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De basisschool bepaalt een groot deel van je leven, zowel voor de kinderen als voor u. Jarenlang is er 
dezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind voor een groot deel van de dag 
toe aan de zorg van de leraren van de basisschool. Een school moet je daarom heel bewust kiezen.   

Scholen verschillen. Ze verschillen in kwaliteit, grootte, pedagogische visie en in levensbeschouwing. Al 
die verschillen maken het kiezen moeilijk. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een 
schoolgids te maken. Deze gids moet de ouders helpen bij het kiezen van een basisschool. In deze gids 
schrijft een school over de sfeer in school en over wat zij uw kind leert, waarom ze dat doet en op welke 
manier.   

De schoolgids is bedoeld voor ouders die hun kind al op onze school hebben en voor de ouders van 
toekomstige leerlingen. Regelmatig wordt een actuele schoolgids uitgegeven. Wijzigingen worden 
eerst vastgesteld in de medezeggenschapsraad. In deze gids leggen we ook verantwoording af over 
onze manier van werken en vertellen we wat ouders van ons mogen verwachten.   

We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een nadere 
toelichting.     

Groningen,                                                         

September  2022   

Jolanda Groenewold 

Sarah Diekstra

Voorwoord
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Contactgegevens

De Wegwijzer
Prunusstraat 76
9741LE Groningen

 0505777681
 http://www.cbs-dewegwijzer.nl
 info@cbs-dewegwijzer.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Sarah Diekstra s.diekstra@vcog.nl

Teamleider Jolanda Groenwold j.groenewold@vcog.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Vereniging voor Christ. Onderw. Groningen
Aantal scholen: 12
Aantal leerlingen: 3.205
 http://www.vcog.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.
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Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

278

2021-2022

Leerlingenaantal per april 2022 volgens leerlingvolgsysteem: 311 leerlingen

Kenmerken van de school

Basisvaardigheden

TalentontwikkelingVerbondenheid

Veiligheid Ieder kind kan zichzelf zijn

Missie en visie

Missie: Wij streven ernaar dat alle kinderen effectief leren. Door onze kinderen veel kennis aan te 
bieden, kunnen ze nog meer kennis opdoen en deze toepassen in vaardigheden. Zo werken wij aan 
gelijke kansen en toekomstbestendig leren. Wij zorgen voor goed en effectief onderwijs en stellen de 
leerkracht als professional centraal. Wij maken gebruik van didactische principes die bewezen effectief 
zijn. We streven ernaar om onze leerkrachten op de hoogte te houden van de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Daarbij zorgen we er als team voor dat resultaten en opbrengsten gemonitord blijven om 
eventueel het onderwijs bij te stellen. Als Vreedzame School ondersteunen we de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en geven we burgerschapsvorming handen en voeten. Drie keer per week bieden we na 
schooltijd een verlengde schooldag om de basisvaardigheden extra te trainen. Twee dagen in de week 
is er naschools ruimte voor talentontwikkeling. Er zijn dan allerlei activiteiten op alle scholen in de wijk. 
Alle kinderen kunnen zich dan inschrijven voor bijvoorbeeld kunst, muziek, koken, dans, techniek en 
nog veel meer.

Het is belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Op die manier 
kunnen we samenwerken. We streven naar een hoge mate van ouderbetrokkenheid om het leerproces 
van het kind te optimaliseren. Dit doen we o.a. door wekelijks u als ouder op de hoogte te houden wat 
er in de klas gebeurt (via Social Schools), koffieochtenden, inloopmomenten en oudergesprekken.

1.2 Missie en visie
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Visie: De Wegwijzer staat voor goed onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. 
Kinderen krijgen de nodige kennis, vaardigheden en attituden om hun kansen in het vervolgonderwijs 
en de maatschappij te maximaliseren. Om dit te bereiken maken wij gebruik van de meest recente 
onderwijskundige inzichten. Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar; het team, de ouders en de 
kinderen. Om tot goed en effectief leren te komen, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen 
op school. Een goed pedagogisch klimaat is daarbij een basisvoorwaarde. Daarbij geldt dat een kind 
zich competent voelt en dat er ruimte is voor eigen invulling van denken en doen. Er gelden duidelijke 
regels die door iedereen worden nageleefd en wij gaan uit van een positieve benadering. Het is 
belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen, zodat het zelfvertrouwen wordt 
gestimuleerd. Bij ons op school krijgt ieder kind gelijke kansen.

Identiteit

Wij zijn een christelijke school. We geven inhoud aan onze christelijke identiteit door aandacht te geven 
aan de wereldgodsdiensten, door te vertellen uit de bijbel en door samen te vieren. Het is belangrijk 
voor ons om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verhalen en feesten ons vandaag de dag 
zeggen.

Onze school staat midden in de maatschappij en staat open voor iedereen, met respect voor ieders 
culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Je hoeft niet christelijk te zijn om je bij ons op school 
thuis te voelen, een andere levensbeschouwing en gezindte zijn welkom. 

