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Voorwoord 
Voor u ligt de jaargids van CBS De Wegwijzer 2021-2022. In deze gids kunt u alle praktische informatie 
vinden voor het komende schooljaar. 
Voor meer informatie verwijzen we u ook naar onze website en de schoolgids. 
 
De naam van onze school verwijst naar de wegwijzer. Een vertrouwd markeerpunt met vaak meerdere 
pijlen, die je laten zien waar je heen zou kunnen gaan. Wij willen onze leerlingen graag de weg wijzen, 
dat zien we als onze taak. Wij leven hen voor, geven hun de bagage mee die ze nodig hebben in het 
leven. 

 

Contact 
Locatie: 
Prunusstraat 74/76 
9741LE Groningen 
Telefoonnummer: 050-5777681 
 
 
Algemeen emailadres: 
cbsdewegwijzer@vcog.nl                       
                                                  
Directeur:                                                   
Sarah Diekstra:                                          
S.diekstra@vcog.nl                                    
                                                                                                                      
Teamleider:                                               
Jolanda Groenewold 
R.groenewold@vcog.nl   
                              

Intern begeleiders:        
Marjan Fokkens (gr. 4 t/m 8)    
M.fokkens@vcog.nl                          
 
Anita Groen (gr. 1 t/m 3)      
A.groen@vcog.nl   
 
Brugfunctionaris            
Rinske Sevinga       
R.sevinga@vcog.nl                                                          
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Groepsindeling en leerkrachten voor het schooljaar 2021-2022 
 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1/2A Geeske 

Koopmans 
Geeske 
Koopmans 

Jolanda 
Groenewold 

Geeske 
Koopmans 

Geeske Koopmans 

1/2B Marianne Buist Marianne 
Buist 

Minke Bosma Minke Bosma Minke 
Bosma/Marianne 
Buist (om en om) 

1/2C Kim Vloon Kim Vloon Kim Vloon Hinke van der 
Linden 

Hinke van der 
Linden 

1/2D Lieke van der 
Wal 

Lieke van der 
Wal 

Jenthe Baeyens Jenthe Baeyens Jenthe Baeyens  

3A Marina Smit Marina Smit Annalies 
Wolters 

Annalies Wolters Marina Smit 

3B Lisanne Dijkstra Lisanne 
Dijkstra 

Marloes van 
Echtelt 

Marloes van 
Echtelt 

Lisanne Dijkstra 

4A Alletta Portman Nienke Wit Alletta Portman Alletta Portman Alletta Portman 
4B Annalies 

Wolters 
(vervanging 
Jolanda K.) 

Cok 
Hoogendoorn 

Cok 
Hoogendoorn 

Cok 
Hoogendoorn 

Annalies Wolters 
(vervanging 
Jolanda K.) 

5 Thomas 
Cornelissen 

Thomas 
Cornelissen 

Caesar de Jong Thomas 
Cornelissen 

Thomas 
Cornelissen 

6A Vera Tissingh Vera Tissingh Vera Tissingh Vera Tissingh Vera Tissingh 
6B Lisanne 

Jansen/Jeroen 
Remerie 

Lisanne 
Jansen/Jeroen 
Remerie 

Nienke Wit Lisanne 
Jansen/Jeroen 
Remerie 

Lisanne 
Jansen/Jeroen 
Remerie 

7A Jeroen 
Goedknegt 

Jeroen 
Goedknegt 

Jeroen 
Goedknegt 

Welmoed van 
der Woud 

Welmoed van der 
Woud 

7B Marije 
Timmerman 

Marije 
Timmerman 

Marije 
Timmerman 

Jelmer Meinardi Jelmer Meinardi 

8 Wilske Hager Wilske Hager Lisanne Dijkstra Wilske Hager Wilske Hager 

 
 
