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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.
De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de
kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van OBS Wheermolen,
Marloes Hamming, Directeur
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Beste ouders en verzorgers, De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms
klein en soms enorm, richting hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat.
Hun ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook
de tijd waarin grote stappen worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.
Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd
uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen
aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de
toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.
Daarom proberen wij onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar de toekomst ligt nog
open. Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met groot enthousiasme en
gedrevenheid in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.
Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij
verbinden het heden en toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen,
meningen en opvattingen. En in alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk
te doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.
Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij
kijken uit naar de toekomst. Dat doen we samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool Wheermolen
Dr Albert Schweitzerlaan 32 A
1443WT Purmerend
 0299423648
 http://www.obswheermolen.nl
 administratie.wheermolen@opspoor.nl
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Extra locaties
Tijdelijke locatie tijdens nieuwbouw Wheermolen
Mercuriusweg 2
1443VB Purmerend
 0299-423648
In schooljaar 2021-2022 wordt er op onze vaste locatie aan de Dr. Albert Schweitzerlaan gebouwd aan
ons nieuwe Kindcentrum.
Daarom maken we dit schooljaar gebruik van een tijdelijk gebouw aan de Mercuriusweg. Het is op
loopafstand van onze vertrouwde plek.

Schoolbestuur
Stichting OPSPOOR
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.448
 http://www.opspoor.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Marloes Hamming

directie.obswheermolen@opspoor.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

359

2020-2021

Het leerlingaantal op Obs Wheermolen was op 1 oktober 2020 359 leerlingen en groeit gedurende het
schooljaar door naar ca. 400 leerlingen die we verdelen over 16 groepen.
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1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Veiligheid

Succes

Wherelds: Verschil mag er zijn

Eigenaarschap

Zelfstandigheid

Missie en visie
1.

2.

3.

4.

5.

Wherelds, verschil mag er zijn!
Wij zijn trots op de diversiteit van onze leerlingpopulatie. Onze leerlingen leren dat iedereen
anders is, maar iedereen mag er zijn.
Veiligheid
Kinderen kunnen zich pas goed ontwikkelen in een veilige omgeving. Aan sociale veiligheid
besteden we daarom veel aandacht door middel van de Vreedzame School. We verwachten van
iedereen die verbonden is aan onze school dat hij/zij een bijdrage levert aan een positief klimaat.
Succes
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen succes kunnen ervaren: daarom gaan wij op zoek naar
de talenten van ieder kind, want ieder kind heeft talenten!
Eigenaarschap
Leerlingen raken gemotiveerd en krijgen een positiever zelfbeeld als ze bepaalde
verantwoordelijkheden krijgen en inzicht hebben in hun leerproces.
Zelfstandigheid
Passend bij de leeftijd van onze leerlingen, stimuleren we een zekere mate van zelfstandigheid
die nodig is om nu en later goed te functioneren in de maatschappij.

Identiteit
OBS Wheermolen is een openbare school waar kinderen in een veilige omgeving op hun eigen niveau
vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst goed kunnen gebruiken, zodat ze later kunnen worden
wat ze willen worden.
We zijn een openbare basisschool en dragen daarom geen godsdienst uit, maar vinden het wel
belangrijk om onze leerlingen kennis over verschillende culturen en geloven bij te brengen. Onze
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schoolpopulatie bestaat uit een mix van diverse culturele achtergronden, het is een goede afspiegeling
van de wijk Wheermolen waarin de school staat. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen
respect en begrip hebben voor iedereen: iedereen is anders, iedereen mag er zijn.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepen
Dit schooljaar zijn alle leerlingen weer verdeeld over 16 groepen:
4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
2 groepen 8
De leerlingen zijn naar leeftijd en niveau van ontwikkeling verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. We
werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de klassen werken de leerlingen in groepen. We
sluiten aan bij het niveau van de leerlingen. We geven gedifferentieerde instructie. Daarnaast wordt er
ook zelfstandig gewerkt in iedere groep.
Groepsgrootte
De gemiddelde groepsgrootte ligt in Nederland op ongeveer 25 leerlingen. Afhankelijk van het aantal
leerlingen met ‘gewicht’ (dit wordt tegenwoordig bepaald door het opleidingsniveau van de ouders)
krijgt een school financiële middelen. De gemiddelde groepsgrootte op OBS Wheermolen ligt rond het
landelijk gemiddelde.
Groepsindeling
Elk jaar wordt door de directie een groepsindeling voor het komend schooljaar gemaakt. Er wordt naar
gestreefd dat elke groep niet meer dan twee (parttime) groepsleerkrachten krijgt. De
groepssamenstelling wordt aan het eind van ieder schooljaar door het team in overleg met de directie
goed bekeken.
Indien er reden is om de samenstelling van de groepen te wijzigen, dan kan de directie hiertoe
overgaan. We maken een herverdeling van de leerlingen als we de groepen ongelijkwaardig verdeeld
vinden en dit problemen oplevert. Dit kan o.a. komen door tussentijdse instroom en uitstroom
gedurende het schooljaar.
Bij het herverdelen kijken we naar de volgende criteria:
-leerlingenaantal
-verdeling jongens/meisjes
-verdeling leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
-gelijkwaardige verdeling leerniveaus
-overige omstandigheden die in het belang van leerlingen zijn
De groepssamenstelling is de verantwoordelijkheid van de directie. U mag erop vertrouwen dat wij
hierbij weloverwogen keuzes maken.
Op grond van de voorkeuren en kwaliteiten van de teamleden wordt door de schoolleiding een indeling
gemaakt welke leerkracht voor iedere groep staat. De inzet van formatie wordt besproken met de
medezeggenschapsraad.
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Vakleerkrachten
Alle leerlingen op OBS Wheermolen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles van een
vakdocent vanuit Spurd. De groepen 1/2 hebben één keer per week les van de vakdocent en de overige
bewegingslessen geeft de eigen groepsleerkracht.
Daarnaast is er in alle groepen een muziekdocent die de muzieklessen verzorgt, een dansdocent en een
docent beeldende vorming. In de groepen 5 leren de leerlingen het hele schooljaar een
muziekinstrument te bespelen. Dit leren ze van muziekdocenten van de Muziekschool Waterland.
De groepen 7 gaan vanaf april wekelijks naar de schooltuinen om op hun eigen tuintje te werken.
De groepen 4 en 6 krijgen schooljudo-lessen.
Studenten-Opleidingsschool
Elk jaar worden bij ons op school studenten in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de praktijk
van het onderwijs. Zij worden begeleid door een leerkracht. Dit kunnen zijn:
•
•
•
•