Ieder kind zien we als een bijzonder individu met eigen talenten, mogelijkheden en behoeften. Iedereen 
kan en mag zichzelf zijn. Naast de aandacht voor het individuele kind, hechten we ook veel waarde aan 
het gemeenschappelijke, het samenleven en samenwerken. Er is ruimte voor ontmoeting tussen 
kinderen onderling en kinderen, ouders en de buurt. Wij stimuleren dit door activiteiten te organiseren 
onder- en na schooltijd. Er gelden duidelijke regels en protocollen en wij wijzen elkaar op het naleven 
hiervan. Vanuit deze vertrouwde omgeving komen we tegemoet aan de verschillende behoeften en 
mogelijkheden van onze leerlingen binnen ons onderwijs. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taalontwikkeling
5 uur 5 uur 

beginnende 
geletterdheid 1 uur 1 u 40 min

beginnende 
gecijferdheid 5 uur 5 uur 

sociaal-emotionele 
ontwikkeling 4 u 40 min 4 uur 

motorische ontwikkeling
6 uur 6 uur 

muzikale ontwikkeling 
en expressie 3 u 20 min 3 u 20 min

Spelend leren in groep 1 en 2

Jonge kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen 
verkennen en leren begrijpen. Vanuit deze behoefte willen wij de brede ontwikkeling van kinderen 
stimuleren. Daarom bieden wij een betekenisvol aanbod, door te werken vanuit thema’s en verhalen 
die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. We werken aan leerdoelen gericht op verschillende 
ontwikkelingsgebieden die we in samenhang aanbieden:

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en in hun eigen tempo. Daarom is observeren erg 
belangrijk, zodat het aanbod en de begeleiding wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk 
kind. Dit krijgt vorm in gerichte activiteiten in de grote kring, het werken met kleine groepjes en het 
spelen en ontdekken in de hoeken en buiten op het plein. We geven veel ruimte voor spel omdat het 
voor de kinderen zo vanzelfsprekend is om te spelen. Dit is wat ze het liefste doen en daarbij is het voor 
hun brein de meest logische en betekenisvolle manier om te leren. Een kleuter die betrokken speelt, is 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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actief bezig de wereld te ontdekken en ontwikkelt zijn cognitieve, motorische en sociaal-emotionele 
vaardigheden. Verder bevordert spelen de zelfstandigheid, fantasie en creativiteit, het nemen van 
initiatieven en het oplossen van problemen. Als kinderen bijvoorbeeld samen in de bouwhoek spelen, 
dan praten ze met elkaar, ze overleggen, maken plannen en werken samen. Ze doen wiskundige 
ontdekkingen met betrekking tot meten, balans en ruimtelijk inzicht. Ze komen voor problemen te 
staan die ze samen oplossen en al bouwend wordt er onderhandeld over de verdeling van de rollen en 
het spelscenario: ‘Ik was de politie en jij was de boef en toen…’. Op de Wegwijzer zijn meerdere 
leerkrachten opgeleid tot jonge kind specialist, om nog beter te kunnen aansluiten bij de specifieke 
behoeften van kleuters.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vreedzame school: Deze methode biedt een leidraad om de sociaal emotionele ontwikkeling en 
burgerschap vorm te geven in de klas. We gebruiken deze methode op geplande momenten voor 
klassengesprekken, klassenvergaderingen en pestpreventie. Om in te spelen op problemen die in de 
klas spelen is het mogelijk om deze methode erop na te slaan.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 5 uur 3 u 35 min 3 u 35 min 3 u 35 min

Taal
5 uur 5 uur 5 uur 4 u 15 min 4 u 15 min 4 u 15 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 1 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min

De Vreedzame school
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Zelfstandig werk
30 min 30 min 45 min 45 min 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Ontmoetingsruimte
• Taaltuin
• Plusklas

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

De school is aangesloten bij de invalpool van VCOG en doet in geval van ziekte in eerste instantie een 
beroep op deze invalpool. Dit lukt helaas niet altijd en dan kijken we of we ambulant personeel kunnen 
inzetten om te vervangen. Als dat niet lukt kiezen we voor: 

- Indien mogelijk qua groepsgrootte en activiteiten van de andere groepen: opdelen van een groep over 
andere groepen. In kleine groepjes gaan de leerlingen naar een andere groep. Ze nemen dan hun eigen 
werk mee;

- Naar huis sturen of thuis blijven. Indien we besluiten een groep naar huis te sturen of thuis te laten 
blijven, worden ouders hierover zo snel mogelijk geïnformeerd via Social Schools. Voor ouders die geen 
opvang voor hun kind kunnen regelen, zoeken we een opvangmogelijkheid in een andere groep.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen

Team

We hebben bij ons op school ongeveer 45 personeelsleden. Met elkaar vormen we het team van de 
Wegwijzer. Het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires. We 
hebben twee intern begeleiders, twee brugfunctionarissen, vakdocenten gymnastiek en CKV, een 
administratief medewerker, schoonmakers, een teamleider, een directeur en er is een conciërge.  

Vakleerkrachten:

Taaltuin

Er is een vakleerkracht 'bevordering van taalgebruik' aangesteld in de onderbouwgroepen. Kinderen 
met taalachterstanden maken wekelijks gebruik van onze 'Taaltuin'.

CKV docenten

Voor de creatieve vakken hebben we twee CKV (creatieve kunstzinnige vorming) docenten op school. 
Zo krijgt elke klas door het jaar heen les van een vakleerkracht CKV. Zij verzorgen de lessen tekenen en 
handvaardigheid.

Gymnastiek

We hebben een vakleerkracht gymnastiek die twee keer per week gymnastiek geeft aan de groepen 3 
t/m 8.
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang en De Taaltuin. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van 
de school. Met Peuterspeelzaal Klein Duimpje (Kidsfirst).

Binnen de school werken we met De Taaltuin. Uit iedere kleutergroep worden kinderen met 
taalachterstanden een aantal dagdelen in de week ondersteund. De Taaltuin is een aparte groep die 
begeleid wordt door een geschoolde leerkracht. De ondersteuning kan ook plaatsvinden binnen de 
kleutergroepen. 