Schooltijden 

• Maandag       8.30 uur – 14.00 uur 

• Dinsdag          8.30 uur – 14.00 uur 

• Woensdag     8.30 uur – 14.00 uur 

• Donderdag    8.30 uur – 14.00 uur 

• Vrijdag           8.30 uur – 14.00 uur 
 

Afwezigheid 
Wij willen graag dat u ziekte of afwezigheid van uw kind voor schooltijd meldt. Het telefoonnummer 
waarop u ons hiervoor kunt bereiken is 050-5777681.  
Afmelden is erg belangrijk. Wij maken ons zorgen als een leerling afwezig is en niet is afgemeld. Wij 
proberen in dat geval contact met u op te nemen. 
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Vakantierooster 2021-2022 

 Zomervakantie 2021  Ma 12 juli t/m vrij. 20 augustus 2021  

 Herfstvakantie 2021  Ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober 2021 

 Kerstvakantie 2021-2022  Ma. 27 december ‘21 t/m vr. 7 januari 2022 

 Voorjaarsvakantie 2022  Ma. 21 februari t/m vr. 25 februari 2022 

 Pasen 2022 
 Meivakantie 2022 

 Vr. 15 april en ma. 18 april 2022 
 Ma. 25 april t/m vrij. 6 mei 2022 

 Hemelvaart 2022  Do. 26 en vr. 27 mei 2022 

 Tweede Pinksterdag 2022  Ma. 6 juni 2022 

 Zomervakantie 2022  Ma. 18 juli t/m vrij. 26 augustus 2022 

 

Extra vrije dagen en middagen 2021-2022 
• Ma. 13 september 2021 vanaf 12.00 uur 

• Vrij. 8 oktober 2021 de hele dag 

• Di. 26 oktober 2021 vanaf 12.00 uur 

• Ma. 29 november 2021 vanaf 12.00 uur 

• Di. 14 december 2021 vanaf 12.00 uur 

• Do. 20 januari 2022 vanaf 12.00 uur 

• Ma. 7 februari 2022 de hele dag 

• Ma. 14 maart 2022 vanaf 12.00 uur 

• Di. 19 april 2022 vanaf 12.00 uur 

• Do. 19 mei 2022 vanaf 12.00 uur 

• Wo. 22 Juni 2022 de hele dag 

• Ma. 4 juli 2022 vanaf 12.00 uur 

• Vrij 15 juli 2022 vanaf 12.00 uur 
 

Ieder jaar worden er margedagen gepland. De kinderen zijn die dagen of middagen vrij. De 
margedagen worden gebruikt door de leerkrachten om bij te scholen of te praten over 
onderwijskundige speerpunten.   
 

Gymrooster 2021-2022 
 Maandag Groep 

  8.30 - 9.15 3B 

  9.15 – 10.00 5 

10.00 – 10.45 3A 

11.30 – 12.15 4A 

12.15 – 13.00 4B 

13.00 – 13.45 6A 

  

Dinsdag  

8.30-9.15 8 

9.15-10.00 7A 

10.00 – 10.45 6B 

11.30-12.15 6A 

12.15-13.00 5 

13.00-13.45 7B 
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Woensdag   

9.15-10.00 6A 

10.00-10.45 4B 

  

11.30-12.15 3A 

12.15-13.00 3B 

13.00-13.45 4A 

  

Donderdag   

11.30-12.15 8 

12.15-13.00 7B 

13.00-13.45 7A 

 

De leerlingen spelen dagelijks buiten. Twee keer per week is er een gymles in het speellokaal of in de 
sporthal. De lessen worden vanaf groep 3 gegeven door een vakleerkracht. De kleuters gymmen in hun 
ondergoed en dragen gymschoentjes met elastiek of klittenbandsluiting. Vanaf groep 3 dragen de 
leerlingen sportkleding. Sportschoenen zijn verplicht en tijdens de les mogen geen sieraden worden 
gedragen. 
 