PABO-studenten die 1 dag per week en soms een hele week stage lopen.
Een leerkracht in opleiding (LIO-er) of tripartite-student, die - in samenwerking met de
groepsleerkracht - zelfstandig voor de klas staat.
Een student van het ROC die de opleiding tot klassenassistent volgt.
Een leerling van een middelbare school die een snuffelstage loopt.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
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

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

Taalactiviteiten
Rekenactiviteiten
Lichamelijke
oefening/bewegingsond
erwijs
Wereldoriëntatie
Vreedzame school en
sociale redzaamheid
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

8 uur

8 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

2 u 30 min

2 u 30 min

Expressie
Spel en bewegen:
buitenspel
Pauze (eten + drinken)

Onze kleuters leren spelenderwijs aan de hand van leerlijnen en thema's. Dat maakt het lastig om de
onderwijstijd uit te splitsen.
Ook voor de kleuters geldt, dat de lunchpauze van 30 minuten per dag niet als onderwijstijd berekend
wordt.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 15 min

3 u 45 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

7 u 30 min

7 uur

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

4 u 45 min

4 u 15 min

4 u 15 min

1 u 45 min

3 u 15 min

3 u 45 min

4 u 15 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 45 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

3 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Pauzes (eten/drinken +
buiten spelen)

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Vreedzame School

Op OBS Wheermolen gaan de kinderen per dag 5,5 uur naar school, dat is in totaal 27,5 uur per week.
We berekenen echter niet al deze uren tot onderwijstijd: de lunchpauze van 30 minuten die de kinderen
op school met hun leerkracht doorbrengen, wordt berekend als pauze, niet als lestijd. Daarom gaan we
uit van 25 lesuren per week.
Er wordt naast tijd voor Taal/lezen en Rekenen ook voldoende tijd besteed aan Wereldoriëntatie
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer en studievaardigheden) en creatieve
vorming (muziek, beeldende vorming, tekenen, drama en dans).
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Peuteropvang De Speelmolen (voorheen: peuterspeelzaal)
Vormingsonderwijs (indien gewenst door voldoende ouders)

Het team

Het team van obs Wheermolen bestaat voornamelijk uit onderwijzend personeel (leraren). Een deel van
het team is ondersteunend personeel. Dit zijn de onderwijsassistenten, leraarondersteuners,
concierges, management assistent, intern begeleiders en directie.
Alle kinderen krijgen gymlessen van een vakdocent.
Daarnaast krijgen alle kinderen muziekles, dansles en beeldende vorming (handvaardigheid) van
vakdocenten van het NKT, Wherelant en Muziekschool Waterland.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij afwezigheid van een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte, familieomstandigheden, bijscholing,
compensatieverlof of een andere vorm van verlof, spant de schooldirectie zich in om voor vervanging te
zorgen.Bij vervanging van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR.
Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging
te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend
personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard
worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging
wordt geregeld.
•
•
•
•

•

2.3

Allereerst wordt een aanvraag gedaan voor een invaller bij de invalpool die verbonden is aan onze
stichting.
Is er geen invaller beschikbaar, dan worden parttime leerkrachten benaderd met de vraag, of zij
op de betreffende dag (niet de eigen werkdag) in kunnen vallen.
Lukt dit niet, dan wordt het ondersteunend personeel gevraagd om de groep over te nemen
onder verantwoordelijkheid van een collega.
Is dit niet mogelijk, dan verdeelt een medewerker van OBS Wheermolen zonder
groepsverantwoordelijkheid (Ondersteuner/IB-er/directeur/administratief medewerker) de groep
over meerdere groepen. Hiervoor zijn vooraf verdeelsleutels opgesteld door de groepsleerkracht.
De leerlingen krijgen op de dag dat ze verdeeld zijn een aangepast pakket werk mee.
Alleen in uiterste gevallen worden de kinderen naar huis gestuurd. In dat geval wordt er altijd
eerst contact met thuis opgenomen. Gelukkig is dat tot nu toe zelden voorgekomen. Leerlingen
worden dus nooit zo maar naar huis gestuurd.

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de
school. Met De Speelmolen.
Jonge kinderen leren veel door te spelen. Onze peuters en kleuters spelen en werken aan de hand van
thema's. De Kleuteruniversiteit biedt heel veel leuke activiteiten voor jonge kinderen. Hier maken we
dus vaak gebruik van. We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauw. Hiervoor maken de leraren
gebruik van 'De leerlijnen van Parnassys'. Zo krijgen alle kinderen een stevige basis voor hun
ontwikkeling. De peuters maken gebruik van Uk en Puk.
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2.4

Kwaliteitszorg en 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.

Doelen in het schoolplan
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om
de vier jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We leggen
verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken met de
ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.
Grote doelen uit het Schoolplan 2019-2023
•

•

•

•
•
•

We zijn een Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin we met en van elkaar leren. We maken
hierbij gebruik van elkaars kwaliteiten en werken samen aan goed onderwijs voor onze
leerlingen. We werken continue plan- en doelmatig aan het verbeteren van ons onderwijs. Dit
doen we dmv de PDCA-cyclus (continuous improvement) en ontwikkelteams.
Onze schoolopbrengsten zijn over de gehele linie minimaal voldoende, passend bij de
leerlingpopulatie, dus ook de resultaten mbt begrijpend lezen en rekenen. Dit betekent dat we
zicht hebben op ontwikkeling, het didactisch handelen, het aanbod en de (extra) ondersteuning
goed zijn.
Onze leerlingen gaan Vreedzaam met elkaar om, zijn zelfstandig en hebben eigenaarschap: ze
kunnen juiste keuzes maken, hebben inzicht in hun leerproces en kennen hun talenten en
valkuilen.
Onze leerlingen leren hoe zij Onderzoekend leren en hierbij maken zij gebruik van 21st Century
skills.
Ouders zijn betrokken bij de school en de ontwikkeling van hun kinderen op school. We zorgen
samen voor een gezonde leefomgeving.
We zijn een Vreedzaam IKC samen met SKOP in een nieuw gebouw (AUG 2022) dat passend is bij
onze visie. We bieden een gevarieerd en doorgaand aanbod van 0-12 jarigen van 7.00-19.00 uur
waarbij ook andere samenwerkingspartners een aandeel kunnen hebben.