In ons schoolgebouw zit peuterspeelzaal Klein Duimpje. De kinderen die bij ons als 4-jarige op school 
komen, komen echter ook van andere kinderopvangorganisaties. We hebben (indien u hier 
toestemming voor geeft) met alle organisaties een zo goed mogelijke overdracht, zodat we zo goed 
mogelijk kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van uw kind.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

In 2019 hebben wij een schoolplan voor vier jaren opgesteld. Dit zijn de doelen die vastgesteld zijn voor 
de periode 2019 - 2023.

1. De basisvaardigheden rekenen, taal en (begrijpend) lezen zijn op orde

2. Onze leerlingen zijn Wereldburgers 

3. We doen aan talentonderwijs op De Wegwijzer 

Voor de eerste twee schooljaren hebben we de volgende ambities geformuleerd: 

• De leerkrachten geven kwalitatief goede instructie lessen volgens het EDI model.
• De komende twee schooljaren zal er worden ingezet op het creëren van een prettige, maar 

bovenal inspirerende werksfeer waarbij wordt ingespeeld op de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit willen we vooral terugzien tijdens de instructie van de 
leerkracht. De implementatie van de nieuwe rekenmethode zal hierbij een centrale rol gaan 
spelen. Visie, duidelijkheid en één koers worden nagestreefd. 

• In het schooljaar 2019-2020 willen we beter onderwijs voor onze meer- en hoogbegaafde 
leerlingen realiseren. Dit uit zich in het opzetten van een plusklas waarin deze leerlingen een 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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dagdeel per week aan het werk kunnen onder begeleiding van een gediplomeerd leerkracht. In 
deze plusklas proberen we de leerlingen hun metacognitieve vaardigheden te laten ontwikkelen. 
We proberen een goede ruimte te creëren waarin de leerlingen de rust en de mogelijkheden 
hebben om optimaal te werken. 

• We zijn een Vreedzame School en zullen de data in de school gebruiken om de tevredenheid en 
het welbevinden van leerlingen te monitoren, bespreken en daar actie op te ondernemen.

Burgerschapsvorming 

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke 
ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot 
verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan 
met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Wij vinden het belangrijk dat onze 
leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor 
anderen, maar ook naar anderen omzien. Vanuit de Vreedzame School wordt hier nadrukkelijk op 
ingezet. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen 
en hierop te reflecteren. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. de 
samenleving meegeven. Hierbij zijn gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, begrip voor de ander en 
vrijheid van meningsuiting uitgangspunt. Discriminatie en onverdraagzaamheid worden niet 
getolereerd.

1. De school heeft vanaf november 2019 een herzien anti-pestprotocol waarin staat wat pesten is en 
hoe de school hiermee omgaat (zoals weergegeven in de kwaliteitskaart). 

2. Ieder schooljaar wordt de kwaliteitskaart minimaal twee keer besproken en/of geëvalueerd 
tijdens de teamvergadering. 

3. Ieder schooljaar vindt er binnen de team- en bouwvergaderingen minstens twee keer per 
schooljaar intervisie plaats. 

4. Het team werkt vanaf april 2020 met de conclusie- en interpretatiemogelijkheden van Sociale 
Competentie Observatie Lijst (SCOL), waarbij ieder teamlid na elke verplichte afname de 
conclusies en vervolgstappen aan de hand van de suggesties uit SCOL bespreekt met de IB-er 
tijdens het zorgoverleg (met een minimum van twee keer per schooljaar). 

5. De school is een Vreedzame School en ter bewaking van de doorgaande lijn worden er in iedere 
klas per blok van tien weken minimaal drie lessen uit de methode gegeven die naar eigen inzien 
van de leerkrachten aangepast en/of verwerkt kunnen worden. 

6. Het team wordt in het schooljaar 2020-2021 tijdens een cursusdag door een expert geschoold 
voor het werken met een sociogram in de klas en heeft tenminste voor april van dat schooljaar 
het sociogram in de klas afgenomen en tijdens de personeelsvergadering in samenwerking met 
collega’s geïnterpreteerd. 

We willen borgen wat we bereikt hebben in de afgelopen jaren. We leggen de structuren en afspraken 
vast in een kwaliteitskaart. Een kwaliteitskaart beschrijft per vakgebied of thema wat we doen en hoe, 
beschreven vanuit wetenschappelijke literatuur naar het handelen van de leerkrachten. De 
kwaliteitskaarten worden bijgesteld en besproken in teamvergaderingen en in werkgroepen. 

De directie is verantwoordelijk voor het monitoren van de doorgaande lijn en de controle van het 
naleven van de afspraken. Zij zullen daarbij actief in de klassen komen observeren of de doelen behaald 
worden. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Van iedere basisschool in Nederland wordt verwacht dat zij onderwijs aanbiedt dat voldoet aan deze 
omschrijving. De omschrijving van de basisondersteuning luidt als volgt:  ‘Het door het 
samenwerkingsverband afgesproken geheel aan preventieve en lichte curatieve interventies die de 
school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, 
eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.’  

Op school krijgen leerlingen iedere dag onderwijs gebaseerd op de bovenstaande omschrijving van de 
basisondersteuning. Maar leerlingen verschillen ook in de wijze waarop zij zich ontwikkelen en wat zij 
nodig hebben van de school om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We spreken 
daarom van de onderwijsbehoefte van de leerling(en). 

