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Voorwoord
U bent op zoek naar een school voor uw kind. Niet zomaar een school. Een bijzondere school. Een
school waar kinderen zich ontwikkelen en waar elk kind zichzelf kan zijn. Ieder kind is immers uniek met
persoonlijke eigenschappen en talenten. Een veilige plek waar kinderen door leerkrachten inhoudelijk
worden uitgedaagd en gestimuleerd. Waar samenwerking en leren denken en leren leren centraal
staan. Met elkaar invulling geven aan plezierig en effectief onderwijs.
Wis en Wierig: een prachtige school in het groen.
Naast onze schoolgids stellen we ons graag voor in de vorm van een kleurrijke informatiegids van onze
school.
Bekijk hier de informatiegids van onze school.
Rineke van der Leij
directeur OBS Wis en Wierig.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool Wis en Wierig
Watertapweg 1
7011BP Gaanderen
 0315341655
 http://www.wisenwierig.nl
 info@wisenwierig.nl
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Schoolbestuur
Stichting IJsselgraaf
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.013
 http://www.ijsselgraaf.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

Directeur

Rineke van der Leij

E mailadres

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

138

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Samen

Groeien

Zelfstandig

Veilig

Missie en visie
Onze visie:
Wij geloven dat een omgeving waar veiligheid en gezamenlijkheid voorop staan, zorgt voor optimale
groeimogelijkheden van het kind dat op weg is naar zelfstandigheid.
Onze missie:
Samen groeien naar zelfstandigheid! Op basis van deze visie en missie werken we met elkaar aan het
vernieuwde onderwijskundig concept. Thinking for Learning (T4L) is het concept dat we gekozen
hebben om hier met elkaar invulling aan te geven: T4L laat kinderen eigenaar worden van hun eigen
leren en leerproces. Leren kun je leren en wordt zichtbaar en expliciet in een betekenisvolle omgeving.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan o.a.:
Basisvakken in de ochtenden
Talentontwikkeling
Thematisch werken
Thinking for Learning
Educatief partnerschap
Engels in groep 1 t/m 8
Kanjertraining

Prioriteiten
Thinking for Learning:
De leerkrachten borgen hoe kinderen leren leren en passen dit toe tijdens de thema’s waarin
onderzoekend leren centraal staat
1. Leerkrachten hebben zicht op de waarde en relevantie van T4L.
2. Leerkrachten ontwikkelen begrip van de plek van het denken in bestaande lessen.
3. Leerkrachten kennen de uitgangspunten en aanpak van T4L : de leerspieren ontwikkelen en
doorzetten worden uitgediept.
4. Leerkrachten gebruiken de Tools van T4L en de structuren van CL om lln actief betrokken en reflectief
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te laten leren.
5. Leerkrachten kennen het model voor het persoonlijk leren op 7 dimensies: reflecteren, verbinden,
ontwerpen, vragen stellen, doorzetten.
6. De kindgesprekken worden gevoerd vanuit de T4L theorie die de leerkrachten zich eigen gemaakt
hebben.
7. Thematisch werken verder uitbouwen.
Op de middagen waarin het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan vindt dit
plaats tijdens het thematisch werken. De leerkrachten ontwerpen thema’s vanuit de leerlijnen
/tussendoelen met de bestaande bronnen binnen de school maken daarbij gebruik van Blink. De
leerkrachten hebben gemeenschappelijke taal en cultuur ontwikkeld die het leren belangrijk maakt.
Begrijpend lezen wordt gekoppeld aan thematisch werken. De teksten worden vanuit een
betekenisvolle context, gekoppeld aan de thema's, aangeboden.
Talentontwikkeling inpassen in ons onderwijs:
Er zijn 5 thema’s groepsdoorbroken aangeboden door de gehele school.
Het geven van de aparte expressievakken is omgebogen naar de koppeling aan de thema’s waar ieder
kind zijn/haar talent(en) kan ontwikkelen .
Aansluiten bij de talentklas van IJsselgraaf met enkele leerlingen.
Doorontwikkelen talentgroep voor jonge kinderen in samenwerking met Gaanderwijs en HumanKind.