Jaarverslag en jaarplan 2021-2022
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Het afgelopen schooljaar heeft het schoolteam op studiedagen, teamvergaderingen en op andere
momenten gewerkt aan schoolontwikkeling op de volgende gebieden. Aankomend schooljaar gaan we
verder met de ingezette ontwikkelingen:
Rekenen: Er is een onderwijsplan Rekenen opgesteld. Het ontwikkelteam bezocht samen met een
externe specialist in alle groepen rekenlessen en voerde met de leraren nagesprekken hierover. We
werken naast de gewone methode ook met 'Met sprongen vooruit' en met 'Bareka'. Het ontwikkelteam
begeleidt het schoolteam in de nieuwe keuze voor een nieuwe rekenmethode. In schooljaar 2021-2022
starten we met de nieuwe methode. Het ontwikkelteam legt dan zelf de bezoeken tijdens de
rekenlessen af.
Taal/lezen: Tijdens studiedagen heeft het team scholing gevolgd over begrijpend lezen met
Nieuwsbegrip. De onderbouw heeft zich gericht op het werken met de leerlijnen van Parnassys en
begrijpend luisteren. In 2021-2022 krijgt het team scholing over woordenschatonderwijs. Het werken
met de leerlijnen voor de onderbouw zal een vervolg krijgen. Het ontwikkelteam legt zelf
klassenbezoeken af.
ICT: Sinds afgelopen schooljaar werken alle kinderen vanaf groep 3 op een 'eigen' chromebook in de
klas. Dit vinden de leerlingen erg fijn werken. De groepen 4-8 werkten met Google Classroom. Vanaf
april hebben we een overstap gemaakt naar Microsoft Teams. Het Mediapaspoort (de lessen t.b.v.
Mediawijsheid) is afgelopen jaar geëvalueerd. Alle groepen hebben inmiddels een nieuw digibord in de
klas. Volgend jaar worden de borden in de tijdelijke huisvesting op nieuwe liften gemonteerd.
Onderzoekend leren: Het schoolproject over 'De Reis van jouw eten' is afgelopen schooljaar - ondanks de
corona-aanpassingen- een succes geweest. Onze leerlingen leren veel door onderzoek te doen en
dingen uit te proberen. In 2021-2022 zullen we weer een schoolbreed project uitvoeren. Wat het thema
wordt, houden we nog even geheim! Ook tijdens de wereldoriëntatielessen maken we steeds vaker
gebruik van onderzoekend leren.
Vreedzame School: In schooljaar 2021-2022 frist het hele team de kennis van de vreedzame School weer
op. Er zijn veel teamwisselingen geweest, dus niet iedereen heeft de starttraining meegedaan.

Hoe bereiken we deze doelen?
Om de doelen vanuit ons school- en jaarplan te behalen, zijn verschillende acties nodig. Hieronder is
omschreven wat wij doen op onze school om zicht te houden op de voortgang van onze
ontwikkeldoelen.
Schoolplan en jaarplan
Op OBS Wheermolen hebben we vanuit onze visie in ons schoolplan (2019-2023) omschreven hoe we de
komende 4 jaar de kwaliteit van ons onderwijs goed houden en verbeteren waar nodig is. We werken
vanuit de principes van Continuous Improvement. Het schoolteam is samen met de directeur
verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Er bestaan ontwikkelteams binnen de school waarin
teamleden samenwerken aan ontwikkeling en verbetering. In schooljaar 2021-2022 werken we met de
volgende ontwikkelteams:
Rekenen
Vreedzame School
Taal/lezen
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ICT
Onderzoekend leren
Deze ontwikkelteams schrijven hun eigen jaarplan. Hierin staan de te behalen doelen omschreven, de
benodigde scholing of overlegmomenten en hoe en wanneer er geëvalueerd zal worden. Al deze
plannen tezamen, vormen ons jaarplan. In het midden en aan het eind van het schooljaar vindt er een
evaluatie plaats (met het schoolteam en de ontwikkelteams) van de uitgevoerde plannen. Waar nodig
worden plannen bijgesteld, doorgeschoven, afgerond, geborgd.
Professionalisering
Vanuit het schoolplan zijn een aantal ontwikkelgebieden gekozen waar verbetering mogelijk is. Soms is
hier scholing door een externe professional bij nodig. Dit schooljaar zijn er 6 studiedagen voor het
schoolteam ingepland. Professionalisering van het team staat op deze dagen centraal. Dit schooljaar
zullen we ons tijdens de studiedagen vooral bezig houden met het verstevigen van ons onderwijs mbt
begrijpend lezen en luisteren, het implementeren van de leerlijnen parnassys voor groep 1/2 en het
analyseren van toetsgegevens en hierop passend anticiperen.
Oudervragenlijst/leerling vragenlijst/leerkrachtvragenlijst
Vierjaarlijks wordt een vragenlijst voorgelegd aan de ouders en leerlingen vanaf groep 6 en de
leerkrachten. Het doel van de vragenlijst: verbeterpunten voor je school in beeld krijgen. Wat gaat
goed, wat kan beter? In 2020 is een uitgebreide tevredenheidspeiling door leerlingen, ouders en
personeel ingevuld. Hierdoor hebben wij een goed beeld gekregen hoe zij tegen onze school aankijken.
Verbeterpunten zijn meegenomen in ons plan van aanpak. De ouders en het bestuur zijn op de hoogte
gesteld van de uitslag.
Tevredenheidsonderzoek
Ieder schooljaar nemen we het tevredenheidsonderzoek via Vensters PO af onder leerlingen vanaf
groep 6 en ouders. Zo krijgen wij jaarlijks een goede indruk hoe tevreden onze leerlingen en hun ouders
zijn over onze school.
Toetsing / leerlingvolgsysteem
Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van toetsen voor
begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, spelling, woordenschat en studievaardigheden. Deze
vinden op de daarvoor aangegeven momenten plaats en dienen als uitgangspunt bij opbrengsten- en
leerlingbespreking. Ook de tussentijdse methodegebonden toetsen geven een beeld van de
vorderingen. De scores brengen in beeld waar het goed gaat en waar het beter kan. Zij kunnen
aanleiding zijn tot het bijstellen van beleid en het opstellen van verbeterpunten.
Gesprekkencyclus
Met de leerkrachten vinden volgens een vaste cyclus gesprekken plaats (functioneringsgesprekken,
voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken). Ook hanteren zij een Persoonlijk Ontwikkeling Plan.
Ook de directeur werkt aan professionalisering door het regelmatig volgen van cursussen, intervisie
binnen de stichting en ondersteuning vanuit het schoolbestuur.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