De school komt tegemoet aan alle onderwijsbehoeften die binnen de basisondersteuning valt. Het kan 
zijn dat een leerling daarnaast nog een specifieke onderwijsbehoefte heeft die de basisondersteuning 
overstijgt. Dan brengt de school deze onderwijsbehoefte in kaart door het opstellen van een 
arrangement of een ontwikkelingsperspectief.  In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat de extra 
onderwijsbehoefte beschreven en de ondersteuning die de leerling daarin extra nodig heeft. Het kan 
ook voorkomen dat een groep extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stelt de school een 
groepsarrangement op. De school heeft ondersteuningsmiddelen om een OPP of een arrangement 
goed uit te voeren (zie ondersteuningsplan bijlage notitie arrangeren bij de VCOG).   

Voor zeer intensieve vormen van extra ondersteuning binnen de school kan de school m.b.v. een OPP 
bij het bestuur extra ondersteuningsmiddelen aanvragen. Zowel bij een bestuurlijk- als een school 
gebonden OPP of een arrangement kan de school tot de conclusie komen dat de leerling niet meer 
optimaal profiteert van het onderwijs en dat de grens aan wat de school in ondersteuning kan bieden is 
bereikt. Als dat het geval is gaat de school op zoek naar een meer optimale onderwijsplaats voor de 
leerling. Dat kan zijn op een andere reguliere school of op een SBO dan wel een SO-school. 

Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te 
bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.  Basisondersteuning binnen 
Passend Onderwijs Groningen: De basisondersteuning geeft aan welke mate van ondersteuning aan 
kinderen wordt geboden binnen de eigen school. (www.passendonderwijsgroningen.nl).  
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

• Logopedist

• Fysiotherapeut

• Leesspecialist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken nauw samen met verschillende instanties. De orthopedagoog, de fysiotherapeut, de 
logopedist en het kindteam hebben korte lijntjes met de school en de leerkrachten. Hierdoor kunnen 
we onze leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden.
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• Het vak taal is opgesplitst in taal-spelling en lezen. Op onze school hebben we voor beide 
onderdelen een specialist aangesteld. Voor het vak rekenen is een rekencoördinator aangesteld. 
Deze coördinatoren trainen het team, doen interventies in groepen en ondersteunen bij 
achterstanden. 

• Op de Wegwijzer is een plusklas gevormd om de meer- en hoogbegaafde kinderen van uitdaging 
te voorzien. Hiervoor is een coördinator aangesteld. Deze leerkrachten hebben een aanvullende 
studie of cursus gevolgd. 

• Voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben, verzorgt een leerkracht of 
onderwijsassistent extra hulp binnen of buiten de klas.

• De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg.
• Bovenschools is er een orthopedagoog aan onze school verbonden.
• Op school is een logopedist aanwezig vanuit de praktijk 'logopedie is leuk'.
• Op school is een fysiotherapeut aanwezig vanuit de praktijk 'Fysie op kids'. 

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Rots en Water trainer

Er zijn meerdere collega's die de cursus Rots en Water training hebben gevolgd. Deze training is 
geschikt voor kinderen die moeten werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en 
weerbaarheid. 

De intern begeleiders coördineren alle leerlingenzorg.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg en bekijken samen met de leerkrachten en ouders 
de hulpvraag van de leerlingen.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Fysiotherapeut

• Logopedist

Elke week komt er een fysiotherapeut op school om kinderen te begeleiden bij de motorisch 
ontwikkeling.

Elke week komt er een een logopedist op school om kinderen te begeleiden bij de spraak- en 
taalontwikkeling.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij voeren preventief beleid tegen pesten middels de methode Vreedzame School (zie kwaliteitskaart 
‘Burgerschap’). Pesten kan namelijk verminderd worden, maar het helemaal voorkomen is onmogelijk. 
Op basis van de ‘Wet Veiligheid op school’ is iedere school verplicht om een actief sociaal 
veiligheidsbeleid te voeren in een veiligheidsplan. Onderdeel van het veiligheidsplan kan een anti-
pestprotocol zijn. In deze kwaliteitskaart wordt beschreven hoe wij als school curatief omgaan met 
pesten. 

Volgens de sociale dominantie theorie wordt agressief gedrag zoals pesten in stand gehouden doordat 
het bijdraagt aan de sociale invloed bij leeftijdsgenoten. Interventies zijn nodig om het pestgedrag te 
doorbreken. Deze kunnen zich richten op de school, de klas of individuele leerlingen. Een combinatie 
van deze drie niveaus is een universele aanpak welke vooralsnog het beste is onderbouwd.

Cbs de Wegwijzer volgt een zelf opgestelde methode (vastgelegd in de kwaliteitskaart 'Anti-
pestprotocol') Hierin worden de stappen beschreven die doorlopen moeten worden voor het aanpakken 
van het pestgedrag en de hulp die geboden moet worden voor de gepeste leerlingen.

Vaak is het zo dat kinderen die nauw betrokken zijn bij pestincidenten (pester en slachtoffer) baat 
hebben bij ondersteuning en training in sociale vaardigheden. Als school bieden wij de training 'Rots en 
water'. De doelstelling van deze training is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale 
en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op 
het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan 
leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.
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Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL Vragenlijst en hetKindteam.

Scol is een meetinstrument om de sociale competentie van leerlingen te meten. Onder sociale 
competentie wordt verstaan: Het vermogen om adequaat te kunnen en willen handelen in sociale 
situaties. Scol bestaat uit de volgende 2 vragenlijsten op 3 deelgebieden. De leerkrachtSCOL wordt 
door alle groepsleerkrachten ingevuld. De leerlingSCOL en Monitor Sociale Veiligheid (MSV) zijn voor 
de leerlingen van groep 6 t/m 8 als één lijst van 54 vragen samengevoegd. Alleen de resultaten van de 
LeerlingSCOL zijn in te zien door de leerkracht. De MSV wordt niet apart per kind weergegeven, er is 
alleen een schooloverzicht. De MSV wordt eenmaal per jaar volgens wettelijke verplichting aan de 
Onderwijsinspectie doorgestuurd. 