Stagiaires 
Onze school is stageschool voor studenten van de Stenden- en de Hanzehogeschool. Zij volgen de 
pabo-opleiding. 
Daarnaast hebben we regelmatig studenten van het Alfa- en het Noorderpoortcollege. Deze studenten 
volgen de opleiding voor klassen- of onderwijsassistent. 
 

Medezeggenschapsraad 
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR (medezeggenschapsraad) invloed uitoefenen op 
het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs 
bestaat de MR uit ouders en leerkrachten. De omvang van de raad is afhankelijk van het 
leerlingenaantal op de school. Verkiezingen bepalen wie mag meepraten en meebeslissen in de raad. 
De vergaderingen zijn openbaar. De data worden aan het begin van het schooljaar gemeld op de 
website. 
 
De leden van de medezeggenschapsraad zijn: 

• Oudergeleding: Martijn Beljaars (voorzitter) en Francien Beuving. Er is een vacature die het 
komende schooljaar zal worden ingevuld. 

• Personeelsgeleding: Arwin van der Ploeg,  Alletta Portman en Wilske Hager. 

• Er is een vacature voor de afgevaardigde voor de GMR van de VCOG. 
 

Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die samen met het team betrokken zijn bij de organisatie 
en uitvoering van diverse activiteiten op school. 
 

Cito toetsen 
Binnen ieder schooljaar worden er twee momenten gebruikt voor de afname van de cito toetsen (het 
leerlingvolgsysteem). 

• Midden toetsen: eind januari 2022 

• Eind toetsen: eind mei, begin juni 2022 
 

Eindtoets groep  
Op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 is de eindtoets van groep 8. 
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Oudercommunicatie 
Middels “Social Schools” houden we u op de hoogte van de activiteiten die plaatsvinden op school. Dit 
zijn algemene berichten en groepsberichten. Daarnaast kunt u de leerkrachten ook bereiken via de 
mail. 
 

Eten, drinken en verjaardagen 
Gedurende de ochtend en tussen de middag mogen de leerlingen iets eten en drinken. Het gaat hier 
om gezond eten. We drinken op school water. Dagelijks krijgen de kinderen vers fruit van school. 
Natuurlijk mogen de kinderen trakteren als ze jarig zijn. We gaan uit van een kleine traktatie. Wilt u de 
eventuele uitnodigingen voor een feestje buiten school uitdelen? Dit om teleurstellingen te 
voorkomen. 
 

Komen en gaan van en naar school 
Alleen de leerlingen die verder weg van school wonen (in Paddepoel, De Hoogte, Tuinwijk of het 
gedeelte van Selwerd dat aan de andere kant van de Eikenlaan) mogen op de fiets naar school komen. 
Dit in verband met de beperkte ruimte om de fietsen te stallen.  
Het is voor de kinderen en de ouders niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen. Dit geldt voor 
alle groepen en alle pleinen. 
 

Schoolreisje/schoolkamp 
Jaarlijks is er voor alle kinderen een uitje. U krijgt in de loop van het schooljaar informatie over de data 
en de kosten.  
 

Ouderbijdrage 
Jaarlijks vragen we een vrijwillige ouderbijdrage (€22,50). Dit geld wordt gebruikt voor de leerlingen. 
U krijgt bericht over hoe en wanneer u dit kunt betalen. 
 
 

Buitengewoon verlof 
Aanvraag verlof  
Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u acht weken voorafgaand aan het verlof een 
aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. U kunt onder andere verlof aanvragen voor een 
bruiloft, een verhuizing of vakantie buiten de schoolvakanties indien u seizoensgebonden 
werkzaamheden verricht.  
 
Gewichtige omstandigheden 
De directeur kan tot en met tien dagen verlof verlenen in verband met gewichtige omstandigheden. 
De verschillende gewichtige omstandigheden worden verderop genoemd. Indien u in één schooljaar 
meer dan tien dagen verlof aanvraagt, dan beslist de leerplichtambtenaar over uw aanvraag.  
 