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.
Passend onderwijs
Onze school maakt binnen de wet op het Passend Onderwijs, deel uit van het Samenwerkingsverband
Waterland Primair Onderwijs. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op
maat’ zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden. Vanuit het
samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak
van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht
geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de interne
begeleider (IB-er). Een IB-er is een leerkracht die een extra opleiding heeft gevolgd. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning en -zorg binnen de school. Zo nodig zal de leerling in
een ondersteuningsteam worden besproken. Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra
leerkracht of een onderwijsassistent. leerkracht. Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning
gevraagd bij het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT).
Het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT) maakt onderdeel uit van het
samenwerkingsverband Waterland en bestaat uit de volgende aangesloten partners:
•
•
•

Samenwerkingsverband Waterland
Klaarr, voorheen Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)
G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg

Overzicht van de taken van het Boot
•

•

•

•

Consultatieve- en adviestaak Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen
trajecten contact opnemen met de leden van BOOT. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen
kan men hier terecht.
Onderzoekstaak Centraal staat hier de vraag: “Welke ondersteuning heeft dit kind nodig?" Om
antwoord te kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch
onderzoek vereist.
Adviserende taak Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen
gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies
opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies
wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.
Trajectbegeleiding Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te
stemmen, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden.
Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding
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tot het moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de
begeleidingsmogelijkheden van de school. - Ambulante begeleiding Ambulant begeleiders
helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de klas.
Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief meer is op
onze school, volgt een aanmelding bij de commissie toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). In die
commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat adviseren door een
orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond van een door de school
opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is. Uiteraard
wordt u als ouders bij elke stap betrokken.
Hiernaast werkt onze school samen met de jeugdgezondheidszorg, logopediste, verpleegkundige en
schoolmaatschappelijk werk. De leerkrachten, interne begeleiders en de directie hebben indien
noodzakelijk overleg met de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, de schoolbegeleidingsdienst. De
bedoeling van dit overleg is, problemen te voorkomen en indien er reeds moeilijkheden geconstateerd
worden, te trachten deze met behulp van onze ondersteuning op te lossen.
Indien noodzakelijk kan de school ook een beroep doen op speciale instanties zoals bijv. Jeugdzorg,
Lucertis, Advies en Veilig thuis, Wijkpolitie e.d.
SMW
De school werkt nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk. Via de intern begeleider is het
mogelijk om met hem in contact te komen. Als u liever zelf rechtsteeks contact wilt opnemen, kan dat
ook. Onze schoolmaatschappelijk werker is: Khalid El Ghalbzouri.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

16

Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

14

Onderwijsassistent

30

Rekenspecialist

20

Taalspecialist

10

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op OBS Wheermolen werken we met de methode ‘De Vreedzame School’; een compleet programma
waarin we de klas en school beschouwen als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen. In elke groep worden wekelijks de lessen Vreedzame School gegeven. Dit zorgt
er preventief voor dat er minder gepest wordt. Ook hebben we mediatoren uit de bovenbouw die
kunnen helpen om conflicten tijdens de pauze op te lossen.
Als er problemen ontstaan die niet door mediatoren kunnen worden opgelost, dan zijn de teamleden
aan zet. Zij zullen zich inspannen om een constructieve oplossing samen met de betrokken leerlingen te
bedenken.
Als geen sprake is van een conflict of incident, maar van structureel pestgedrag, gaat ons pestprotocol
in werking en worden ook de ouders betrokken.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Jaarlijks nemen we in de groepen 6, 7 en 8 tevredenheidsonderzoeken af waarin ook de sociale
veiligheidsbeleving gemonitord wordt.
Daarnaast vullen we twee maal per jaar over alle leerlingen in de groepen 3 t/m 8 de SCOL (Sociale
Competentie Observatie Lijst) in zodat we:
•
•
•
•

de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig aan kunnen
pakken;
met de uitkomsten van de SCOL-scores ons onderwijs inhoudelijk vormgeven;
leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor zijn;
het welbevinden en de sociale veiligheid van onze leerlingen monitoren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Juf Karin

administratie.wheermolen@opspoor.nl

vertrouwenspersoon

Juf Sonja/Meester Kees

administratie.wheermolen@opspoor.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Op obs Wheermolen werken ouders en school samen.
U kent uw kind als geen ander, maar ook op school leren wij uw kind goed kennen. Daarom vinden we
het belangrijk dat er goed overleg is tussen ouders en school. Dit doen we onder andere tijdens de
gesprekken tussen ouder-kind-leerkracht, die drie maal per jaar worden gehouden. Vanzelfsprekend is
er ook tussen deze gesprekken door gelegenheid om even met de leerkracht te spreken. Soms moet
daar wel een afspraak met de leerkracht worden gemaakt, omdat deze na schooltijd ook andere
werkzaamheden heeft. In sommige gevallen wordt de intern begeleider betrokken bij de gesprekken.
De intern begeleider heeft een extra opleiding gedaan en begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders
wanneer extra ondersteuning noodzakelijk is.
Ouders ondersteunen bij het leren van hun kind
Wij vinden het belangrijk dat ouders in de thuissituatie hun kind actief ondersteunen in hun
ontwikkeling. Wij stimuleren dat ouders hun kinderen thuis voorlezen door mee te doen aan de
Voorleesexpres en als het nodig is helpen bij het maken van huiswerk. Via het ouderportaal laten we
ouders weten aan welke doelen gewerkt wordt in de klas/door het kind, informeren we over thema's en
stellen we instrumenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het maken van huiswerk.
Hulp van ouders op school
Naast de directe betrokkenheid bij uw kind, vragen wij ouders ook hulp bij dagelijkse activiteiten en
uitstapjes op school. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij schoolreisjes of excursies, het doen van
klusjes, het verrichten van lichte schoonmaakwerkzaamheden, het versieren van de school bij
evenementen en luizencontroles na elke schoolvakantie. Dit kan een leuke manier zijn om bij de school
betrokken te zijn en de school eens van een andere kant mee te maken.
Oudervereniging
Door ouders van obs Wheermolen is een Oudervereniging (OV) opgericht die bestaat uit een door de
ouders gekozen groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De
oudervereniging helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het
informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten. De OV int jaarlijks een
vrijwillige ouderbijdrage en beslist hoe dit geld wordt uitgegeven. Jaarlijks is er een vergadering waarin
verantwoording wordt afgelegd over de besteding van het geld.
Medezeggenschapsraad
Daarnaast is er een medezeggenschapsraad (MR). Met ingang van schooljaar 2020-2021 hebben 3
leerkrachten en 3 ouders zitting in de MR. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook
geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming of het advies van de MR noodzakelijk. Wilt u
contact met de MR? Dat kan via: mr.wheermolen@opspoor.nl