Naast het monitoren van de Sociale veiligheid a.d.h.v. vragenlijsten, werken wij in de wijk Selwerd met 
een zogenaamd 'Kindteam'. In het kindteam zit de Brugfunctionaris en de Intern Begeleider van de 
school. Een Jeugdwerker en Jeugdgeneralist vanuit WIJ Selwerd en een Jeugdverpleegkundige van de 
GGD. Het Kindteam voorziet de school en als ze dat wil(len) de ouder(s)/verzorger(s) van advies. De 
Kindteam medewerkers denken mee vanuit hun opleiding en ervaring en zijn wekelijks op school 
aanwezig.

Een kindteam medewerker kan de school maar ook de ouder(s)/verzorger(s) advies geven als er 
problemen zijn die te maken hebben met de kinderen, opvoeding, enz. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
als ze dit willen, bij hen komen voor een gesprek en/of als ze hulp nodig hebben bij een probleem.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Hager w.hager@vcog.nl

anti-pestcoördinator Cok Hoogendoorn c.hoogendoorn@vcog.nl

anti-pestcoördinator Femke Schmaal f.iepema@vcog.nl

vertrouwenspersoon Wilske Hager w.hager@vcog.nl

vertrouwenspersoon Cok Hoogendoorn c.hoogendoorn@vcog.nl

vertrouwenspersoon Femke Schmaal f.iepema@vcog.nl
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Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en 
ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent 
met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is 
verbonden. Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de 
beste manier is om eruit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de 
directeur of een andere leidinggevende binnen de school wenden. Mocht het u na bovenstaande 
gesprekken niet lukken een probleem alleen op school op te lossen dan kunt u terecht bij de 
contactpersoon van de school, te weten: Marijke Lucassen, ouder/MR lid. Zij is te bereiken 
via: m.e.lucassen-akkerman@live.nl. 

De contactpersoon zal u uitleggen hoe en waar u uw klacht kunt indienen en zal u in contact brengen 
met de vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat 
laatste is de taak van de vertrouwenspersoon. De VCOG, waartoe de school behoort, heeft voor haar 
scholen twee boven schoolse vertrouwenspersonen benoemd die uw klacht door bemiddeling in de 
school zullen trachten op te lossen.   

Op onze school is, evenals op de andere scholen van de VCOG, de Klachtenregeling primair onderwijs 
van kracht. Deze regeling is opgesteld in overleg met de landelijke ouderorganisaties zoals 
vakorganisaties, organisaties van schoolleiders en besturenorganisaties. Deze klachtenregeling is 
alleen van toepassing wanneer men met de klacht niet ergens anders terecht kan.  Verreweg de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding op juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als er echter sprake 
is van zwaarwegende klachten, zoals bijvoorbeeld machtsmisbruik, is het van belang met de 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Communicatieplatform Social Schools

Op onze school zijn de ouders niet meer weg te denken uit de organisatie. Wij willen graag een goede, 
structurele samenwerking. Op cbs De Wegwijzer vinden we bepaalde bouwstenen belangrijk in deze 
samenwerking. We hebben een muur gebouwd waar de stenen staan voor belangrijke begrippen waar 
ouders en school elkaar in kunnen versterken. Een muur verbeeldt een solide bouwwerk waarbij de 
stenen in verband gemetseld zijn: stevig en onmisbaar. Onze muur symboliseert de indicatoren die 
weergeven wat de ouders en leerkrachten belangrijke ingrediënten vinden in de ouderbetrokkenheid 
op cbs De Wegwijzer. De mortel 'plezier' houdt de stenen bij elkaar. 

Ouders zijn al actief in de officiële geledingen zoals de GMR en MR maar ook in de Ouderraad.  Op 
groepsniveau is er altijd hulp nodig: bijvoorbeeld bij het begeleiden van kinderen naar de schooltuin, bij 
het maken van allerlei lesmateriaal, bij het helpen van kinderen die een spreekbeurt moeten 
voorbereiden, zitting nemen in werkgroepen enzovoort.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• GMR

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) heeft een bestuur en een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De taak van de GMR is toe te zien op het beleid 
van het bestuur. Overeenkomstig de wetgeving heeft de GMR een controlerende en adviserende taak. 
In de reglementen staat op welke beleidsterreinen het bestuur instemming of advies moet vragen. De 
GMR is op elk moment vrij om ook ongevraagd advies te geven of informatie te vragen aan het 
bestuur.    

Op schoolniveau kunnen de leidinggevenden niet zomaar hun gang gaan. Voor heel wat belangrijke 
beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de 
een medezeggenschapsraad. Er is wettelijk vastgelegd waar over advies, instemming en informatie 
moet worden verkregen.  Voor onze school bestaat de Medezeggenschapsraad uit 6 leden (3 leden 
namens de ouders en 3 namens het personeel).   

De leden van de MR zijn van de ouders: 

vertrouwenspersoon hierover te praten. We spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over 
(seksuele) intimidatie, mishandeling, pesten, discriminatie, maar ook als het gaat om fysiek geweld. Als 
de afhandeling onverhoopt niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan men een beroep doen op 
de klachtenregeling. De regeling ligt ter inzage op onze school.   De vertrouwenspersoon functioneert 
als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon kan de klager in overweging geven de klacht in 
te dienen bij de klachtencommissie. Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie van 
de Besturenraad P.C.O. in Voorburg.   