Identiteit
Wis en Wierig is een prachtige school in het groen. Een school die volop in ontwikkeling is, waar
kinderen goed onderwijs krijgen en waar de driehoek kinderen, ouders en leerkrachten een belangrijk
fundament is. Er werkt op Wis en Wierig een energiek, professioneel, jong en enthousiast team.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Via onze stichting zijn wij aangesloten bij de IJsselpool. Dit is een invalpool die is opgezet in
samenwerking met enkele besturen in de regio. Binnen deze pool hebben wij een eigen
stamschoolleerkracht die de school goed kent en als eerste wordt ingezet bij vervanging. Ook vallen de
eigen leerkrachten regelmatig in op de eigen school.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

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

25 uur

25 uur

lesuren per week

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

25 uur

25 uur

25 uur

25 uur

25 uur

25 uur

Lesuren per week

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Speellokaal
De gymlessen worden gegeven in sporthal de Pol, deze bevindt zich op (veilige) loopafstand van de
school.
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
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kinderdagverblijf in de buurt van de school, HumanKind. We gebruiken daarbij
Startblokken/Basisontwikkeling.

8

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 (13) jaar.
Openbare basisschool Wis en Wierig is er voor alle leerlingen van Gaanderen en omgeving. Wij zijn een
reguliere openbare basisschool. De school doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte(n) van de leerlingen.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider
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Onderwijsassistent

3

Leerkrachtondersteuner
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3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Kanjertraining anti-pestprogramma.
Wekelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan de Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
1 x per jaar sociogram via Kanjertraining.
November Kanjerlijst.
April / mei sociale veiligheidslijst Kanjertraining.

9

De opbrengsten worden beschikbaar gemaakt voor DUO.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr./mevr. Deze informatie is op school in te winnen..
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr./mevr. Deze informatie is op school in te winnen..
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Positief samenwerken met ouders is voor ons een belangrijk punt. Ouders en school hebben hetzelfde
belang: het welzijn van het kind. Wij spreken liever van educatief partnerschap. Dat wil zeggen:
opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al blijft het
natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Ouders
blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk
voor het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen
ouders en leraren. Goede communicatie vinden we daarbij onmisbaar. Bij ons op school zijn de ouders
welkom.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We ontmoeten ouders in de school op allerlei momenten: tijdens de inloop 's ochtends, gesprekken
tussendoor, tijdens excursies en activiteiten, bij de afsluiting van projecten of thema's etc.
Een meer formele wijze van contact vindt plaats op de zogenaamde contactavonden Op deze avonden
wordt u als ouders / verzorgers uitgenodigd om samen met uw kind over zijn of haar ontwikkelingen op
school te komen praten. Wij noemen deze gesprekken verwachtingsgesprekken,
voortgangsgesprekken en afsluitende gesprekken.
In februari en juli krijgen de leerlingen het schoolrapport mee naar huis.
Openbare basisschool Wis en Wierig werkt met de ouderapp Parro. Ouders worden door de school en
de leerkrachten van de groepen via deze manier op de hoogte gehouden van actualiteiten. Daarnaast is
het mogelijk als ouder om een gesprek met de leerkracht te starten. De nieuwsbrief wordt ook via Parro
verspreid

Klachtenregeling
Informatie m.b.t. de klachtenregeling is te vinden op de website van Scholengroep IJsselgraaf.
Bekijk hier de informatie.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

11

Het is heel fijn dat we een actieve en betrokken ouderraad hebben en daarnaast een beroep kunnen
doen op hulpouders bij allerlei activiteiten. Ouders helpen ons en werken met ons samen bij de
organisatie van onder andere de schoolreizen, feesten, uitstapjes, gastlessen, hoofdluiscontrole,
sportdagen, de aankleding van de school.