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
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Ouders worden over de ontwikkeling van uw kind geïnformeerd door de leerkracht. Na de eerste weken
van het schooljaar nodigen we ouders en hun kind uit voor een startgesprek. In dit gesprek, dat in
oktober plaatsvindt, wisselen leerkracht, kind en ouders informatie uit die van belang is voor de
ontwikkeling van het kind. Er is ruimte om te spreken over talenten, aandachtsgebieden en
verwachtingen.
De overige twee gespreksmomenten zijn vlak nadat u het rapport hebt ontvangen.
Mocht er tussentijds aanleiding toe zijn, nodigt de groepsleerkracht de ouders eerder uit voor een
gesprek.
Via het Basisonline ouderportaal schrijft u zich in voor een tijdstip waarop het gesprek met de
leerkracht plaatsvindt. U ontvangt vanzelf een bericht wanneer u zich kunt gaan inschrijven.De data
waarop de gesprekken dit schooljaar zijn, staan in de flyer vermeld en in de agenda van het
ouderportaal.
Wilt u tussentijds weten hoe het met uw kind gaat of maakt u zich zorgen over uw kind? Wacht niet en
maak een afspraak met de leerkracht!
Naast de specifieke informatie die ouders ontvangen over de ontwikkeling van hun kind, informeren we
ouders ook over algemene schoolzaken. Hoe dat gaat, leest u hieronder:
Ouderportaal basisonline
Op OBS Wheermolen verloopt de communicatie vrijwel helemaal via het ouderportaal van Basisonline.
Door middel van dit ouderportaal, dat ook als app op de smartphone en tablet te downloaden is, wordt
de communicatie tussen ouders en school nog makkelijker. In het ouderportaal kunt u berichten van de
leerkracht van uw kind krijgen, staat de schoolagenda, vindt u documenten met belangrijke informatie,
zoals het gymrooster en de schoolgids. Bent u uw inlogcode kwijt? Meld dit bij de administratie, zodat u
opnieuw toegang kunt krijgen.
Schoolgids
De schoolgids is digitaal te bekijken en te downloaden in het ouderportaal.
Website
Op de schoolwebsite vindt u alle algemene informatie over OBS Wheermolen.
Nieuwsbrief - Wheerbericht
Regelmatig ontvangen de ouders via het ouderportaal een digitale nieuwsbrief, het Wheerbericht
genaamd, waarin uitgebreid informatie wordt gegeven over allerlei schoolactiviteiten en
schoolontwikkelingen. Wij verwachten van ouders dat ze deze brief ook lezen en op de hoogte zijn van
het actuele schoolnieuws. Soms wordt het Wheerbericht in de vorm van een video verspreid,
Wheerbericht in Beeld.
Informatieavond
In september organiseert de school een informatieavond. Ouders en verzorgers krijgen op deze avond
informatie over diverse aspecten, ontwikkelingen en activiteiten van de school in de klas van hun kind
(eren).
Ook kunnen zij tijdens deze avond kennismaken met de (nieuwe) leerkracht van hun kind, de
bijzonderheden voor het schooljaar en specifieke klassenregels.
Instagram, Facebook en YouTube
De school heeft een eigen account op Facebook, YouTube en Intagram waar af en toe filmpjes en foto’s
geplaatst worden van activiteiten die op of rond school hebben plaatsgevonden. We plaatsen geen
beeldmateriaal waarop leerlingen herkenbaar zijn op deze kanalen zonder toestemming van ouders! De
school plaatst op het YouTube kanaal de Wheerbericht in Beeld video's.
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Informatie aan gescheiden ouders
Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun kind. De school stelt zich
daarbij neutraal op.
Er is een protocol aanwezig waar u meer informatie over dit onderwerp kunt lezen. Het is op te vragen
op school.
Informatie van ouders aan school
Wij vinden het fijn als u als ouder de school goed informeert over belangrijke onderwerpen die de
ontwikkeling van uw kind kunnen beïnvloeden. Denk aan een verandering in de thuissituatie, een
scheiding, verhuizing, etc. U kunt dergelijke wijzigingen aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
Als uw contactgegevens wijzigen, moet u dit aan de administratie van de school doorgeven. Het is ten
alle tijden van groot belang dat we u kunnen bereiken als dit nodig is.
Mocht u vanwege een verhuizing of andere reden op zoek zijn naar een andere basisschool voor uw
kind, horen we dit ook graag in een vroeg stadium.

Klachtenregeling
Overal kunnen wel eens dingen verkeerd gaan of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde
punten niet eens zijn, of klachten hebben over de gang van zaken op school, maak dan een afspraak
met de groepsleerkracht, met de intern begeleider of met de directeur. Indien een gesprek op school
naar uw mening toch onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunt u zich
altijd nog wenden tot de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon zal in overleg met u bepalen
op welke wijze uw klacht het beste behandeld kan worden. Hij zal de klacht niet zelf in behandeling
nemen, maar u waarschijnlijk doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon of naar de landelijke
klachtencommissie.
De klachtenregeling
De klachtenregeling heeft tot doel een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Hier- mee
wordt het belang van betrokkenen gediend en wordt een veilig schoolklimaat bevorderd. Ook voor OBS
Wheermolen is een klachtenregeling vastgesteld. Daarin staat precies bij wie een klacht ingediend kan
worden en hoe de afhandeling zal plaatsvinden. De regeling ligt op school ter inzage. De
klachtenregeling van ons bestuur vindt u hier.
Verschillende soorten klachten
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordeling, de inrichting van de schoolorganisatie, maar ook over ongewenste omgangsvormen.Bij
klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld of
seksuele intimidatie kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de
contactpersoon. Op Wheermolen hebben we 2 contactpersonen: Sonja Schilder
(s.schilder@opspoor.nl) en Kees Meijssen (k.meijssen@opspoor.nl). Zij luisteren naar u en geven
informatie en advies over mogelijke vervolgstappen. De contactpersoon kan u desgewenst in contact
brengen met de externe vertrouwenspersoon. In samenspraak met deze functionaris kan besproken
worden of er nog een kans is om op schoolniveau de klacht op te lossen, bijvoorbeeld door
bemiddeling, of dat u de klacht wilt voorleggen aan een onafhankelijke landelijke klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon kan u desgewenst begeleiden bij het traject naar de
klachtencommissie.
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De klachtencommissie
Als u een klacht bij de klachtencommissie indient, zal deze een oordeel geven over de gegrondheid van
de klacht en in veel gevallen een advies geven over de te treffen maatregelen. Oordeel en advies
worden naar het schoolbestuur gestuurd. Het schoolbestuur beslist of het oordeel van de klachtencommissie gedeeld wordt en of de voorgestelde maatregelen worden overgenomen.