Vertrouwenspersoon:   

Mevr. A. Wemer. (ARBO-Unie) van Swietenlaan 7, 9728 NX Groningen 050-5218888   

Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de 
ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het oordeel van 
de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet. Een anonieme klacht 
wordt niet in behandeling genomen, tenzij de klachtencommissie of het bevoegd gezag anders beslist

Ouderorganisatie
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

• De afscheidsavond van groep acht

• Traktaties bij sportevenementen

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

- Martijn Beljaars (voorzitter)

- Riemer de Jong

- Marijke Lucassen   

Van de leerkrachten: 

- Wilske Hager 

- Alletta Portman 

- Kim Went   

De MR vergadert eens per zes weken. De directie heeft geen zitting in de raad, maar wordt om advies 
gevraagd wanneer zich zaken voordoen die daarom vragen. De vergaderingen vinden plaats op school. 
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende maar beperkt zich 
zoveel mogelijk tot beleidszaken. De directie heeft in sommige zaken de instemming van de MR nodig, 
soms van de hele raad, soms van de personeels-, dan wel van de oudergeleding. De MR heeft altijd het 
recht advies uit te brengen, gevraagd en ongevraagd.   

Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld: 

- onderwerpen die met het beleid te maken hebben;

- zaken aangaande de inhoud van het onderwijs;

- het behartigen van de belangen van zowel de leerlingen als het personeel. 

De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders en vergadert een aantal keer per schooljaar. Leden 
van deze raad zijn, samen met het team, betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse 
activiteiten op school. Denk aan het kerstfeest, de kinderboekenweek, Sinterklaas, Pasen, Pleinfeest 
ed. De ouderraad heeft een voorzitter, een penningmeester en een aantal leden. Ook heeft een 
personeelslid zitting in de raad.
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• Uitvoering van het jaarlijkse schoolproject.   

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Ouders en/of verzorgers waarvan de kinderen na 1 januari op school komen, betalen de helft van het 
bedrag. Het geld wordt besteed aan zaken waar wij van het rijk geen vergoeding voor krijgen en die de 
schooltijd voor de leerlingen extra feestelijk maken. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt er geld 
geïnd om op schoolreisje of schoolkamp te kunnen gaan. Hoewel ons uitgangspunt is dat we met de 
hele groep op schoolreisje of kamp gaan, is de deelname op vrijwillige basis. Wij bieden de mogelijkheid 
om in termijnen te betalen. Er zijn mogelijkheden deze beide kosten via de Sociale Dienst vergoed te 
krijgen. Wanneer u in het bezit bent van een Stadjerspas neemt u dan contact op met Rinske Sevinga of 
Kim Vloon (brugfunctionaris). Samen zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Leerlingen op de 
Wegwijzer kunnen nooit uitgesloten worden van schoolactiviteiten op grond van het wel of niet 
voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte van een leerling wordt u verzocht hierover zo snel mogelijk de betreffende leerkracht of de 
conciërge te informeren. Dit kan via Social Schools of telefonisch (voor half negen op telefoonnummer 
050 5777681). Wanneer uw kind om kwart voor negen, zonder melding van uw kant, niet op school 
aanwezig is nemen wij telefonisch contact met u op. Wilt u afspraken met de tandarts, dokter en 
orthodontist en andere hulpverleners zoveel mogelijk na schooltijd maken?

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

We kunnen als school toestemming geven voor vrije dagen die onder de regels van extra vrije dagen 
vallen. De aanvraag van alle extra vrije dagen gaat via een formulier dat u kunt aanvragen bij de 
directie. Dus ook voor de dagen waar u wel toestemming voor kunt krijgen, moet u schriftelijk, via het 
formulier, een aanvraag doen voor bijvoorbeeld: 

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen 
• verhuizing 
• huwelijk van bloed- of aanverwanten 
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 
• 12 ½- , 25-, 40-, 50- en 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten 
• Graag de kaart met uitnodiging/ aankondiging meenemen.   

Luxe verzuim zoals uitjes en extra vakantiedagen wordt niet toegekend. De aanvraag voor luxe verzuim 
gaat via het formulier naar de leerplichtambtenaar. Bij het niet opvolgen van het besluit van de 
leerplichtambtenaar kunnen boetes worden opgelegd. Ook zal zij, bijvoorbeeld rond de vakanties, 
bezoekjes afleggen bij de school of bellen en vragen naar de afwezige kinderen.  

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 wanneer u in één van de 
schoolvakanties op vakantie gaat. 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. 