Vakantieverlof buiten schoolvakanties 
Vakantieverlof in verband met seizoensgebonden werkzaamheden kan eenmaal voor maximaal tien 
dagen per schooljaar worden toegekend. De aanvraag wordt beoordeeld door de directeur. 
Vakantieverlof in de eerste twee weken na de zomervakantie is niet toegestaan. 
 
Procedure aanvragen verlof 

1. U dient dit formulier acht weken voorafgaand aan het verlof bij de directeur in;  
2. Bij een overschrijding van tien schooldagen (in één keer of in één schooljaar) neemt de 

directeur contact op met de leerplichtambtenaar en zendt uw aanvraag door; 
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3. De directeur of de leerplichtambtenaar neemt binnen acht weken een schriftelijk besluit op 
uw aanvraag. 

 
Religieuze verplichtingen 
Voor het vervullen van religieuze verplichtingen is geen aanvraag nodig, hier heeft u recht op. U dient 
twee werkdagen voorafgaand aan de religieuze verplichting de directeur schriftelijk in kennis te stellen. 
Per gebeurtenis geldt één verlofdag. U kunt voor reisdagen van en naar de religieuze verplichting geen 
extra verlof krijgen. 
 
Gewichtige omstandigheden 
Voor gewichtige omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Per gebeurtenis geldt één verlofdag, tenzij 
anders aangegeven. U dient per aanvraag ten minste één bewijsstuk aan te leveren zoals een 
trouwkaart, werkgeversverklaring, doktersverklaring of een rouwkaart.  

o Verhuizing 
o Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad binnenland 
o Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad buitenland, maximaal 5 dagen 
o 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders 
o 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders 
o Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouder(s), bloed- en 

aanverwanten tot en met de 3e graad, maximaal 10 dagen. 
o Overlijden van bloed- en aanverwanten  

o 1e graad maximaal 5 dagen  
o 2e graad maximaal 2 dagen  
o 3e en 4e graad maximaal 1 dag  
o 1e t/m 4e graad buitenland maximaal 5 dagen 

 
Graden in verwantschap 
1e graad: ouders;  
2e graad: grootouder, broers en zussen;  
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (van broers en/of zussen);  
4e graad: neven en nichten, oudooms en oudtantes 
 
Geen gewichtige omstandigheden 
Onderstaande gevallen zijn géén gewichtige omstandigheden: 

- Familiebezoek in het buitenland; 
- Goedkope tickets in het laagseizoen; 
- Geen beschikbare tickets in de vakantieperiode; 
- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij zijn; 
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, zoals voetbalkamp.  

 
Vakantieverlof buiten schoolvakanties 
Om buiten de schoolvakanties op vakantie te mogen omdat u seizoensgebonden werkzaamheden 
verricht, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. U kunt gedurende één schooljaar niet als gezin twee aaneengesloten weken op vakantie 
tijdens de schoolvakanties. Dit geldt voor alle schoolvakanties, dus ook de voorjaars-, mei-, 
herfst- en kerstvakantie; 

2. De vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar; 
3. U of uw werkgever leidt onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s  
4. wanneer u in één van de schoolvakanties op vakantie gaat.  
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Dat een belangrijk deel van de omzet in de vakanties wordt verdiend, is niet voldoende voor de 
toekenning van het vakantieverlof.  
Indien u een eigen bedrijf heeft, dan kunt u door middel van een accountantsverklaring aantonen dat 
een vakantie binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.  
Indien u in loondienst bent, dan kunt u door middel van een werkgeversverklaring aantonen dat een 
vakantie binnen de schoolvakanties zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s.  
 
Andere reden 
Wanneer de reden waarvoor u verlof wil aanvragen niet staat genoemd, dan kunt u toch een aanvraag 
indienen. De directeur of de leerplichtambtenaar beslist of er voldoende gronden zijn om het verlof 
toe te kennen. 
 
Leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen, telefoonnummer: 050-3676279, Postbus 268, 9700 
AG Groningen. 
 