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

•
•

Naast de directe betrokkenheid bij uw kind, vragen wij ouders ook hulp bij allerlei praktische zaken op
school. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij schoolreisjes, het doen van klusjes, het verrichten van
lichte schoonmaakwerkzaamheden, het versieren van de school bij evenementen en dergelijke. Dit kan
een leuke manier zijn om bij de school betrokken te zijn en de school eens van een andere kant mee te
maken.
Ook zijn er ouders die wekelijks leerlingen bij het lezen ondersteunen en ouders die werkzaamheden
verrichten in onze bibliotheek.
Heeft u interesse om te helpen op school? Dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind of de
directie.

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.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00
Daarvan bekostigen we:
•

Afscheidscadeautje groep 8 leerlingen, bijdrage schoolreisjes,

•

Bloesemtocht, sportevenementen, Paasontbijt,

•

versiering in school, Sint Maarten, etc

•

Kerst

•

Sinterklaas
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Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Jaarlijks gaan de leerlingen in alle groepen op schoolreis. De leerlingen van groep 1 t/m groep 7 gaan
één dag op schoolreisje in een variërend programma.
De leerlingen van groepen 8 gaan drie dagen op kamp. Dit is een onderdeel van het schoolprogramma.
Ten behoeve van deze activiteiten wordt door school een extra bijdrage gevraagd van de ouders die
afhankelijk is van de groep waarin uw kind zit:
Groep 1-5: €22,Groep 6: €25,Groep 7: €30,Groep 8: €75,Mochten er problemen zijn om aan deze financiële bijdrage te voldoen, dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht of de directie. Gespreide betaling is mogelijk.

De oudervereniging is een formele vereniging opgericht door een groep van ouders/verzorgers, die
namens alle ouders/verzorgers activiteiten ontplooit ten behoeve van de kinderen.
De uitvoering van de activiteiten die op school plaatsvinden, wordt in overleg met het team ontwikkeld
en gedelegeerd aan een commissie die de hulp van andere ouders/verzorgers vraagt.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn deelname aan schoolsportwedstrijden, schoolfeesten, zoals het
sinterklaasfeest, Pasen en Kerst, het organiseren van evenementen voor kind en/of ouder/verzorger
(schoolreisjes, etc.).
U begrijpt dat de oudervereniging, om een deel van die activiteiten te kunnen realiseren, financiële
middelen nodig heeft. De oudervereniging vraagt dan ook een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,00 per
jaar per kind. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld op de jaarlijkse ouderavond waar alle ouders
voor uitgenodigd worden. Ons uitgangspunt is dat er geen kinderen worden uitgesloten van deelname
aan de activiteiten.
Bij problemen met of bezwaren tegen het betalen van de ouderbijdrage, wordt in overleg met de
ouders gezocht naar een passende oplossing. Deze ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor:
sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, paasontbijt, inschrijfgelden voor sportevenementen, het betalen van
contributies van verenigingen en verzekeringen, aanschaf en onderhoud van extra apparatuur en
sportkleding.
In de oudervereniging is afgesproken het bedrag gelijktijdig te laten overmaken met de bijdrage voor
het schoolreisje. Indien het niet mogelijk is het bedrag in één keer te betalen, is gespreide betaling altijd
mogelijk.
Voor een uitgebreide toelichting, kunnen ouders het document in het ouderportaal lezen.
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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
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouderportaal
Bij voorkeur melden ouders hun kind voor 8.00 uur ziek via het Basisonline Ouderportaal. Een
absentiemelding in het ouderportaal wordt gezien door de leerkracht van uw kind, door de directeur, de
administratief medewerkers de conciërge. Kortom, iedereen die hiervan op de hoogte moet zijn.
Telefoon/mondeling
Als een ziekmelding in het ouderportaal niet lukt, kunnen ouders ook telefonisch een ziekmelding doen
of het persoonlijk op school aan de leerkracht doorgeven.
Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes of vriendjes elkaar ziek melden op school, dit is echt een
taak van de ouder of verzorger.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directeur
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van de school. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie en de directeur.
Voor het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties om, volgen we de richtlijnen vanuit de
leerplichtwet. Op de achterkant van het verlofformulier kunt u precies lezen of een aanvraag wel of niet
goedgekeurd zal worden.

4.4
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5

Toelatingsbeleid
Ouders melden hun kind aan bij de directie
Na een informatieve rondleiding krijgen ouders een aanmeldformulier mee
Na inlevering van het aanmeldformulier worden de gegevens verwerkt in de administratie en is er
contact met voorgaande school/peuteropvang/dagverblijf voor een overdracht
Als er geen bijzonderheden zijn en wij het kindje goed onderwijs kunnen bieden, wordt de
aanmelding definitief een inschrijving
2 maanden voor het kindje 4 jaar wordt, krijgen de ouders een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek op school
Het kindje komt voor de vierde verjaardag 3 ochtenden wennen in de nieuwe klas
De dag na de vierde verjaardag mag het kindje elke dag naar school
Na 2 weken is er een uitgebreide kennismaking tussen ouders en leraar

AVG (Privacywet)