De link naar de gehele verlofregeling: https://www.cbs-dewegwijzer.nl/beleid/verlof-aanvragen/

gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind hebben een aanmeldingsgesprek met de 
onderbouwcoördinator van onze school. In dit gesprek worden ouders op de hoogte gebracht van voor 
hen en hun kind belangrijke zaken. Na dat gesprek is er voor de ouders gelegenheid om rondgeleid te 
worden in de school. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen ouders besluiten hun kind aan te melden. 
Wanneer de ouders besluiten tot aanmelding van hun kind ontvangen zij een aanmeldingsformulier. 
Met het invullen en ondertekenen van dit aanmeldingsformulier stemmen de ouders in met de inhoud 
van de schoolgids en de regels van de school. Wanneer het formulier is ingeleverd wint de school 
informatie in bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of eventueel de voorgaande school daar 
heeft de school 6 weken de tijd voor (met uitloop tot 10 weken). Daarna wordt u door de nieuwe 
leerkracht van uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit is een gesprek tussen de ouders, hun 
kind en de leerkracht van groep 1 over de voorgeschiedenis van het kind en de verwachtingen van de 
ouders over de school. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het kind, bij het kunnen voldoen aan de 
juiste zorg, daadwerkelijk ingeschreven en worden verdere afspraken gemaakt. Wanneer de juiste zorg 
moet worden uitgezet en/of de school niet kan voldoen aan de zorgvraag wordt er samen een andere 
onderwijsvorm gezocht. Bij het niet volledig informeren door de ouders van de bekende zorg, wordt de 
termijn tot inschrijving verlengd. Driejarige kinderen mogen in de vier weken voordat ze vier jaar 
worden alvast meerdere dagdelen, met een maximum van 10 dagdelen, op school komen om kennis te 
maken met de leerkracht en met de groep.   

Voor leerlingen afkomstig van een andere school geldt dat er eerst contact is geweest met de ouders en 
de school die verlaten wordt waarin gemeld is dat er een andere school wordt gezocht. Daarna volgt 
een aanmeldingsgesprek. Aan de hand van het onderwijskundig rapport, een gesprek met de school 
van de nieuw in te schrijven leerling en eventueel verder onderzoek, wordt door de directie, na overleg 
met de intern begeleider, besloten of een kind toelaatbaar is op onze school. Hierna volgt de definitieve 
inschrijving en een warme overdracht tussen de leerkrachten van beide scholen. Vervolgens kan het 
kind op een nader te bepalen tijdstip op school komen.   

In de eerste periode van de schoolloopbaan van een kind komt de brugfunctionaris op huisbezoek om 
de verwachtingen en samenwerking te bespreken. Bij het niet kunnen voldoen aan de zorg wordt, 
samen met ouders en externen, gezocht naar een andere (speciale)school voor basisonderwijs of 
voorschoolse educatie die deze zorg wel kan bieden.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Extra informatie
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Privacyreglement: In mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland volgens Europese richtlijnen 
aangescherpt. De School volgt het privacyreglement opgesteld door Stichting Christelijk Onderwijs 
Groningen. 

De Wegwijzer voldoet aan die nieuwe richtlijnen. De persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en 
leerkrachten worden opgeslagen in de beveiligde digitale omgeving van Esis. Als de kinderen naar een 
andere basisschool, naar het speciaal (basis)onderwijs of naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt 
door de leerkracht een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport gaat op een beveiligde manier 
naar de nieuwe school, nadat het is gezien door de ouders en ondertekend door de directeur en/of IB-er. 
De wet bescherming persoonsregistratie schrijft voor dat leerlingendossiers niet langer dan vijf jaar 
mogen worden bewaard. Na deze periode worden de dossiers vernietigd. In verband met de 
aangescherpte privacy-wetgeving controleren we ieder jaar weer uw toestemming voor het gebruik van 
foto’s of films van uw kind op Social Schools, ons interne online communicatieplatform voor ouders en 
medewerkers. 

Het leerlingdossier: Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden in het 
administratieprogramma Esis. In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind, het gezin, 
gesprekken met ouders, toets- en rapportresultaten van de verschillende jaren en evt. bevindingen en 
resultaten van onderzoeken en handelingsplannen. De Cito-resultaten worden ook vastgelegd in dit 
leerlingvolgsysteem. 

23



5.1 Tussentijdse toetsen

Tweemaal per jaar houden wij met het team een datamuurvergadering om onze leeropbrengsten van 
onze leerlingen te bespreken. We bekijken dan de CITO uitkomsten, de methodetoetsen en de 
vaardigheidsgroei op schoolniveau en groepsniveau. Na deze analyse maken we weer plannen voor het 
juiste leerstofaanbod en de bijpassende didactiek voor de volgende periode. Door deze manier van 
analyseren, bekijken we steeds kritisch ons onderwijs en wat de leerlingen van ons als leerkrachten 
nodig hebben. Eenmaal per jaar worden de vragenlijsten van SCOL afgenomen onder de leerlingen van 
de bovenbouw en bij de leerkrachten van alle groepen. Hierin monitoren wede sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. Ook deze resultaten nemen we mee in de 
besprekingen en passen hierop onze aanpak aan.

Er worden percentages berekend die aanduiden wat de gemiddelde vaardigheidsscore per groep is ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor elke groep is te herleiden wat de gemiddelde ontwikkeling 
is geweest in de afgelopen drie jaar. De AVI toets (technisch lezen) is hierop een uitzondering. Het 
percentage duidt op het aantal leerlingen dat het niveau van de groep niet haalt. We hebben als school 
de norm gesteld dat 80% van de leerlingen AVI op het niveau van de groep moet beheersen. In de 
meeste klassen is dit het geval. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat het gemiddelden 
zijn en dat deze percentages beïnvloed kunnen zijn door uitschieters naar boven en naar onderen. Er is 
rekening gehouden met de groepssamenstelling. Door de jaren heen is deze zoveel mogelijk gelijk. De 
spreiding binnen de groepen verschilt. De meeste groepen zijn normaal verdeeld. Groep 6b en 3a zijn 
hier een uitzondering op. Voor beide groepen houdt dit in dat er een groter aantal IV en V-scores 
behaald zijn, dan gemiddeld zou moeten. Voor beide groepen heeft dit verschillende oorzaken. 

