt het schoolplein beschikbaar gesteld als parkeergelegenheid.  
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Kledingcontainer en batterijen-inzamelpunt 
Op het plein staat een kledingcontainer waar u kleding en schoenen die u niet meer gebruikt en bijv.  oude 
gordijnen in kunt deponeren. 
De kleding gaat naar Curitas. Deze instantie zorgt ervoor dat de kleding voor ruim 90% wordt hergebruikt. Dat 
kan zijn als kledingstuk maar ook als grondstof voor nieuwe producten. Tevens ondersteunen zij Pax 
kinderhulp. 
Voor het feit dat wij de ruimte hiervoor beschikbaar stellen, krijgen wij een kilovergoeding en dit komt weer 
ten goede aan de kinderen van de Wiekslag.  
 
Op school hebben we een batterijen-inzamelpunt. School spaart lege batterijen die door Stibat worden 
opgehaald. De Wiekslag ontvangt per kilo batterijen ‘punten’, waarvoor schoolmaterialen kunnen worden 
verkregen. Zo helpt u én het milieu én de Wiekslag. 
 

Gevonden voorwerpen 
De ‘oogst’ is soms verbazingwekkend: gymschoenen, broeken, jassen, drinkbekers, speelgoed. Alle gevonden 
voorwerpen worden 4 x per jaar uitgestald in de grote hal van de school. Via de nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gesteld wanneer dit plaatsvindt. U kunt die dag kijken of u missende zaken terug kunt vinden. Kleding 
die ná deze dag overblijft, gaat in de kledingcontainer die op het plein staat. 
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6. De schooltijden en vakanties 
 
6.1 schooltijden 
 

De deur gaat ‘s ochtends om 8.20 uur open, dan is er inloop. Alle kinderen mogen dan naar binnen. In het 
lokaal liggen spullen klaar om te beginnen. Het is niet de bedoeling dat ouders op dat moment het lokaal 
ingaan of de leerkracht te spreken vragen. Om 8.30 uur gaat voor alle groepen de bel. Er wordt van de ouders 
verwacht dat zij de school dan verlaten. Het is erg storend wanneer u uw kind(eren) pas na half negen brengt. 
 

 
 
 
 
 
 
6.2 vakantierooster en studiedagen 
 

Vakanties  

Herfstvakantie 
 

14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie 
 

23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 
 

24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag 

10-04-2020 t/m 13-04-2020 
 

Meivakantie 27-04 2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020  

Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 

Studiedagen groep 1 t/m 8 
 

Vrijdag 

Donderdag 

Maandag 

Dinsdag 

Maandag 

dinsdag 

Woensdag 

Vrijdag  

 

 

11 oktober 2019  

31 oktober 2019  

03 februari 2020 

04 februari 2020 

02 maart 2020 

10 maart 2020 

25 maart 2020 

19 juni 2020 

 

We werken met het Vijf-Gelijke-Dagen-Model. 
De schooltijden zijn: van 8.30 tot 14.00 uur 
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7. Namen en e-mailadressen 
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Maicel Peters (penningmeester) 
Linda Jansen - Hilverdink 
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renate.vankranenburg@liemersnovum.nl  
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Wouter Kuperus 
wouter.kuperus@liemersnovum.nl 
 
Willem Lindeman 
willem.lindeman@liemersnovum.nl  
 
Aniek Smidt 
aniek.schmidt@liemersnovum.nl 
 
Andrea Sleurink 
andrea.sleurink@liemersnovum.nl  
 
Marike Burgers 
marike.burgers@liemersnovum.nl 
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