Privacy toelichting
OPSPOOR verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. OPSPOOR vindt een goede omgang met
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. OPSPOOR is
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind en heeft dit
vastgelegd in een Privacyreglement. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de
persoonsgegevens van uw kind omgaan. Waarom verwerken wij gegevens van uw kind OPSPOOR
verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen
nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op één
van onze scholen en om de studievoortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke
verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van
Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de
onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke
verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.
Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog
geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).
Welke gegevens verwerken wij van uw kind?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als
ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert
de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De
verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij
OPSPOOR. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische
gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te
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kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat
kunnen optreden in noodsituaties. OPSPOOR zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.
Op obs Wheermolen geven ouders aan in het ouderportaal of zij toestemming geven voor het
gebruiken van beeldmateriaal van hun kind voor diverse doeleinden. Ouders kunnen hun voorkeur ten
allen tijden aanpassen.
Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer
gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te
komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in
deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om
gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de
onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant. Wij kunnen commerciële
derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder
genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een
administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een
andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de
verantwoordelijkheid van OPSPOOR. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a.
is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden.
Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De
persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij
de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de
gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn:
- Leerlingdossier: 2 jaar
- In- en uitschrijving: 5 jaar
- Verzuim en afwezigheid: 5 jaar
- Doorverwijzing naar SO: 3 jaar
- Adresgegevens reünie: na toestemming voor alleen dit doel.
Welke rechten hebben ouders van leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar?
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet
vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit
betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij
van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te
beperken of helemaal te wissen uit de systemen van OPSPOOR. U heeft altijd het recht om onjuiste
gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij
organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als u
ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In
deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen
wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de
gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw
verzoek aan een andere organisatie over te dragen. OPSPOOR zal geen besluiten nemen over uw kind,
die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen
worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd
opheldering vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Opspoor. Indien uw probleem
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volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

De leerdoelen voor de kinderen op school zijn gericht op:
· het leren van begrippen en het opdoen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten wordt bij de
landelijk voor het basisonderwijs vastgestelde zgn. kerndoelen,
· Het stimuleren van een onderzoekende houding en het vergroten van de onderzoek vaardigheden
· Het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen met betrekking tot het eigen leerproces.
· het ontwikkelen van sociale vaardigheden,
· een stabiele emotionele ontwikkeling,
· het beheersen van voldoende motorische vaardigheden,
· het ontwikkelen van fantasie en creativiteit,
· het verkennen van hun eigen leef- en belevingswereld.
Naast de al genoemde "kerndoelen voor het basisonderwijs" vinden wij het belangrijk tijdens de lessen
op school zo veel als mogelijk aan te sluiten bij:
· de individuele mogelijkheden van een kind,
· de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep waartoe een kind behoort,
· de ervaringen en behoeften van de kinderen,
· de actualiteit.
De omvang van de leerstof kan daarbij per kind verschillen. Gezocht wordt naar die omvang die een
kind in de gegeven beschikbare tijd, maximaal aan kan. De leerstof voor de basisvakken (taal, lezen,
rekenen, schrijven) wordt zo gekozen, dat leerlingen in ieder geval een minimum programma volgen,
dat afgestemd is op de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast wordt leerstof gekozen, die tegemoet
komt aan ervaringen, interesses en behoeften van kinderen.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt met methodes (boeken waarin de leerstof staat) gewerkt. Bij de
vakken die met wereldoriëntatie te maken hebben, wordt thematisch gewerkt.
In de groepen 1/2 wordt gewerkt vanuit leerlijnen in thema’s. De thema's van Kleuteruniversiteit (hierin
staan diverse lessen voor kleuters ingedeeld op verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan
thema's) wordt hierbij gebruikt als bronnenboek.
Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat niet alle kinderen dezelfde manier en snelheid van leren
hebben. Door te differentiëren in het aanbod van de instructie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij
het kind. In verband met individuele verschillen kan de leerkracht voor een leerling extra begeleiding
geven of individuele afspraken maken op het gebied van verwerking van de leerstof.
Wanneer sprake is van grote verschillen ten opzichte van het gemiddelde niveau van de groep wordt in
overleg met ouders en de interne begeleider een individueel leertraject (handelingsplan of OPP)
afgesproken.
Vorderingen
Wij houden de vorderingen van uw kind structureel bij. Dat doen wij door middel van:
· observaties,
· toetsen (methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen),
· presentaties, spreekbeurten en boekbesprekingen,
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Toetsen vanuit de methode
Na ieder afgerond stuk leerstof, krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een schriftelijke of mondelinge
toets, waaruit blijkt of de leerling de getoetste leerstof beheerst. Dit zijn de methodegebonden toetsen.
De resultaten geven de groepsleerkracht de mogelijkheid dat deel van de leerstof, dat de klas of een
leerling nog niet voldoende beheerst, opnieuw te behandelen. Het aantal toetsen neemt bij hogere
leerjaren toe.
Toetsen komen voor bij de leerstofgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen,
verkeer, aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis.
Observatiesystemen
Bij de kleuters wordt door middel van de leerlijnen in Parnassys inzicht verkregen in de sociaal
emotionele en cognitieve ontwikkeling van iedere individuele leerling.
In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de methode SCOL. Deze methode geeft ons een beeld van
de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
Daarnaast werken we schoolbreed met het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit houdt in dat
kinderen een aantal toetsen krijgt waarbij in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kan worden of er
sprake is van problemen in de leesontwikkeling. Op basis hiervan kan bepaald worden welke extra
aandacht er eventueel nodig is.
We gebruiken het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) om vroegtijdig leerlingen te
signaleren die meer uitdaging nog hebben.
Cito-toetsen
Cito-toetsen zijn halfjaarlijkse toetsen die los staan van de gebruikte methoden. Naar aanleiding van
deze toetsen krijgt de groepsleerkracht een indruk over hoe ver het kind gevorderd is ten opzichte van
de leerstof die landelijk genormeerd is. Hierbij wordt vooral gekeken of het kind de stijgende lijn volgt
in de eigen ontwikkeling die gewenst is. Ieder kind is uniek en heeft dus een eigen niveau. De
ontwikkeling van een kind (stagnatie, of wanneer extra uitdaging gevraagd wordt) kan aanleiding zijn
om leerlingen extra aandacht en hulp te geven. De kleuters worden niet met Cito getoetst.
Vanaf groep drie zijn er toetsen voor de onderdelen woordenschat, begrijpend en technisch lezen,
rekenen, spelling en studievaardigheden. Sommige toetsen worden meteen in groep 3 afgenomen,
andere pas in de hogere groepen.
Capaciteitentest
In groep 8 nemen we de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Dit is een test, die
onderdeel uitmaakt van de Waterlandse Overstap. Het verschil tussen de NIO en de Cito is dat de Cito
meet wat uw kind geleerd heeft op de basisschool (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO geeft een
indicatie over wat uw zoon of dochter 'in huis heeft' (de mogelijke schoolprestaties). De NIO is daarom
geschikt als second opinion. Wij beschikken hiermee over extra informatie voor het opstellen van een
schoolkeuze-advies. De NIO wordt op school klassikaal afgenomen.
Eindtoets
In april nemen we in groep 8 de (door de overheid verplichte) eindtoets af. De overheid wil op basis van
deze toets de kwaliteit van het onderwijs in Nederland meten. De toets heeft geen gevolg voor het
schooladvies, tenzij er op de eindtoets duidelijk beter is gescoord dan bij de NIO-toets. Het
schooladvies wordt dan heroverwogen. Wij nemen de IEP-eindtoets af bij onze leerlingen.
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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 laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De resultaten van de eindtoets 2019 zijn de laatst beschikbare resultaten. Dit komt doordat in 2020
geen eindtoets is afgenomen in verband met de Corona-crisis.
In 2019 is bij alle leerlingen uit groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Onze school, met een
schoolweging van 35,4, heeft een zeer goed resultaat behaald op deze eindtoets: een gemiddelde score
van 82,2 van alle leerlingen. De herberekende score ligt zelfs nog hoger, 85. Het landelijk gemiddelde
op de eindtoets was in 2019 81,8.
We mogen dus concluderen dat onze eindopbrengsten sinds 2019 goed zijn. De resultaten van de jaren
ervoor waren niet allemaal voldoende.
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