Uit deze gegevens blijkt dat vooral begrijpend lezen onder het landelijk gemiddelde scoort, evenals 
rekenen/wiskunde. Technisch lezen geeft in sommige groepen een erg positief resultaat, evenals 
spelling, in andere groepen kijken we ook hier hoe we ons onderwijs effectiever in kunnen richten. Naar 
aanleiding van de datamuur is een aanpak op schoolniveau, per klas en per bouw besproken en ingezet. 
In het aankomende schooljaar wordt begrijpend lezen tot speerpunt gemaakt om de doorgaande lijn en 
het aanbod nog steviger neerzetten. Voor rekenen geldt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden op 
het gebied van directe instructie. Nieuwe leerkrachten worden zo goed mogelijk meegenomen in deze 
ontwikkelingen. 

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Conclusie

Het is bijna onmogelijk om de huidige situatie te vergelijken met een ‘normale situatie’ gezien de 
verschillende lockdowns die deze lichting heeft meegemaakt. De behaalde resultaten zijn ondanks 
deze omstandigheden toch op het landelijke gemiddelde. 

Toch blijft het onze ambitie om aankomende leerjaren alle leerlingen op >1F te laten scoren. In 
vergelijking met de rest van het land, lijken onze leerlingen het beste te scoren op het vak lezen en het 
minst goed op taalverzorging. De groep >1S bevat in onze school meer kinderen dan wat in Nederland 
gemiddeld is.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de 
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de 
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling 
leerresultaten po 2022-2023).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Wegwijzer
93,7%

93,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Wegwijzer
57,4%

52,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (41,5%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 2,6%

vmbo-b 13,2%

vmbo-b / vmbo-k 7,9%

vmbo-k 7,9%

vmbo-k / vmbo-(g)t 2,6%

vmbo-(g)t 7,9%

vmbo-(g)t / havo 10,5%

havo 18,4%

havo / vwo 2,6%

vwo 26,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Open communicatie

Acceptatie / gelijkwaardigheidVeiligheid en welbevinden

Op onze school wordt gestreefd naar rust, regelmaat en structuur waarin samenwerken wordt 
gestimuleerd en pesten niet wordt getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische strategieën 
en dienen als rolmodel voor gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en 
straffen. Het pedagogisch leerklimaat maakt het leren van de leerlingen mogelijk. We bieden kinderen 
daarmee veiligheid en structuur en zorgen voor duidelijkheid. Daarom maken wij aan het begin van het 
jaar regels en afspraken in de groepen die gaan over het positieve gedrag dat bijdraagt aan een veilig 
klimaat. 

De veiligheidsbeleving wordt structureel gemonitord bij leerlingen via de afname van SCOL, 2 maal per 
schooljaar. De resultaten worden met de leerlingen besproken op de wijze als voorgeschreven in 
Kwaliteitskaart SCOL. De onderwijsinspectie krijgt de wettelijk vereiste inzage in de veiligheidsbeleving 
eenmaal per jaar toegestuurd. Veiligheid wordt daarnaast structureel in de klas behandeld, specifiek 
indien de situatie daar aanleiding toe geeft. Daarnaast worden bij leerlingen, ouders en personeel 
overeenkomstig hoofdstuk 7 van het VCOG-Veiligheidsplan 2019, periodiek tevredenheidsonderzoeken 
afgenomen. De resultaten daarvan worden geëvalueerd met en gepubliceerd aan betrokkenen. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door SKSG en andere opvang organisaties in de 
wijk.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 -  - 14:00  - 

Maandag: Pauze om 10.00 uur en 12.00 uur
Dinsdag: Pauze om 10.00 uur en 12.00 uur
Woensdag: Pauze om 10.00 uur en 12.00 uur
Donderdag: Pauze om 10.00 uur en 12.00 uur
Vrijdag: Pauze om 10.00 uur en 12.00 uur
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6.3 Vakantierooster

Margedagen: Het team van de Wegwijzer heeft voor het grootste gedeelte gekozen voor 
margemiddagen in plaats van margedagen. Zo hebben we als team de mogelijkheid om scholingen te 
volgen en te overleggen met elkaar. Drie maal per jaar is er een margedag i.p.v. middag (voor het 
verschijnen van de rapporten in februari en juni en een centrale VCOG dag). 

Margedagen 2022-2023:

Op de margemiddagen zijn de leerlingen om 12 uur vrij. 

Maandagmiddag 19-09-2022 

Donderdagmiddag 27-10-2022 

Maandagmiddag 28-11-2022 

Woensdagmiddag 14-12-2022 

Vrijdagmiddag 23-12-2022 

Donderdagmiddag 19-01-2023 

Woensdag 15-02-2023 

Maandagmiddag 13-03-2023 

Donderdag 06-04-2023 

Vrijdagmiddag 21-04-2023 

Dinsdagmiddag 23-05-2023 

Vrijdag hele dag 09-06-2023 

Woensdag hele dag 21-06-2023 

Dinsdagmiddag 04-07-2023 

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 18 februari 2023 26 februari 2023

Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie 15 juli 2023 27 augustus 2023
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Vrijdagmiddag  21-07-2023 

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Sarah Diekstra (directie) ma t/m vr 8.30 - 16.00-wo/vr tot 14 uur

Jolanda Groenewold (teamleider ma t/m do 8.30 - 16.00

Wilt u de directie spreken? Maak dan een afspraak. Telefonisch, per e-mail of via Social Schools. Als u de 
leerkracht wilt spreken kunt u na schooltijd langskomen voor het maken van een afspraak of een 
bericht sturen via e-mail of Social Schools.
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