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 € 30,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Alle scholen van Scholengroep IJsselgraaf vallen onder de collectieve verzekering van het bestuur.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Is een kind ziek, dan verwachten wij tussen 08.00 u. en 08.20 u. een telefoontje/berichtje via Parro. Ook
in geval van een andere dringende reden voor afwezigheid (bezoek aan huisarts of specialist)
verwachten wij vooraf een tijdige melding.
Graag willen wij van u een noodadres en telefoonnummer(s), waarop wij ouders of (bij geen gehoor)
iemand anders kunnen bereiken als daartoe aanleiding is. Het is belangrijk dat tussentijdse wijzigingen
van o.a. mobiele telefoonnummers op tijd aan ons worden doorgegeven via de groepsleerkracht of via
de administratief medewerker van de school (administratie@wisenwierig.nl)
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Extra verlof buiten de schoolvakanties moet, schriftelijk gemotiveerd, worden aangevraagd bij de
directie van de school. Hiervoor is een standaard formulier aanwezig (te vragen via de directeur). De
directeur heeft een folder van de leerplichtambtenaar voor welke bijzondere situaties de school extra
verlof mag verlenen. Dit dient uiterlijk 6 weken van tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee
dagen na het ontstaan van de verhindering te worden aangevraagd.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Door observaties en nakijkwerk heeft iedere leerkracht, iedere dag een indruk van de vorderingen van
de leerlingen. We nemen toetsen af die bij de lesmethoden horen, zodat we kunnen monitoren welke
lesstof wel of niet wordt beheerst. Met de leerlingen (en ouders) voeren we de ouder/kindgesprekken
over hun doelen, ontwikkeling en vragen.
Afhankelijk van de onderwijsbehoeften delen we de leerlingen in verschillende instructiegroepen in
en/of passen we de leerstof aan. We monitoren de ontwikkelingen van de leerlingen ook met de toetsen
van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, die naast het beeld van de
leerling, ons ook een beeld geven van trends en ontwikkelingen in de school. Deze toetsen worden
twee keer per jaar afgenomen, dit gebeurt in janauri en juni.
Samen met observaties en methode-gebonden toetsen, geeft een adequate analyse van deze toetsen
ons een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. De leerkrachten krijgen zo de informatie
die zij nodig hebben om het lesaanbod goed af te stemmen op de leerlingen.

5.2

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.
Wat waren de gemiddelde scores op de
AMN 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
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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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vso

7,1%

vmbo-b

21,4%

vmbo-k

7,1%

vmbo-(g)t

42,9%

havo

21,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samen groeien

Zelfstandig

Veilig

Om je goed te kunnen ontwikkelen is het nodig dat je goed in je vel zit. Wanneer je (grote) zorgen hebt
is het moeilijk om je aandacht op iets anders te richten. Een veilig sociaal klimaat en een plezierige
omgang met elkaar is een voorwaarde om te kunnen leren en werken. Daarom zijn de afspraken uit de
Kanjertraining leidend voor iedereen in onze school:
•
•
•
•
•

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
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Het bevorderen en behouden van een veilige en ontspannen sfeer op school is natuurlijk niet alleen een
kwestie van de lessen en de uitgangspunten van de Kanjertraining. Op allerlei manieren en momenten
zorgen we hiervoor, waarbij wij als volwassenen het voorbeeld voor de kinderen zijn
(www.kanjertraining.nl).
Door het coöperatief leren werken kinderen effectief samen en helpen ze elkaar als dat nodig is.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De materialen van de Kanjertraining zijn zichtbaar in de school en in de lokalen.
De sociale ontwikkeling van de kinderen is een gespreksonderwerp tijdens de ouder/kindgesprekken.

5.5

Kwaliteitszorg

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.
Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen
dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij
extra ondersteuning.Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen,
zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie.
Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat
daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van
de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij
gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem.
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze
basisondersteuning. Als team hebben wij ons de afgelopen jaren geschoold in het directe
instructiemodel, handelingsgericht werken, coöperatief leren, Thinking for Learning en de
woordenschatontwikkeling.
Leraren gebruiken het individuele scholingsbudget voor hun eigen professionele ontwikkeling.
Daarnaast vinden er jaarlijks teamscholingen plaats die samenhangen met de schoolontwikkeling die
beschreven is in het schooljaarplan.
De verbeterthema's zijn opgenomen in het schooljaarplan 20/21.
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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

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 3 t/m 8

2 keer per week

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Humankind, 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 Humankind, buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Beide basisscholen in Gaanderen werken samen
met de kinderopvangorganisatie HumanKind. HumanKind bevindt zich op een locatie in de directe
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omgeving van de school.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021
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