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

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

De wijk Wheermolen is net zo divers als de schooladviezen die onze leerlingen krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen terecht komen op een school die aansluit bij hun
onderwijsbehoeftes en dat ze daar voldoende mogelijkheden krijgen om zich verder te blijven
ontwikkelen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

2,5%

vmbo-b

15,0%

vmbo-b / vmbo-k

2,5%

vmbo-k

7,5%

vmbo-(g)t

30,0%

vmbo-(g)t / havo

2,5%

havo

20,0%

havo / vwo

10,0%

vwo

10,0%

5.4

Sociale ontwikkeling
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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:

Verbinding

Betrokkenheid

Positiviteit

OBS Wheermolen is een Vreedzame School. Wij willen kinderen stimuleren tot verantwoordelijke en
actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats.
Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen
voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:
•
•
•

het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Wij streven ernaar dat onze kinderen:
•
•
•
•
•

op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen
constructief conflicten leren op te lossen
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
openstaan voor verschillen tussen mensen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op obs Wheermolen wordt door alle teamleden veel aandacht geschonken aan het begeleiden en
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Dit gebeurt de hele dag door, op
allerlei momenten. We hebben een positief pedagogisch klimaat. We werken met de methode ‘De
Vreedzame School’; een compleet programma waarin we de klas en school beschouwen als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. In elke groep worden
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wekelijks de lessen Vreedzame School gegeven, hebben we mediatoren uit de bovenbouw die kunnen
helpen om conflicten tijdens de pauze op te lossen en is er een leerlingenraad van kinderen die
ongeveer eens per maand bij elkaar komt.
Onze grondwet is de basis voor ons doen en laten op onze school:
•
•
•
•

We zorgen samen voor een veilige school
We gaan respectvol met elkaar om
We zijn aardig en helpen elkaar
We zijn zuinig op ons materiaal

We monitoren het welbevinden en sociale veiligheid van onze leerlingen door twee maal per jaar de
SCOL af te nemen en indien nodig interventies in te zetten.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:30

08:30 - 14:00

- 14:00

14:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Maandag: De schooldeuren openen dagelijks om 8.20 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOP en Sportify Kids, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOP en Sportify Kids, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
OBS Wheermolen is in ontwikkeling naar een Kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar. Dit doen we
samen met Stichting Kinderopvang Purmerend. De BSO (buitenschoolse opvang) van SKOP zit nu nog
in een ander gebouw, omdat het schoolgebouw nog niet voldoende ruimte en mogelijkheden heeft om
de opvang te huisvesten. Als de nieuwbouw van de school klaar is, zullen ook de BSO en de dagopvang
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in hetzelfde gebouw als de school gehuisvest zijn.
De leerlingen die nu gebruik maken van een BSO, worden door de BSO-medewerkers dagelijks na
schooltijd op school opgehaald, waarna ze samen naar hun eigen locatie gaan. Als kinderen gebruik
maken van de voorschoolse opvang, worden zij door de BSO op tijd naar school gebracht. Dit geldt
voor alle BSO's waaruit ouders kunnen kiezen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Paasweekend

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaartweekend

26 mei 2022

29 mei 2022

Pinksteren

04 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022
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•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 16 september 2021
*Donderdag 14 oktober 2021 (=verhuisdag)
*Vrijdag 15 oktober 2021
*Maandag 25 oktober 2021 (=verhuisdag)
*Dinsdag 26 oktober 2021 (=verhuisdag)
*Maandag 8 november 2021
*Maandag 28 februari 2022
*Dinsdag 7 juni 2022

* = studiedag aansluitend aan vakantie of feestdag.

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)

School Maatschappelijk Werker

Donderdag

9.00-10.00 uur

Leerkrachten

Dagelijks op afspraak

14.30-16.30 uur

IB-ers

Dagelijks op afspraak

8.30-16.30 uur

Directie

ma-di-do-vrij op afspraak

8.30-16.30

Uw eerste aanspreekpunt op school is de leerkracht van uw kind. Korte vragen van praktische aard
kunnen tijdens de inloop om 8.20-8.30 uur of tijdens het uitgaan van de school om 14.00 uur gesteld
worden. Heeft u een vraag die over de ontwikkeling van uw kind gaat, kunt u hiervoor een afspraak
maken. Dat kan tijdens de hierboven genoemde momenten of via het ouderportaal.
Aan onze school is het schoolmaatschappelijk werk verbonden. Op school kunt u informatie krijgen
betreffende de contactgegevens en de taakomschrijving van het SMW.
Het schoolmaatschappelijk werk kan ondersteuning bieden bij sociale problemen die leerlingen
betreffen. Het contact kan tot stand komen door bemiddeling van school, of door de ouders zelf.
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